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УДК 34 : 165.242.1

С. О. ГЛАД КИЙ

ПРА ВО ВЕ СА МОПІЗНАН НЯ ЯК ПРЕД МЕТ 
КОМ ПЛЕКС НО ГО ДОСЛІДЖЕН НЯ: КОН ЦЕП ТУ АЛЬНІ АС ПЕК ТИ

Роз гля дається низ ка ак ту аль них пи тань, що на ле жать до ком плек су про блем на -
уко во-те о ре тич но го і прак тич но го ха рак те ру, які ви ни ка ють у про цесі здійсню ва но го
ав то ром досліджен ня пра во вої са мосвідо мості осо би та роз роб ки те о ре тич них за сад,
ме то до логії й ме то ди ки пра во во го са мопізнан ня. За вдан ня ми і за галь ною логікою цьо -
го міждис циплінар но го ком плекс но го досліджен ня зу мов люється по тре ба у роз гляді
кон цеп ту аль них за сад та соціаль но-прак тич ної ак ту аль ності пра во во го са мопізнан ня,
що і є пред ме том про по но ва ної статті. Ав тор ви о крем лює за галь но те о ре тич ний,
істо ри ко-ге не тич ний, пси хо логічний і соціаль но-прак тич ний ас пек ти аналізу фе но ме на
пра во во го са мопізнан ня, вка зує на ос новні труд нощі цьо го про це су.

Клю чові сло ва: пра во ве са мопізнан ня, пра во ва са мосвідомість, пра восвідомість,
пра во ва психіка, пра во ва ре альність.

Глад кий С.А. Пра во вое са мо по зна ние как пред мет ком плекс но го ис сле до ва ния:
кон цеп ту аль ные ас пек ты

Рас сма т ри ва ет ся ряд ак ту аль ных во про сов, от но ся щих ся к ком плек су про блем на -
уч но-те о ре ти че с ко го и прак ти че с ко го ха рак те ра, ко то рые воз ни ка ют в про цес се осу -
ще ств ля е мо го ав то ром ис сле до ва ния пра во во го са мо со зна ния лич но с ти и раз ра бот ки
те о ре ти че с ких ос нов, ме то до ло гии и ме то ди ки пра во во го са мо по зна ния. За да ча ми и
об щей ло ги кой это го меж дис цип ли нар но го ком плекс но го ис сле до ва ния обус лов ле на
потреб ность в рас смо т ре нии кон цеп ту аль ных ос нов и со ци аль но-прак ти че с кой ак ту -
аль но с ти пра во во го са мо по зна ния, что и яв ля ет ся пред ме том пред ла га е мой ста тьи.
Ав тор вы де ля ет об ще те о ре ти че с кий, ис то ри ко-ге не ти че с кий, пси хо ло ги че с кий и со ци -
аль но-прак ти че с кий ас пек ты ана ли за фе но ме на пра во во го са мо по зна ния, ука зы ва ет на
ос нов ные труд но с ти это го про цес са.

Клю че вые сло ва: пра во вое са мо по зна ние, пра во вое са мо со зна ние, пра во со зна ние,
пра во вая пси хи ка, пра во вая ре аль ность.

Gladky Sergiy. Legal self-knowledge as an object of complex research: сonceptual
аspects

This article discusses a number of topical issues of scientific theoretical and practical
nature that arise during the study of the legal identity of the individual. Analyzes the concep-
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tual framework and practical relevance of legal self-knowledge. Addressing these issues is the
initial stage of development of theoretical foundations, methodology and methods of legal self-
knowledge. The author distinguishes general theoretical, historical, psychological, social and
practical aspects of the analysis of the phenomenon of legal self-knowledge, indicates the
major difficulties of this process.

Key words: legal self-knowledge, legal awareness, legal psyche, the legal reality.

Со кратівське гас ло «пізнай се бе і пізнаєш увесь світ», мо дифіко ва не під впли -
вом усвідо млен ня плю раль ності та соціокуль тур ної кон гло ме рат ності бут тя су -
час но го суспільства в фор му лу «пізна вай се бе у світах та світи у собі», є ак ту аль -
ним і для пра ва (особ ли во, як що во но мис лить ся як інтер суб’єктив не яви ще).
Суб’єктив но-об’єктивні «світи» пра ва, які ми відкри ваємо в собі і на вко ло се бе –
це і «сим волічні універ су ми», ство рені філо со фа ми і те о ре ти ка ми пра ва, інши ми
твор ця ми юри дич ної до к т ри ни та дог ми пра ва; і ре альність по всяк ден но го жит -
тя, в якій ми всту паємо у пра вові відно си ни та інші пра вові взаємодії, вчи няємо
пра вові дії; і по верх неві та гли бинні ша ри індивіду аль ної пра во вої психіки, зо к -
ре ма ті, для по зна чен ня яких у те о ре тичній юри с пру денції ви роб ляється по нят тя
«пра во вий мен талітет». Інте г раль не ви ра жен ня ці та інші про яви пра во вої ре аль -
ності зна хо дять у цілісно му кон турі життєво го світу кон крет но го індивіда, який в
ре зуль таті пра во вої соціалізації відбув ся як «пра во ва лю ди на». Невід’ємною
рисою та кої лю ди ни в су час них соціокуль тур них умо вах є здатність і по тре ба в
са мопізнанні.

За зна че на інтенція свідо мості у фор маті на уко во-юри дич но го дис кур су мо же
ре алізо ву ва ти ся че рез роз роб ку кон цепції пра во во го са мопізнан ня, цен т раль ною
скла до вою ча с ти ною якої має бу ти ком плекс ідей що до пра во вої са мосвідо мості
осо би. Цінність та кої кон цепції вимірюється її при датністю для прак тич но го ви -
ко ри с тан ня – дійсно го пра во во го са мопізнан ня як ек зи с тенційно го пізнан ня
індивідом своєї влас ної пра во вої психіки та пра во вої по ведінки, що є на галь ним
з ог ля ду на гос тру не обхідність по зи тив ної транс фор мації пра во вої свідо мості та
пра во во го мен таліте ту ук раїнсько го суспільства. Ос таннє про дов жує існу ва ти в
ре жимі на ко пи чен ня кри зо вих явищ, що не се в собі ве ликі за гро зи для рівно ва ги
йо го пра во вої си с те ми. За та ких об ста вин існує оче вид на по тре ба не в схо ла с тич -
но му те о ре ти зу ванні, яке сьо годні ор ганічно впле те не в ме ханізм тво рен ня
соціаль них фікцій, що су про во д жується бю ро кра ти зацією на уки і освіти,
знецінен ням ста ту су дип ло мо ва но го фахівця-юри с та та на уков ця, а в пізнанні-дії,
пізнанні-са мозміні.

Од ним з го ло вних век торів цивілізаційно го роз вит ку пе рехідно го суспільства
є йо го транс фор мація на ос нові прин ци пу вер хо вен ст ва пра ва та низ ки інших,
клю чо вих для пра во во го жит тя роз ви не них країн західної де мо кратії, юри дич них
прин ципів, ос нов не функціональ не при зна чен ня (ре гу ля тив ний вплив) яких по ля -
гає у за без пе ченні ре аль ності юри дич но го пра ва. Ос таннє діє і ре алізується в
суспільно му житті як об’єктив не і вод но час суб’єктив не яви ще, що по ро д жується
соціаль ною взаємодією чис лен них суб’єктів, ко жен з яких є носієм пра восвідо -
мості.

Ре альність юри дич но го пра ва вимірюється, на гли бо ке пе ре ко нан ня ав то ра,
на сам пе ред сту пе нем індивіду аль но-пси хо логічної ак ту алізації при род но го
права – ос таннє має бу ти «знай де но» кож ним учас ни ком соціаль но го спілку ван ня
«у собі». Фор ми про яву та ких «знахідок» без пе реч но бу дуть різни ми
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(анархічність і соціаль не бун тар ст во, по чут тя влас ної гідності, ак тив ний пра во -
вий са мо за хист, про па ган да ви со ких пра во вих цінно с тей то що). Про те ма буть є в
цьо му досвіді і щось спільне. Як ви дається, цим спільним мож на вва жа ти по сту -
паль ний роз ви ток пра во вої са мосвідо мості осо би. З по гля ду те орії са мо ор -
ганізації си с тем навіть не знач не про су ван ня кон крет но го індивіда цим шля хом
мо же по ро ди ти не сподіва но значні наслідки для всьо го суспільства. Си нер ге тич -
не ба чен ня ролі флук ту ацій у ди наміці нерівно важ них си с тем, у яких мо же спо с -
теріга ти ся відо мий «ефект ме те ли ка», дає підста ви для ще однієї інтер пре тації
зга да но го со кратівсько го гас ла: «пізна вай се бе і, ймовірно, ти зміниш світ, у яко -
му жи веш».

До речність (ак ту альність і те о ре ти ко-ме то до логічна обґрун то ваність) та ко го
підхо ду до вирішен ня назрілих суспільних про блем мож на ілю с т ру ва ти ме та фо -
рою дзер ка ла, до якої звер та ють ся і на уковці. Так, приміром, ук раїнський
фахівець у га лузі філо софії пра ва Ю. Ка ли новсь кий на зи ває суспільну свідомість
дзер ка лом, що фіксує ре алії бут тя у пев ний спосіб1. Вдо с ко на лен ня дзер ка ла є
вод но час і вдо с ко на лен ням пра во вої ре аль ності, оскільки згідно з су ча сни ми по -
гля да ми на сутність ос тан ньої, обґрун то ва ни ми провідни ми ук раїнськи ми на -
уков ця ми-прав ни ка ми, пра во ва ре альність є упо ряд ко ва ною єдністю форм бут тя
та усвідо млен ня пра ва2. Відповідно, як що дзер ка ло пра во вої свідо мості є де фор -
мо ва ним і «за бруд не ним», то шан си сприй ма ти ре альність не ви крив ле но є мізер -
ни ми. Ще при марніши ми за та ких умов є шан си кон ст рук тив но діяти в «об’єктив -
но му» світі (зо к ре ма, у сфері інсти туціоналізо ва них пра во вих явищ), поліпшу ва -
ти йо го своєю діяльністю.

До ха рак тер них рис те о ре тич них студій пра во во го са мопізнан ня на ле жить,
по-пер ше, їх міждис циплінарність, на явність обу мов ле них пред ме том пізнан ня
взаємозв’язків з те оріями і кон цепціями філо софсь ко- й те о ре ти ко-пра во во го,
пси хо логічно го, соціологічно го, ет но логічно го, на уко во-істо рич но го та іншо го
змісту. Пра во ва свідомість функціонує у постійній взаємодії з ін ши ми ви да ми та
фор ма ми усвідо млен ня внутрішньої та зовнішньої ре аль ності. Існу ван ня пев них
де термінацій і ко ре ляцій між пра во вою свідомістю з од но го бо ку та політич ною,
мо раль ною, релігійною, іншою свідомістю – з дру го го, ство рює ва гомі соціаль но-
он то логічні, гно се о логічні, пси хо логічні підста ви для міждис циплінар но го підхо -
ду в об раній ца рині на уко вих досліджень: те о ре тич не вив чен ня пра во во го са -
мопізнан ня має здійсню ва тись у зоні «пе ре ти нан ня» юри дич ної на уки з інши ми
га лу зя ми знань про лю ди ну і суспільство, на сам пе ред, з пси хо логією. 

Об’єктом досліджен ня пра во во го са мопізнан ня ви с ту па ють пра во ва
свідомість і пра во вий мен талітет ук раїнсько го суспільства в їх сутнісних, істо ри -
ко-ге не тич них, струк тур но-функціональ них, соціаль но-прак тич них та інших про -
явах, що відповідним чи ном ко ре лю ють з ха рак те ри с ти ка ми індивіду аль ної пра -
во вої психіки. Пред мет не по ле досліджен ня ок рес люється, відповідно, пра во вою
са мосвідомістю осо би та ком плек сом взаємо пов’яза них і взаємодіючих з нею
явищ і про цесів, в то му числі ме то да ми її пізнан ня, фор му ван ня і роз вит ку.

Змісто ве на пов нен ня кон цепції пра во во го са мопізнан ня зу мов люється тим,
що ре аль не са мопізнан ня у пра во во му вимірі людсь ко го бут тя по ля гає у спря му -
ванні індивідом свідо мості на влас ну пра во ву по ведінку та вод но час на влас ну
пра восвідомість. При цьо му психіка суб’єкта са мопізнан ня функціонує як в ре -
жимі ре флексії, так і в ре жимі ме та ре флексії, що по тенційно доз во ляє ви я ви ти
сте рео ти пи сприй ман ня та са мо оцінки своєї по ведінки і, мож ли во, транс фор му -
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ва ти їх, а відтак – зміни ти і са му по ведінку. Прак тич на складність і найбільші
труд нощі про це су пра во во го са мопізнан ня пов’язані з тим, що пра восвідомість
індивіда ви ту пає вод но час і об’єктом (йо го ча с ти ною), й інстру мен том та ко го
пізнан ня (йдеть ся про відчут тя, емоції, мис лен ня та інтуїцію як психічні функції,
а та кож ряд психічних струк тур). От же, досліджен ня про цесів і ме ханізмів пра во -
во го са мопізнан ня пе ред ба чає поєднан ня тра ди ційної про бле ма ти ки вив чен ня
свідо мості та са мосвідо мості як за леж них сфер, а та кож ос мис лен ня як те о ре тич -
них, так і прик лад них її ас пектів. 

Ме та досліджен ня за зна че ної пред мет ної спря мо ва ності по ля гає в ак ту -
алізації од но го з най менш оп раць о ва них на уков ця ми ас пектів те орії пра восвідо -
мості, який сто сується на сам пе ред пра во вої са мосвідо мості та ме тодів роз вит ку
ос тан ньої. Ре алізація цієї ме ти пе ред ба чає уза галь нен ня, по глиб лен ня й кон кре ти -
зацію на уко вих по глядів і уяв лень що до пра во вої свідо мості та са мосвідо мості, а
та кож вив чен ня мож ли во с тей їх прак тич но го (пси хо логічно го, пе да гогічно го) за -
сто су ван ня. Ав тор роз гля дає та ке досліджен ня як один з на прямків вирішен ня на -
галь но го для юри с пру денції (і всієї соціаль ної на уки) за вдан ня, ко т ре російський
уче ний І. Че ст нов сфор му лю вав так: «по вер ну ти «лю ди ну діючу» як ос но ву пра -
во вої ре аль ності, тоб то сфор му ва ти пер со но цен т ристсь ку юри дич ну на уку»3.

З ви ще заз на че но го вип ли ває, що яд ром змісту кон цепції пра во во го са -
мопізнан ня ви с ту па ють клю чові по ло жен ня те орії пра восвідо мості як ок ре мо го
на пря му досліджень у ме жах за галь ної те орії пра ва. Вчен ня про пра восвідомість
до ос танніх часів бу ло однією з най менш роз ви ну тих скла до вих те о ре тич ної юри -
с пру денції, хо ча оче вид но, що пра во ва свідо мість ви с ту пає од ним із най важ -
ливіших еле ментів пра во во го жит тя суспільства, а відтак за слу го вує на ста тус од -
но го з цен т раль них об’єктів пра во во го пізнан ня. При цьо му пра во ва са -
мосвідомість осо би опи ни ла ся у найбільш за тем не но му кут ку по ля на уко во-юри -
дич ної ре флексії, що свідчить про пев ний дис ба ланс роз вит ку пра во вої на уки,
пізна вальні функції якої, як слуш но за зна чає М. Дамірлі, ма ють подвійну спря мо -
ваність: 1) на си с те ма ти зацію знань і роз крит тя за ко номірно с тей функціону ван ня
й роз вит ку пра во вої си с те ми суспільства, і 2) на пізнан ня лю ди ною са мої се бе4.

Ра зом з тим, у на уковій літе ра турі ство ре ний пев ний те о ре ти ко-ме то до -
логічний фун да мент для досліджен ня пра во во го са мопізнан ня як склад но го
психічно го про це су та фе но ме на пра во вої ре аль ності. Пе релік прізвищ на уковців,
котрі досліджу ва ли пи тан ня, ко ло яких ок рес лює до волі нечіткі кон ту ри пред мет -
но го по ля те орії пра восвідо мості, є ду же дов гим. Ко жен з відо мих уче них-прав -
ників за ли шив у своєму твор чо му до роб ку при наймні низ ку мірку вань що до пев -
них ас пектів пра во вої свідо мості осо би і суспільства. Особ ли во уваж но го вив чен -
ня за слу го вує твор чий спа док Л. Пе т ра жиць ко го – ос но во по лож ни ка пси хо -
логічної шко ли пра ва. Ви дат ний уче ний ствер д жу вав, що «пра во є психічним
фак то ром суспільно го жит тя і во но діє психічно»5. Свої те о ре тичні кон ст рукції
про фе сор Пе т ра жиць кий бу ду вав на ос нові емпірич но го (інтро с пек тив но го) пра -
во во го са мопізнан ня. Се ред су час них ук раїнських дослідників, які вив ча ли те о -
ре тичні про бле ми пра восвідо мості, її національ ну спе цифіку, істо рич ну ґене зу то -
що, і чиї ідеї при вер ну ли ува гу ав то ра, слід на зва ти на сам пе ред О. Ато ян, Ю. Ка -
ли новсь ко го, С. Мак си мо ва, М. Цим ба лю ка.

Оскільки фе но мен пра восвідо мості ви яв ляє се бе у декількох вимірах (істо ри -
ко- й те о ре ти ко-пра во во му, філо софсь ко му, пси хо логічно му, політич но му, релі -
гійно-ду хов но му то що) і пе ре бу ває у не роз рив но му взаємозв’яз ку з інши ми
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соціо- та індивіду аль но-пси хо логічни ми яви ща ми, досліджен ня пра во во го са мо -
пізнан ня має своїм ме то до логічним підґрун тям ком плекс за галь нофіло софсь ких,
за галь но- та спеціаль но-на уко вих ме тодів (пе ре важ но юри дич них, а та кож де я ких
ме тодів, що за сто со ву ють ся у прак тичній пси хо логії). Ос но ву ме то до логії дослід -
жен ня в її ав торсь ко му ба ченні ут во рю ють фе но ме но логічний, діалогічний, істо -
рич ний, пси хо аналітич ний (в юнгіансь ко му варіанті) підхо ди та ме тод інтро -
спекції.

Підбір дослідниць ких ме тодів зу мов ле ний не пре тензією на осяг нен ня
«об’єктив ної істи ни» (це сьо годні ви дається ме то до логічно не ко рект ним, хо ча від
суб’єктив но го праг нен ня об’єктив ності, ре пре зен то ва ної у фор мах інтер -
суб’єктив но го досвіду, відмов ля ти ся та кож не вар то), а по шу ком найбільш адек -
ват них су час но му ста ну ук раїнсько го суспільства та по тре бам йо го транс фор -
мації спо собів вив чен ня то го ком плек су фе но менів, які ут во рю ють об’єкт і пред -
мет досліджен ня. Йдеть ся про прак тич но-орієнто ва не вив чен ня архітек тоніки і
век торів ди наміки пра восвідо мості та пра во вої мен таль ності осо би, спря мо ва не
на ак ту алізацію і роз ви ток її са мосвідо мості.

Струк тур но по бу до ва кон цепції пра во во го са мопізнан ня пе ред ба чає роз роб ку
та ких ком по нентів:

1. За галь но те о ре тич ний, що вклю чає: 1) роз гляд су час них світо гляд них ко ор -
ди нат пра во во го са мопізнан ня (йдеть ся про ак ту альні «кар ти ни світу» як світо -
гляд ний кон текст будь-яких на уко во-юри дич них досліджень; про підхо ди до ро -
зуміння пра ва та пра восвідо мості, що «фор ма ту ють» і спря мо ва ну на се бе пізна -
валь ну ак тивність суб’єкта пра ва); 2) аналіз підходів до ро зуміння сут ності пра -
восвідо мості, її струк ту ри, функцій, до кон ст ру ю ван ня дефініції по нят тя «пра -
восвідомість»; 3) те о ре тич не досліджен ня пра во во го мен таліте ту (мен таль ності)
як пе ре важ но не усвідо млю ва но го психічно го ут во рен ня, яке інте г рує в собі пра -
вові (в пев но му ро зумінні) ком по нен ти етнічно го виміру ко лек тив но го несвідо мо -
го; 4) ос мис лен ня фе но ме на пра во вої са мосвідо мості як струк тур но-функціональ -
но го яд ра пра во во го са мопізнан ня та са мо ре гу ляції; 5) аналіз до роб ку вче них, які
досліджу ва ли так звані «де фор мації пра восвідо мості», з ви о крем лен ням он то -
логічно го, гно се о логічно го, по ведінко во го та інших ас пектів про бле ми. 

Рівень склад ності дослідниць ких за вдань, що вип ли ва ють з ком плекс но го
підхо ду до вив чен ня пра во во го са мопізнан ня, зу мов люється тим, що більшість
пи тань, які при цьо му ви ни ка ють, є гос тро дис кусійни ми і пе ре бу ва ють на по чат -
ковій стадії на уко во-юри дич но го вирішен ня. Навіть ве ду чи мо ву про та кий, вже
по над століття досліджу ва ний, клю чо вий те о ре ти ко-пра во вий об’єкт, як пра -
восвідомість, ми, як слуш но за зна чає М. Цим ба люк, сти каємо ся, по-пер ше, з
відсутністю не ли ше єдності у виз на чен нях її сут ності, струк ту ри чи функцій, а й
навіть уз го д же ності бо дай світо гляд но-ме то до ло гічних підва лин по бу до ви та ких
виз на чень6.

2. Істо ри ко-ге не тич ний ком по нент, ви о крем лен ня яко го ви прав да но з ог ля ду
на не обхідність: 1) з’ясу ван ня за галь них рис пра восвідо мості та пра во во го мен -
таліте ту ук раїнсько го суспільства (під ку том зо ру про це су соціалізації, впли ву
соціомен таль них істо рич них де термінант на фор му ван ня пра восвідо мості та пра -
во вої са мосвідо мості індивіда); 2) ви яв лен ня чин ників фор му ван ня і роз вит ку
пра во во го мен таліте ту ук раїнців, а та кож оцінку їх дієвості на су час но му етапі
суспільно го жит тя. 
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Вар то за ува жи ти, що з фе но ме но логічно го по гля ду мен таль ний «пор т рет» ук -
раїнця в про цесі досліджен ня доцільно сприй ма ти не як ре зуль тат віддзер ка лен -
ня у свідо мості на уковців пев ної об’єктив ної да ності, а як про цес ко лек тив но го
кон ст ру ю ван ня історіог рафічно го об ра зу, що є еле мен том національ ної са -
мосвідо мості й мо же чи ни ти як по зи тив ний, так і не га тив ний вплив на жит тя
суспільства, виз на ча ю чи йо го май бутнє.

3. Пси хо логічний ком по нент, що вклю чає: 1) з’ясу ван ня ево люційних тен -
денцій і меж роз ши рен ня, по глиб лен ня, пе ре ст рук ту ру ван ня індивіду аль ної пра -
восвідо мості, її індивіду алізації; 2) роз гляд ме тодів і прий омів пра во во го са -
мопізнан ня (поміж ни ми до ос нов них мож на відне с ти на сам пе ред інтро с пекцію,
а до до поміжних – ті ме то ди, які вва жа ють ся не тра диційни ми, на при клад, так зва -
ну «ме ди тацію»). В ок рес леній пло щині най с кладнішим за вдан ням  є вив чен ня
ко ре ляцій між індивіду аль ним са мо усвідо млен ням і транс фор маціями пра во во го
мен таліте ту як ко лек тив но-пси хо логічно го ут во рен ня. Влас не, тільки кон ст рук -
тивні зміни у ца рині гли бин них мен таль них струк тур ук раїнської нації спро можні
за без пе чи ти по зи тив ну транс фор мацію пра во вої та інших си с тем країни.

Ува га до пси хо ло го-прак тич них ме тодів пра вопізнан ня і пра во ге не зи су ви -
прав да на та кож то му, що для сприй ман ня пра во вої ре аль ності як об’єктив но-
суб’єктив но го (інтер суб’єктив но го) ціло го, слід пе ре ста ти пе ре бу ва ти «в центрі
кар ти ни», на вчи ти ся ро зо то тож ню ва ти ся з фе но ме на ми влас ної пра во вої свідо -
мості, без при с т рас но спо с теріга ти за ни ми. Са ме в та кий спосіб мож на «роз су ну -
ти» межі по ля пра восвідо мості, до пев ної міри за ну ри ти ся в її гли би ни (в на прям -
ку тих психічних струк тур, які по зна ча ють по нят тям «мен талітет», і в яких де я -
ким прибічни кам юс на ту ралістських те орій вда ва ло ся уг ледіти ви то ки при род но -
го пра ва).

4. Соціаль но-прак тич ний ком по нент досліджен ня, що ви о крем люється з ог ля -
ду на по тре бу в з’ясу ванні пер спек тив транс фор мації пра восвідо мості ук -
раїнсько го суспільства у кон тексті тих явищ і пси хо логічних ме ханізмів, ком плекс
яких по зна чається по нят тям «пра во ве са мопізнан ня». Те о ре тич не про гно зу ван ня
май бут нь о го національ ної пра восвідо мості має здійсню ва ти ся з ура ху ван ням сто -
ха с тич но го ха рак те ру її ди наміки, на вко ло цен т раль ної гіпо те зи цьо го досліджен -
ня: роз ви ток пра во вої са мосвідо мості кож но го ок ре мо го ук раїнця є най важ -
ливішою пе ре ду мо вою по зи тив ної транс фор мації пра во во го мен таліте ту ук -
раїнсько го суспільства.

Прак тич не зна чен ня досліджен ня пра во во го са мопізнан ня виз на чається ме -
тою цьо го ви ду пізна валь ної діяль ності. Індивіду аль ною ме тою пра во во го са -
мопізнан ня є до сяг нен ня осо бою внутрішньої сво бо ди (че рез пізнан ня се бе у
праві та пізнан ня пра ва у собі як сво бо ди), звільнен ня від дис гар моній влас но го
життєво го світу (по до лан ня так зва них «де фор мацій пра восвідо мості»), ду хов на
са мо ре алізація у пра во во му вимірі жит тя. Соціаль на ме та пра во во го са мопізнан -
ня – кон ст рук тив на транс фор мація суспільства (суспільної пра восвідо мості, а в
істо ричній пер спек тиві – і мен таліте ту), спря мо ва на на йо го гар монізацію.

Вар то за ува жи ти на не обхідності роз ме жу ван ня са мопізнан ня і са мо роз вит ку
осо би с тості. Без пе реч но, са мопізнан ня з пев но го по гля ду слу гує са мо роз вит ку,
пе ре дує йо му і су про во д жує йо го. Не ви пад ко во, що більшість дослідників роз -
гля да ють са мопізнан ня ли ше в кон тексті са мо роз вит ку (са мо ви хо ван ня, са мо вдо -
с ко на лен ня), як скла до ву ос тан нь о го. Ра зом з тим, існу ють ар гу мен ти і на ко ристь
са мостійно го ста ту су по нят тя «са мопізнан ня» і по зна чу ва но го ним фе но ме на:
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щось зміню ва ти, ко ри гу ва ти, ви прав ля ти та вдо с ко на лю ва ти у собі доцільно ли -
ше після до сяг нен ня скільки-не будь по вно го та адек ват но го знан ня про се бе. Але
чим виміря ти по вно ту і адек ватність та ко го знан ня – це пи тан ня, як ви дається, за -
ли шається відкри тим.

К. Хорні, звер та ю чись до се бе з одвічним пи тан ням «чи мо же лю ди на пізна ти
се бе», не дає на ньо го над то оп тимістич ної відповіді. Відо ма пред став ни ця пси -
хо аналізу за зна чає, що після фун да мен таль них відкриттів З. Фрей да це за вдан ня
ви дається знач но важ чим і за плу танішим, ніж це мог ли при пу с ка ти в дав ни ну;
«лю ди, які ступ лять на обіця ну їм лег ку до ро гу, або на бу дуть по мил ко ве відчут тя
са мо вдо во лен ня, вва жа ю чи, що во ни все про се бе зна ють, або роз ча ру ють ся,
зіткнув шись з пер ши ми серй оз ни ми труд но ща ми, і вирішать за ли ши ти по шук
істи ни як не вдяч ну спра ву. Нічо го подібно го не тра пить ся, як що лю ди на знає, що
са мо аналіз – це важ кий, по сту по вий про цес, ча сом болісний і не приємний і який
ви ма гає всієї до ступ ної кон ст рук тив ної енергії»7.

Крім внутрішніх (індивіду аль но-пси хо логічних) бар’єрів, які ус клад ню ють
(або уне мож лив лю ють) са мопізнан ня, йо му пе ре шко д жає та кож вплив низ ки
зовнішніх (соціаль них) чин ників. Го ло вни ми пе ре шко да ми на шля ху ре алізації
цілей пра во во го са мопізнан ня є гли бин на ду хов на кри за, як охо пи ла ук раїнське
суспільство, руй нація соціокуль тур них ме ханізмів ду хов но го са мовідтво рен ня й
роз вит ку. До волі по ши ре ним ста ло суб’єктив не відчут тя то го, що світ є «пе ре пов -
не ним» об ма ном і то му не без печ ним, тож «тіка ти» від ньо го, ре алізу ю чи «про -
грам не» гас ло пе ресічно го ук раїнця («моя ха та скраю»), ба га ть ом здається цілком
логічним кро ком. 

Про те вте ча від світу в си с темі ду хов них ко ор ди нат мо же ви гля да ти по-різно -
му: лю ди на за зви чай праг не ли ше відго ро ди ти ся від соціуму, зо се ре д жується на
влас но му по буті, ро дин них відно си нах чи внутрішніх про бле мах, кар ди наль но
зву жу ю чи і збідню ю чи цим свій життєвий світ; інший варіант «втечі» – са мо за ну -
рен ня, здійсню ва не з ме тою знай ти се бе «істин но го», здо бу ти внутрішню сво бо -
ду, по вер ну ти влас ну гідність, знай ти нові си ли і мо ти ви для діяль ності в
суспільстві, тоб то по вер ну ти собі са мо го се бе, по до лав ши хво роб ли ве відчу жен -
ня від соціаль но го світу. Знан ня що до пра во во го са мопізнан ня бу дуть ко ри сни ми
на сам пе ред лю дям, які оби ра ють дру гий шлях.

1. Ка ли новсь кий Ю.Ю. Пра восвідомість ук раїнсько го суспільства: ґене за та су час -
ність: мо но графія / Ка ли новсь кий Ю.Ю. – Х.: Пра во, 2008. – С. 28. 2. Цим ба люк М.М.
Он то логія пра восвідо мості: Те орія та ре альність: мо но графія / Цим ба люк М.М. – К.:
Атіка, 2008. –  С. 163. 3. Че ст нов І. Пост кла сич на те орія пра ва: кон ту ри но вої па ра диг -
ми / І. Че ст нов // Пра во Ук раїни. – 2011. – № 8. – С. 113. 4. Дамірлі М.А. Пра во ва на ука
в архітек тоніці цінно с тей пра во вої куль ту ри / М.А. Дамірлі // Вісник Одесь ко го інсти -
ту ту внутрішніх справ. – 2003. – № 3. – C. 199. 5. Пе т ра жиц кий Л.И. Вве де ние в изу -
че ние пра ва и нрав ст вен но с ти. Ос но вы эмо ци о наль ной пси хо ло гии / Пе т ра жиц -
кий Л.И. – СПб., 1907. – C. VII. 6. Цим ба люк М.М. Цит. пра ця. – С. 27. 7. Хор ни К. Са -
мо ана лиз / Хор ни К.; пер. с англ., под ред. А. Бо ко ви ко ва. – М.: Изд-во ЭКС МО-Пресс,
2002. – 448 с.
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УДК 340.1

О. Л. ЛЬВО ВА

ІНТЕ Г РА ТИВ НА ТЕ ОРІЯ ПРА ВА 
ЯК БА ЛАНС ПРО ТИ ЛЕЖ НИХ ІДЕЙ

Досліджу ють ся філо софські ви то ки інте г ра тив ної те орії пра ва, роз кри вається її
роль у за бе пе ченні гар монії та ба лан су різно манітних те орій пра во ро зуміння. Особ ли -
ва ува га приділяється філо софсь ко-пра во вим по гля дам Б. Кістяківсько го, В. Со ловй о ва,
А. Ящен ко. Підкрес люється, що пред став ле ну ни ми син те тич ну те орію пра ва мож на
роз гля да ти як гар монійну, зба лан со ва ну єдність (син тез) ос нов них сутнісних ха рак те -
ри с тик та про явів пра ва (сво бо ди, спра вед ли вості, рівності, мо ралі) як ба га то г ран но -
го яви ща, врівно ва же не знан ня про яке має ста ти ос но вою нор ма тив ної діяль ності
дер жа ви.

Клю чові сло ва: інте г ра тив на те орія, пра во, пра во ро зуміння, при род не пра во, син -
те тич на те орія, юри дич ний по зи тивізм.

Льво ва Е.Л. Ин те г ра тив ная те о рия пра ва как ба ланс про ти во по лож ных идей
Ис сле ду ют ся фи ло соф ские ис то ки ин те г ра тив ной те о рии пра ва, рас кры ва ют ся

её роль в обес пе че нии гар мо нии и ба лан са раз лич ных те о рий пра во по ни ма ния. Осо бен -
ное вни ма ние об ра ще но на фи ло соф ско-пра во вые взгля ды Б. Ки с тя ков ско го, В. Со ло вь -
ё ва, А. Ящен ко. Под чёр ки ва ет ся, что пред став лен ную ими син те ти че с кую те о рию
пра ва мож но рас сма т ри вать как гар мо нич ное, сба лан си ро ван ное един ст во (син тез)
ос нов ных сущ но ст ных ха рак те ри с тик и про яв ле ний пра ва (сво бо ды, спра вед ли во с ти,
ра вен ст ва, мо ра ли) как мно го гран но го яв ле ния, урав но ве шен ное зна ние о ко то ром
долж но стать ос но вой нор ма тив ной де я тель но с ти го су дар ст ва.

Клю че вые сло ва: ин те г ра тив ная те о рия, пра во, пра во по ни ма ние, при род ное пра во,
син те ти че с кая те о рия, юри ди че с кий по зи ти визм.

Lvоva Olena. Integrative theory of law as a balance of opposing ideas
The article investigates the philosophical origins of integrative theory of law, disclosed its

role in ensuring harmony and balance between the various theories of law. Particular atten-
tion is drawn to the philosophical and legal views B. Kistiakowsky, V. Soloviev, A. Yaschenko.
The authors emphasize that they have submitted to the synthetic theory of law can be seen as
a harmonious, balanced unity (synthesis) of the basic essential characteristics and manifesta-
tions of rights (freedom, justice, equality, morality) as a multifaceted phenomenon, balanced
knowledge of which should be the basis of the regulatory activities of the state. 

Key words: integrative theory, law, legal thinking, natural law, the synthetic theory, legal
positivism. 

Ще з давніх часів пи тан ня сут ності пра ва пе ре бу ва ло у центрі ува ги пра во -
знавців, філо софів та інших на уковців. Дослідни ки та мис ли телі на ма га ли ся
висвітли ти своє ба чен ня ви токів пра ва, йо го по хо д жен ня, дже рел, фор ми, змісту,
функцій, при зна чен ня то що. Це, у свою чер гу, про яви ло ся у по яві різно манітних
шкіл та кон цепцій ро зуміння пра ва, які ста ли сво го ро ду па ра диг мою на уко во го
пізнан ня в сфері юри с пру денції.

Ме тою будь-яко го пра ва є ре алізація йо го соціаль ної цінності в житті лю ди ни,
суспільства та дер жа ви. Са ме з ог ля ду на це ме тою да но го досліджен ня є те о ре -
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тич ний аналіз де я ких ви токів пра ва, які ста ли філо софсь кою ос но вою роз вит ку
інте г ра тив ної юри с пру денції, а та кож з’ясу ван ня її ба лан су ю чої ролі се ред інших
те орій пра во ро зуміння.

Філо софсь ку ос но ву для роз вит ку інте г ра тив ної юри с пру денції скла ли праці,
та ких ви дат них вітчиз ня них та за рубіжних юристів та філо софів, як Г. Бер ман,
Б. Кістяківський, В. Со ловй ов, Дж. Холл, О. Ящен ко та ін.

Зо к ре ма, дис кусія про по нят тя пра ва ще за ра дянсь ких часів (Н. Бо б ро ва,
В. Нер се сянц, Р. Халфіна, В. Ку д ряв цев, А. Ва сильєв та ін.) по кла ла по ча ток фор -
му ван ню трьох кон цепцій – «шкіл» – у те орії пра ва: нор ма тив ної, соціологічної
та при род но-пра во вої1.

На су час но му етапі інте г ра тив на те орія пра ва пред став ле на у вітчиз няній на -
уці  здо бут ка ми О. Ко с тен ка,  П. Рабіно ви ча, І. Тімуш та ін., у російській юри с -
пру денції – кон цепціями В. Графсь ко го, В. Нер се сян ца, В. Чет верніна, А. По ля ко -
ва, Р. Ро ма шо ва, І. Че ст но ва та ін. 

Од нак су час на юри дич на на ука ще не має єди но го ро зуміння інте г ра тив но го
пра во знав ст ва, яке б на бу ло ва го мо го ав то ри те ту що до інших пра во вих те орій. 

Нині філо софсь ке ба чен ня при род но-пра во вих ідей та роз вит ку інте г ра тив ної
юри с пру денції в Ук раїні пред став ле но пра ця ми А. Коз ловсь ко го, С. Мак си мо ва,
Ю. Обо ро то ва, О. Стов би, С. Слив ки та ін. Їх праці скла да ють ва го мий на уко вий
до ро бок до про бле ми при род но-пра во го та інте г ра тив но го ро зуміння пра ва. Особ -
ли вий інте рес ста но вить, на дум ку С. Рабіно ви ча, ви о крем лен ня ме то до логічних
відмінно с тей у стра тегіях пізнан ня при род но-пра во вих фе но менів (спра вед ли -
вості, пра ва, прав лю ди ни то що), а та кож особ ли во с тей розв’язан ня ос нов них пи -
тань юс на ту ралізму (співвідно шен ня при род но го і по зи тив но го пра ва, аб со лют -
но го й ре гу ля тив но го у праві та ін.)2.

На су час но му етапі роз вит ку юри дич ної на уки з’яв ля ють ся різно манітні спро -
би обґрун ту ван ня інте г ро ва но го виз на чен ня пра ва, зо к ре ма, це кон цепція соціаль -
но го на ту ралізму О. Ко с тен ка, В. Нер се сян ца (лібар тар но-юри дич ний підхід),
А. По ля ко ва (ко муніка тив на те орія пра ва), Р. Ро ма шо ва (ре алістич ний по зи -
тивізм), І. Тімуш (інтер суб’єктив на кон цепція пра во ро зуміння), І. Че ст но ва
(теорія діало гу), В. Чет верніна (інсти туційна те орія) та ін. 

Ми не маємо на меті в ме жах да ної те ми вда ва ти ся до аналізу за зна че них кон -
цепцій. За ува жи мо ли ше, що не зва жа ю чи на те, що во ни відрізня ють ся
своєрідною но виз ною, цінністю та прак тич ним ба чен ням су час ності, по при все і
ці кон цепції не поз бав лені де я ких не доліків та кри тич них за ува жень з бо ку юри -
дич ної на уки.

Так, пе ре хо дя чи без по се ред ньо до роз гля ду да но го пи тан ня, поч не мо з кла -
сич ної дум ки вітчиз ня но го про фе со ра М. Ко зю б ри про те, що «ідей ну спря мо -
ваність ба зис ної юри дич ної на уки те орії пра ва і дер жа ви (а то му і юри с пру денції
в ціло му) виз на чає по кла де ний в її ос но ву тип пра во ро зуміння. Тип пра во ро -
зуміння виз на ча ють у су часній вітчиз няній юри дичній на уці як зу мов ле ний світо -
гляд ною по зицією пізна ю чо го суб’єкта об раз пра ва, що відо б ра жає найбільш
суттєві, відповідно до цієї по зиції, оз на ки пра ва»3.

На при клад, за леж но від став лен ня до «ос нов но го пи тан ня філо софії»  –
співвідно шен ня ма теріаль но го й іде аль но го – ви о крем люється ма теріалістич ний
та іде алістич ний тип пра во ро зуміння; за леж но від став лен ня до пра ва різних на -
родів і тих чи інших цивілізацій ви о крем лю ють такі ти пи пра во ро зуміння, як
євро пейсь кий (хри с ти янсь кий), му суль мансь кий або ісламсь кий, індо-буддій -
ський, ки тайсь кий, японсь кий та ін.4
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Ос нов ни ми су ча сни ми ти па ми ро зуміння пра ва є: юри дич ний (лат. «jus» –
пра во) і легістський (лат. «lex» – за кон). Згідно з легістським ти пом пра во ро -
зуміння пра вом є су купність за ко но дав чо закріпле них норм, тоб то влад них при -
писів дер жа ви. Відповідно до юри дич но го ти пу пра во ро зуміння, пра вом є склад -
не соціаль не яви ще (особ ли вий соціаль ний ре гу ля тор), що має влас ну об’єктив ну
при ро ду (сутність), яка не за ле жить від волі чи свавілля за ко но в ста нов лю ю чої
(дер жав ної) вла ди. Та ким чи ном, юри дич ний тип пра во ро зуміння ви хо дить із роз -
ме жу ван ня пра ва і за ко ну, легістський – з їх ото тож нен ня. У цьо му і по ля гає їх
прин ци по ва відмінність. 

Існу ючі ти пи пра во ро зуміння охоп лю ють різно манітні кон цепції пра ва, які за
спільною спря мо ваністю в обґрун ту ванні сут ності пра ва об’єдну ють ся у
відповідні пра вові шко ли. Здебільшо го будь-який варіант тлу ма чен ня пра ва, спи -
ра ю чись на роз ме жу ван ня пра ва і за ко ну, сприй мається як при род но-пра во ва кон -
цепція, тоб то як од на із кон цепцій при род ної шко ли пра ва. Це не вірно, хо ча са ме
її пред став ни ки впер ше ви ко ри с та ли по нят тя «при род не пра во» (не за леж не від
дер жа ви) і про ти с та ви ли йо го по зи тив но му пра ву (вста нов ле но му дер жа вою).
Окрім те орій при род ної шко ли пра ва, юри дич ний тип пра во ро зуміння охоп лює
пра вові кон цепції істо рич ної, пси хо логічної та соціологічної шкіл пра ва, кож на з
яких та кож виз на чає пра во як яви ще над по зи тив не (над дер жав не), але тлу ма чить
йо го зі своїх влас них по зицій. Легістський тип пра во ро зуміння охоп лює не о по -
зитивістські те орії пра ва, які ут во рю ють нор ма тивістську і аналітич ну шко ли
права5.

М. Ко зю б ра, досліджу ю чи кри терії ти по логії пра во ро зуміння, кон ста тує, що
чи не най по ши ренішим є «іде о логічний» кри терій, тоб то вихідні кон цеп ту альні
ідеї, які виз на ча ють зміст пра во ро зуміння.

Відповідно до ньо го ви о крем лю ють ся при род но-пра во вий (юс на ту ралістич -
ний), юри ди ко-по зи тивістський (нор ма тивістський) і соціологічний ти пи пра во -
ро зуміння. Не зва жа ю чи на відсутність єдності по глядів що до соціаль но го зна чен -
ня цих типів пра во ро зуміння, пе ре важ на більшість дослідників схи ляється до то -
го, що кож ний  з них ґрун тується на пев них світо гляд них підва ли нах, які, у свою
чер гу, відо б ра жа ють ре альні грані, ас пек ти пра ва як фе но ме ну.

Са ме ос танній мо мент сти му лю вав по шук шляхів до син те зу, інте г рації здо -
бутків за зна че ної ти по логізації, яка бу ла за по чат ко ва на в се ре дині ХХ ст. аме ри -
кансь ким філо со фом Дж. Хол лом, а нині на бу ла по пу ляр ності й на те ре нах ко -
лиш нь о го СРСР, зо к ре ма й в Ук раїні6.

От же, по ста ла не обхідність об’єднан ня цінних здо бутків різно манітних типів,
кон цепцій пра ва, що по кла ло по ча ток ши ро ко му, ба га то а с пект но му ти пу пра во ро -
зуміння, що є ос но вою інте г ра тив ної юри с пру денції.  

О. Ющик що до ши ро ко го плю ралізму пра во ро зуміння на го ло шує, що цьо му
спри я ли значні політичні, еко номічні та соціальні пе ре тво рен ня, які відбу ли ся за
ча си не за леж ності на шої дер жа ви. Тим ча сом, істин не знан ня по тре бує зве ден ня
різних знань пред ме та до йо го єди но го по нят тя, а от же, вчені-юри с ти по ста ли пе -
ред не обхідністю з’ясу ван ня ме то до логічних про блем у дослідженні пра ва й по -
шу ку відповідної ме то до логії на уко вих досліджень. Про бле ма ме то до логії
досліджен ня пра ва на пев но му етапі роз вит ку на уки стає виз на чаль ною в про цесі
фор му ван ня адек ват но го ро зуміння пра ва.

На сам пе ред існу ван ня ба га ть ох те орій пра во ро зуміння логічно ве де до їх гру -
пу ван ня, зве ден ня до більш за галь них різно видів. Про те, оскільки пра во роз гля -
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дається як єди ний фе но мен, або «йдеть ся про спільну якість пра во вих явищ, що
ви с ту пає у ви гляді інте г ра тив но го ут во рен ня», усі різно ви ди те орій ме ханічно
об’єдну ють ся в «інте г ра тив ну юри с пру денцію», або «інте г ра тив не пра во ро -
зуміння». В ре зуль таті все зво дить ся до то го, що пра во при род не і пра во по зи тив -
не роз гля да ють відповідно як «зміст» і «фор му», кож не з яких має влас ну
сутність; про те єди но го за довільно го по нят тя пра ва, пи ше О. Ющик, так і не от -
ри ма но, що спо ну кає на уковців до по даль ших ме то до логічних по шуків7.

Це ви ма гає від на уковців зо се ре д жен ня особ ли вої ува ги на ме то до логії пра во -
знав ст ва, а са ме, об ра ти такі філо софсь ко-пра вові підхо ди, які як найбільше
відповіда ли б ос новній по требі пе рехідно го періоду існу ван ня ук раїнсько го
суспільства, спри я ли б її за до во лен ню. У цьо му, як підкрес лює вітчиз ня ний про -
фе сор П. Рабіно вич, і вба чається об’єктив на при чи на стрімко го зро с тан ня ува ги
вітчиз ня них дослідників до філо софії пра ва8. 

Філо софсь кий рівень вив чен ня пра ва, од нак з ура ху ван ням інших рівнів,
обґрун то вує О. Лейст. Він пи ше, що «пра во по вин но роз гля да ти ся на сам пе ред як
факт історії, сутність яко го ося гається на то му рівні аб ст ракції, де поєдну ють ся
по нят тя й ка те горії соціології, ети ки, пси хо логії, політо логії та влас не історії, яка
на су час но му етапі роз вит ку пра во знав ст ва ви хо дить на пер ший план як кри терій
за галь ності та істин ності те о ре тич но го уза галь нен ня. ...Кож ний з на прямів пра во -
знав ст ва по-своєму висвітлю вав ро зуміння сут ності пра ва; як і пе ред ба чав І. Кант,
ця про бле ма («що та ке пра во?») по вин на вирішу ва ти ся на філо софсь ко му рівні»9.

Даній по зиції імпо нує дум ка М. Цвік, що су час не пра во ро зуміння має ґрун ту -
ва ти ся на ви ко ри с танні до сяг нень світо вої на уки – як су час ної, так і ми ну лих
часів. За та ких умов ро зуміння пра ва скла дається з до б ре за бу то го ста ро го у
поєднанні з но ви ми інтер пре таціями ок ре мих про явів пра во вої ма терії.

Вод но час він підкрес лює те зу про те, що, «по чи на ю чи із Со кра та, Пла то на й
Ари с то те ля, всі на пря ми в те орії схо дять ся на то му, що пра во має бу ти кон цен т -
ро ва ним ви ра зом іде алів спра вед ли вості, втілен ням мо раль них прин ципів, що па -
ну ють у суспільстві»10.

Кож на кон цепція пра ва, якою б до с ко на лою чи, на впа ки, слаб кою, во на не зда -
ва ла ся на пер ший по гляд, наділе на своїм особ ли вим по тенціалом та зба га чує
сутність і ро зуміння пра ва більш гли бо ким змістом. Ад же пізнан ня пра ва подібне
вив чен ню склад ної, ба га то г ран ної ге о ме т рич ної фігу ри, у про цесі яко го ок ре мо
спо гля да ють ся усі грані од но го ціло го. То му хиб ним, на наш по гляд, є ігно ру ван -
ня по тенційних до сяг нень будь-якої пра во вої кон цепції. Са ме такі досліджен ня
при ве ли до по яви інте г ра тив ної юри с пру денції, до ши ро ко го підхо ду в праві. 
І, як спра вед ли во підкрес лює С. Пе т ровцій, за вдан ням са ме інте г ра тив ної юри с -
пру денції є ут вер д жен ня ком плекс но го, ба га то а с пект но го або ши ро ко го підхо ду
до ро зуміння пра ва шля хом виділен ня тих важ ли вих еле ментів у чис лен них пра -
во вих кон цепціях, які до по ма га ють кра ще усвідо ми ти ос новні оз на ки пра ва.

Для та ко го всебічно го пізнан ня пра ва, пи ше дослідни ця, слід з’ясу ва ти ос -
новні по ло жен ня при род ної, істо рич ної, нор ма тивістської, пси хо логічної та
соціологічної шкіл пра ва і виділи ти з них ті, що найбільше відповіда ють по тре -
бам су час ної юри с пру денції.

Чо му на ве де но са ме ці шко ли пра ва? По-пер ше, кож на з за зна че них шкіл бе -
ре за ос но ву пра ва свої особ ливі чин ни ки, тоб то кож на з них відрізняється при та -
ман ною ли ше їй ідеєю про пра во. По-дру ге, чис лен на кількість те орій пра ва є або
скла до ви ми ви ще на ве де них шкіл або похідни ми від них.
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По ло жен ня різних пра во вих шкіл – свідчен ня то го, якою склад ною є при ро да
пра ва. Поділя ю чи зміст од них та відхи ля ю чи інші, потрібно в кожній школі
віднай ти ті раціональні зер на, які да ють змо гу підійти до ро зуміння пра ва з по -
зиції інте г рації11. 

Са ме то му вже стільки століть не втра че на ак ту альність на уко во го по шу ку
сут ності пра ва у всіх йо го про явах та ро зуміннях. По глиб ле но вив ча ють ся різно -
манітні кон цепції пра ва, син тез яких на су час но му етапі сприяє не ли ше постійно -
му онов лен ню ро зуміння та сприй нят тя фе но ме на пра ва, а й на бли жає юри дич ну
на уку до єдності у пра во ро зумінні. 

Інте г ру ван ня цінних здо бутків різно манітних пра во вих ідей не по ро д жує ав -
то ма тич но од но стай ності у ро зумінні пра ва. Як пи ше П. Рабіно вич, «інте г раль -
ний підхід» до пра во ро зуміння об’єктив но зу мов ле ний низ кою за ко номірних
соціаль них про цесів, він не тільки не по ви нен су пе ре чи ти ви мо гам си с тем но го
підхо ду, а має бу ти йо го своєрідною кон кре ти зацією, інстру мен том ре алізації йо -
го ви мог. У про ти леж но му ви пад ку «інте г рація» є нічим іншим, як ек лек ти зацією,
тоб то ме ханічним, до сить довільним пе ремішу ван ням декількох, за зви чай до б ре
відо мих те орій, кон цепцій, по глядів12.

І. Тімуш та кож звер тає особ ли ву ува гу на зро с та ю чу в на уці юри с пру денції та
прак тиці ак ту альність про бле ми ком пен сації цілком за ко номірних ди фе ренційо -
ва них тен денцій відповідним «про ти важ ним» праг нен ням інте г ру ван ня пра ва в
си с тем но ор ганізо ва ну цілісність, поєдну ю чою за са дою якої бу ло б «син те тич не»
за своїм ха рак те ром пра во ро зуміння13.

В. Нер се сянц, досліджу ю чи по ло жен ня юри дич но го по зи тивізму ра дянсь ких
часів, кон ста тує, що «з по зиції легістсько-по зи тивістсько го підхо ду пра во – це на -
каз офіційної вла ди, а йо го відмінною ри сою є при му совість. За та ко го ро зуміння
зни кає будь-яка відмінність між пра вом і свавіллям, і сам за кон із пра во во го яви -
ща стає за со бом про ти прав ної нор мо твор чості та інстру мен том на сил ля. Та кож і
ви х ва лю ва на прибічни ка ми юри дич но го по зи тивізму за конність, яка спи рається
на подібні  пра во по ру шу ючі за ко ни, стає зна ряд дям свавільної політи ки ав то ри -
тар ної та то талітар ної вла ди»14.

Тоб то, політи ка не по вин на фор му ва ти пра во чи доміну ва ти над ним, а  має
діяти в йо го ме жах і пе ре бу ва ти в гар монійній єдності з пра вом у ши ро ко му ро -
зумінні цієї ка те горії15. 

Са ме вихід за межі вузь ко нор ма тив но го ро зуміння пра ва, що бу ло ха рак тер но
для пра во знав ст ва ра дянсь кої до би, ак ту алізу вав про бле му інте г ра тив ної юри с -
пру денції та спри яв по вер нен ню юри дич ної на уки до при род них ви токів пра ва та
відро д жен ню досліджень у да но му на прямі.

По тре ба поєдна ти різно манітні кон цеп ту альні підхо ди до ро зуміння пра ва не
є но вою, за род ки її ви хо дять  ще з давніх філо софсь ких по шуків, які по ро д жу ва -
ли ідеї по зи тив но го та при род но го пра ва, бо же ст вен но го, іде аль но го, вічно го пра -
ва то що. За свій істо рич ний шлях роз ви ток ідеї пра ва та йо го ро зуміння прой шов
зле ти та падіння, гос тру бо роть бу в се ре дині се бе са мо го за свою істин ну сутність
та при ро ду. І та ка бо роть ба бу ла вик ли ка на до сить ча с то пев ною політич ною іде -
о логією і сто су ва ла ся, як пра ви ло, пра ва при род но го та по зи тив но го.

Чи не клю чо ва роль у ство ренні гар монійно го ба лан су у ро зумінні пра ва та
поєднан ня існу ю чих пра во вих кон цепцій відво дить ся філо софії пра ва. З ог ля ду на
це звер не мо ся до де я ких клю чо вих ідей інте г ра тив но го пра во ро зуміння в історії
філо софсь ко-пра во вої дум ки.
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В Росії (що ма ло зна чен ня й для вітчиз ня ної на уки) пе редвісни ком інте г ра тив -
ної юри с пру денції мож на вва жа ти унікаль ний досвід по бу до ви син те тич ної філо -
софії В. Со ловй о ва, який рівно ва гу та гар монію по клав в ос но ву об’єдну ю чо го,
син те зу ю чо го прин ци пу своєї філо софсь кої си с те ми. На далі ця філо софія ста ла
підґрун тям для ви су нен ня кон цепції син те тич ної те орії пра ва і дер жа ви А. Ящен -
ко (1877–1934 рр.) і, ймовірно, спра ви ла вплив на мо дель інте г раль ної куль ту ри
В. Со рокіна (1889–1968 рр.)16.

Так, В. Со ловй ов, відрізня ю чи пра во при род не та пра во по зи тив не, вод но час
не сприй мав їх як дві відмінні сфе ри пра ва. Для ньо го це бу ли ли ше дві відмінні
точ ки зо ру на один і той же об’єкт.

При род не пра во, в йо го ро зумінні, є ли ше «раціональ ною сутністю пра ва»;
пра во ж по зи тив не є істо рич ним яви щем пра ва. Це – пра во, ре алізо ва не за леж но
«від ста ну мо раль ної свідо мості в да но му суспільстві та від інших істо рич них
умов». То му при род не пра во постійно стає пра вом по зи тив ним17.

На йо го дум ку, при род не пра во мож на вва жа ти чи пра вом, що відповідне при -
род но му, по за дер жав но му ста ну, чи як кри ти ку пра ва, чи як ще за ро д жу ва не у
свідо мості суспільне пра во, чи, врешті-решт, як логічний раціональ ний смисл по -
зи тив но го пра ва. Са ме в цьо му ос тан нь о му ро зумінні сприй мав при род не пра во
В. Со ловй ов18.

Та ким чи ном, філо соф спо гля дав пра во дійсно син те тич но, вба ча ю чи в ньо му
гар монійне поєднан ня різно манітних йо го ха рак те ри с тик. 

Аналізу ю чи по гля ди В. Со ловй о ва на пра во, про дов жу вач йо го ідей А. Ящен -
ко за ува жу вав, що не обхідним для ро зуміння пра ва В. Со ловй ов вва жав такі ос -
новні еле мен ти: 1) з фор маль но го бо ку – осо би с ту сво бо ду; 2) за гальність
(рівність пе ред за ко ном); 3) роз ме жу ван ня (як не обхідний ре зуль тат поєднан ня
двох по пе редніх еле ментів); 4) з ма теріаль но го бо ку – спільне бла го (як мінімум
мо раль ності); 5) зовнішню при му со ву ре алізацію19.

За та ко го роз маїття еле ментів у при роді пра ва В. Со ловй о ву вда ло ся віднай ти
єди ний зв’язок, об’єдну ю чий син те зу ю чий прин цип – «ідею рівно ва ги і гар -
монії»20.

По дальші мірку ван ня А. Ящен ко21 що до за зна че ної по зиції, на на шу дум ку,
мож на уза галь ни ти та ки ми те за ми: по-пер ше, не має жод ної сфе ри людсь ко го
знан ня, де б існу ва ла за галь на зго да; по-дру ге, при виз на ченні при ро ди пра ва важ -
ли во не за го ст рю ва ти су пе реч ності, а збли жу ва ти те орії, відрізня ю чи ли ше те, що
дійсно є відмінним; по-третє, постійні на ма ган ня по-но во му виз на чи ти при ро ду
пра ва зу мов лює про грес усієї філо софії пра ва; по-чет вер те, бо роть ба ідей вка зує
не стільки на не виз на ченість на уки про пра во, скільки на роз ви ток ро зуміння при -
ро ди пра ва у на прямі більш гли бо ко го ро зуміння пра ва в йо го пер шо ос но вах; по-
п’яте, не адек ват ним є од нобічний підхід у про цесі по бу до ви склад ної те орії ли ше
на підставі яко го-не будь од но го еле мен та юри дич но го яви ща, який сприй ма ють
за ціле. 

Зро зуміти пра во як ба га то а с пект не яви ще на ма гав ся та кож Б. Кістяківський,
по гля ди яко го знач ною мірою фор му ва ли ся під впли вом ідей В. Со ловй о ва. Він
роз ро бив так зва ну плю ралістич ну кон цепцію пра ва. 

За пе ре чу ю чи од нобічний підхід до пра ва, що вла с ти вий, на при клад, кла сич -
но му пра во во му ета тиз му, Б. Кістяківський під пра вом ро зумів склад не ба га то а с -
пект не яви ще, що не піддається од но знач но му виз на чен ню. Пра во, на йо го дум -
ку, не обхідно вив ча ти з різних сторін, вклю ча ю чи йо го соціологічні, дер жав но-ор -
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ганізаційні (пра во як по ря док) і нор ма тивні про яви. Вод но час пра во по стає як
яви ще те ле о логічно го по ряд ку, що зу мов ле не транс цен ден таль ни ми ціля ми. Ос -
нов не зна чен ня вче ний відво див цілям етич ним, виз на ча ю чи їх як сво бо ду та
спра вед ливість22.

Б. Кістяківський у своїх досліджен нях та кож ви прав до вує нор мальність існу -
ван ня чис лен них те орій та підкрес лює, що «ра зом із ба га то манітністю на уко вих
по нять пра ва не підля гає сумніву, що пра во, як яви ще, єди не»23.

У зв’яз ку з цим вче ний по си лається на прин цип єдності пра ва, який був роз -
роб ле ний у першій по ло вині ХІХ ст. у бо ротьбі за єди не на уко ве по нят тя пра ва.
Да ний прин цип  втілю вав ся ча ст ко во ціною зву жен ня сфе ри пра ва, що відо б ра зи -
ло ся у за пе ре ченні  при род но го пра ва. Хо ча за вдан ня ство ри ти єди не на уко ве по -
нят тя пра ва ви я ви ло ся не виріше ним, од нак прин цип єдності пра ва, як яви ща, став
за галь но виз на ним на уко вим здо бут ком. У 70-х ро ках ХІХ ст. про бле ми при род но -
го пра ва хо ча й пе ре ста ли ігно ру ва ти ся, усе ж до ве ло ся виз на ти не мож ливість
ство рен ня єди но го на уко во го по нят тя пра ва, ад же та ких по нять декілька24. Тоб то
по зиція Б. Кістяківсько го імпо ну ва ла по пе редній по зиції А. Ящен ка про
доцільність відмо ви «від безплідних на ма гань од но сто рон ньо виз на чи ти при ро ду
пра ва, і так зро зуміти йо го, щоб це по нят тя охоп лю ва ло усі од но сто ронні те орії в
їх, хо ча й од но сто ронній, пра виль ності»25.

Не мож на та кож за до воль ня ти ся ли ше пе ре ра ху ван ням різно манітних на уко -
вих по нять пра ва. «Не підля гає сумніву, – ствер д жу вав Б. Кістяківський, – що ма -
ють існу ва ти й такі син те тичні фор ми, які об’єдна ли б ці по нят тя в но вий вид
пізна валь них єдно с тей»26. Тоб то, «не обхідним є син тез усь о го знан ня про пра во,
от ри ма но го на уко вим йо го досліджен ням»27.

От же, син те тич на те орія пра ва у досліджен нях Б. Кістяківсько го, В. Со ловй -
о ва та А. Ящен ка пред став ле на, на наш по гляд, як гар монійна, зба лан со ва на
єдність (син тез) ос нов них сутнісних ха рак те ри с тик та про явів пра ва (сво бо ди,
спра вед ли вості, рівності, мо ралі) як ба га то г ран но го яви ща, врівно ва же не знан ня
про яке має ста ти ос но вою нор ма тив ної діяль ності дер жа ви.

Не зва жа ю чи на більш ніж столітній відлік ча су, філо софські ак цен ти да ної
інте г ра тив ної те орії не втра ти ли своєї ак ту аль ності й на сьо годні. Прин ци пи, на
яких во на по бу до ва на (гар монія та єдність), та її ме та (роз крит тя сут ності та при -
зна чен ня пра ва) на да ють мож ливість мир но співісну ва ти різно манітним пра во -
вим кон цепціям, які зба га чу ють ідею пра ва та йо го зміст. Од нак існу ю чий плю -
ралізм ду мок по тре бує кон цеп ту аль но го за вер шен ня у ви гляді їх інте г рації у єди -
не ро зуміння пра ва, що сьо годні пе ре бу ває ще на стадії спроб та ак тив них на уко -
вих по шуків.
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ОК РЕМІ ПИ ТАН НЯ КА ТЕ ГОРІАЛЬ НО ГО ЗАКРІПЛЕН НЯ 
ХРИ С ТИ ЯНСЬ КО-ПРА ВО ВИХ ТРА ДИЦІЙ У ПРАВІ

Досліджується про цес фор му ван ня різних на прямів об’єктив но го на уко во го аналізу
про блем те орії дер жа ви і пра ва; про ве де но аналіз хри с ти янсь ко-пра во вих тра дицій у
по нятійно му апа раті за галь но те о ре тич ної юри с пру денції. Хри с ти янсь ко-пра вові тра -
диції роз гля да ють ся як ка те горії пра ва, які наділені вла сним змістом та сутністю, ма -
ють певні функції та місце у пра вовій си с темі.

Клю чові сло ва: пра во ва тра диція, хри с ти янсь ко-пра во ва тра диція, ка те горія пра -
ва.
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Ми ма И.В. Не ко то рые во про сы ка те го ри аль но го за креп ле ния хри с ти ан ско-
пра во вых тра ди ций в пра ве

Ис сле ду ет ся про цесс фор ми ро ва ния раз ных на прав ле ний объ ек тив но го на уч но го
ана ли за про блем те о рии го су дар ст ва и пра ва; про ве ден ана лиз хри с ти ан ско-пра во вых
тра ди ций в по ня тий ном ап па ра те об ще те о ре ти че с кой юри с пру ден ции. Хри с ти ан ско-
пра во вые тра ди ции рас сма т ри ва ют ся как ка те го рии пра ва, ко то рые име ют соб ст -
вен ное со дер жа ние и сущ ность, име ют оп ре де лен ные функ ции и ме с то в пра во вой си -
с те ме.

Клю че вые сло ва: пра во вая тра ди ция, хри с ти ан ско-пра во вая тра ди ция, ка те го рия
пра ва.

Mima Iryna. Some issues categorical consolidation Christian legal traditions in the
right

The process of forming of various directions of objective scientific analysis of problems of
theory of the state and right is explored in the article; the analysis of Christian legal tradi-
tions in general theoretical apparatus of law. Christian legal traditions are treated as catego-
ry rights that are endowed with their own meaning and essence, have certain roles and place
in the legal system.

Key words: the legal tradition, the Christian legal tradition, the category of law.

Роз ви ток ук раїнсько го суспільства як де мо кра тич ної си с те ми знач ною мірою
за ле жить від гли би ни те о ре тич но го ос мис лен ня явищ і про цесів йо го ба га то г ран -
ної, су пе реч ли вої ре аль ності, в то му числі й ду хов ної. Соціальні зміни у нашій
дер жаві, що відбу ли ся впро довж ос танніх де ся тиріч, при зве ли до руй ну ван ня не
тільки ба га ть ох суспільних, політич них, еко номічних сте рео типів, а й ус та ле но го
світо гля ду в знач ної ча с ти ни гро ма дян. Ці зміни ста ли по штов хом до по шу ку но -
во го сен су жит тя, ви ник нен ня но вих по треб, інте ресів, ціннісних орієнтацій.
Звідси й вип ли ває не обхідність на уко во го обґрун ту ван ня ос нов ду хов но го відро -
д жен ня на шої нації у кон тексті світо вої соціокуль тур ної си с те ми, що ро бить особ -
ли во ак ту аль ним звер нен ня до релігійних цінно с тей, зо к ре ма хри с ти янсь ких пра -
во вих тра дицій.

В ук раїнських ре аліях особ ли ве зна чен ня має на уко ве вив чен ня хри с ти янсь ко-
пра во вих тра дицій, оскільки са ме хри с ти ян ст во істо рич но бу ло і за ли шається ос -
нов ною фор мою релігії ук раїнців, і са ме хри с ти янські цінності є од ним з най важ -
ливіших фак торів, що впли ва ють на фор му ван ня й роз ви ток національ ної куль ту -
ри, політи ки, освіти та інших сфер суспільно го та ду хов но го жит тя1. Пи тан ня
релігійної ду хов ності, хри с ти янсь кої ети ки, впли ву хри с ти ян ст ва на мо раль ний
стан суспільства, а та кож на про це си дер жа во тво рен ня є пред ме том ши ро ко го об -
го во рен ня пе ре важ но в ук раїнській релігійній, філо софській, юри дичній літе ра -
турі, за ли ша ю чи по за ува гою досліджен ня хри с ти янсь ко-пра во вих тра дицій крізь
приз му пра во вої тра диції ук раїнсько го на ро ду.

Ак ту альність да ної те ми зу мов ле на не аби я ким інте ре сом до виз на чен ня і
висвітлен ня особ ли во с тей ста нов лен ня, роз вит ку пра во вої тра диції ук раїнсько го
на ро ду. Про те, су час ний на уко вий інте рес пе ре важ но пов’яза ний з аналізом тра -
дицій у праві з вив чен ням та по яс нен ням їх зна чен ня, виз на чен ням оз нак, вла с ти -
во с тей та функцій. Зо к ре ма, досліджен ню тра дицій у праві при свя че но праці та -
ких вче них, як В. Авер’яно ва, В. Дуд чен ко, М. Ко зю б ри, В. Ко пей чи ко ва, Ю. Ло -
бо ди, Л. Луць, П. Му зи чен ка, Ю. Обо ро то ва, В. Оп риш ко, М. Орзіха, П. Рабіно -
ви ча, В. Селіва но ва, О. Ска кун, О. Суріло ва, Н. Тол ка чо вої, Є. Ха ри то но ва,
Ю. Шем шу шен ка, О. Яр ми ша та інших. Так, на при клад, Ю. Обо ро тов за зна чає,
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що пра вові тра диції, ха рак тер їх ви ко ри с тан ня ста нов лять об’єдну ю чий по ча ток
з’єднан ня пра во вих си с тем у пра вові сім’ї. Тра диції зна хо дять своє ви ра жен ня в
про блемі на ступ ності, яка ви с ту пає як зв’язок між ета па ми і схо дин ка ми роз вит -
ку, та по ля гає у збе ре женні еле ментів пра ва як ціло го або ок ре мих йо го сторін при
пе ре ході пра во вої си с те ми з од но го ста ну в інший2. На дум ку Ю. Ло бо ди пра во -
ву тра дицію не обхідно по яс ню ва ти як сутність пра во во го роз вит ку уп ро довж до -
стат ньо три ва ло го періоду. Зміст пра во вої тра диції ста нов лять ге не тичні, логічні
та істо ричні су пе реч ності, які є рушіями роз вит ку пра во вої си с те ми. Пра во ва тра -
диція є еле мен том ет но національ ної куль ту ри, виз на чає ет но національ ну спе -
цифіку, вла с ти ву, так чи інак ше, ук раїнсько му на ро дові уп ро довж всієї йо го
історії3. О. Шев чук ствер д жує, що більш ви со ким сту пе нем в ієрархії пра во вих
си с тем є «тра диція пра ва», ко т ра відо б ра жає взаємозв’язок пра ва з пев ною ло -
каль ною цивілізацією і у цьо му зна ченні мо же трак ту ва ти ся як: пра вові цінності,
ка те горії, інсти ту ти, нор ми, які про тя гом сторіч свідо мо пе ре да ва ли ся від по -
коління до по коління у певній цивілізаційній куль турі. Тра диції пра ва у свою чер -
гу ут во рю ють су купність ви що го по ряд ку – ло каль ну пра во ву си с те му, а су -
купність ло каль них пра во вих си с тем скла дає за галь ну світо ву пра во ву си с те му4.
За дум кою Н. Тол ка чо вої. тра диція – це соціаль на нор ма, якій вла с ти ва транс цен -
ден таль на ре гу ля тив на дія на суспільні відно си ни і по ведінку лю дей, це наслідок
більш ви со ко го сту пе ня роз вит ку суспільства, ніж зви чай5. Ра зом з тим вітчиз ня -
на юри с пру денція ха рак те ри зується відсутністю од но знач но го ро зуміння хри с ти -
янсь ко-пра во вих тра дицій, що уне мож лив лює ви ко ри с тан ня всьо го їх ко рис но го
по тенціалу як в на уці, так і на прак тиці, не виз на че но інстру мен таль но го зна чен -
ня да но го яви ща у праві. У зв’яз ку з цим ви ни кає не обхідність про аналізу ва ти
хри с ти янсь ко-пра вові тра диції як ка те горії пра ва, що яв ляє со бою не тільки на -
уко ву чи емпірич ну, а й інстру мен таль но-юри дич ну цінність у пра во твор чості,
пра во во му ре гу лю ванні, ре алізації пра ва, інтер пре тації пра ва то що. Об’єктом
аналізу ви с ту пає ак тив на сто ро на хри с ти янсь ко-пра во вих тра дицій у праві, їх дія,
рух у різних ди намічних про явах, як: ста нов лен ня, фор му ван ня, закріплен ня то -
що, а пред ме том – хри с ти янсь ко-пра вові тра диції в іде аль но му вимірі пра ва.

В історії Ук раїни хри с ти ян ст во че рез си с те му цінно с тей спри я ло націо -
нальній іден тифікації, ви хо ван ню національ но го ха рак те ру, фор му ван ню са мо -
бут ньої ду хов ної куль ту ри. Політи ко-пра во ва дійсність су час ної Ук раїнської дер -
жа ви спи рається на міцне підґрун тя істо рич но го бут тя ук раїнсько го на ро ду, то му
по глиб лен ня знань про пра вові яви ща ми ну ло го дає мож ливість ви я ви ти спад -
ковість, без пе рервність пра во во го роз вит ку в ук раїнських зем лях від най -
давніших часів до су час ності. Транс фор мація хри с ти янсь ко-пра во вих тра дицій у
су час но му ук раїнсько му суспільстві зу мов ле на різни ми чин ни ка ми: тен денціями
за галь носвіто во го мас шта бу (гло балізаційни ми та інте г раційни ми про це са ми),
внутрішніми зміна ми ук раїнсько го соціуму, зру шен ня ми на рівні як цер ков них
ціннісних до к т рин, так і індивіду аль них ціннісних орієнтацій.

Хри с ти янські за са ди відігра ва ли й про дов жу ють відігра ва ти знач ну роль в ук -
раїнсько му суспільстві і су час но му дер жа во тво ренні. Ук раїнський на род ви ник
внаслідок без пе рерв но го про це су ет но ге не зу. Хри с ти янсь ко-пра во ва тра диція є
еле мен том ет но національ ной куль ту ри, виз на чає ет но національ ну спе цифіку, яка
бу ла при та ман на ук раїнсько му на ро ду впро довж всієї йо го історії. Зо к ре ма, за зна -
чи мо, що офіційне прий нят тя хри с ти ян ст ва дав нь о русь ки ми кня зя ми у кінці
X століття за кла ли ос но ви но вої пра во вої тра диції – ста нов лен ня та роз ви ток цер -
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ков ної си с те ми пра ва, що ста ла ча с ти ною про це су хри с ти янізації й скла ла один з
еле ментів пра во вої си с те ми Київської Русі, то му релігійне пра во тісно взаємо -
пов’яза не та взаємо о бу мов ле не із світським. Су час не цивільне пра во в ро зумінні
світських за конів ви ник ло в се ре до вищі се ред нь овічних вче них для відме жу ван -
ня від пра ва цер ков но го, а пер шо д же ре ла ми дер жав но го пра ва слу гу ва ли
релігійні нор ми, тра диції та зви чаї люд ст ва. 

Хри с ти янсь ко-пра вові тра диції мож на роз гля да ти у двох ас пек тах: з по зицій
істо рич но го ме то ду во ни є без пе рерв ним у часі про це сом роз вит ку пра во вої си с -
те ми че рез низ ку кон крет но-істо рич них форм аж до су час ної, а з точ ки зо ру
логічно го ме то ду – є про це сом фор му ван ня ет но національ но го сте рео ти пу пра во -
вої по ведінки, в яко му зна хо дить відо б ра жен ня са ме хри с ти янсь ко-пра вові тра -
диції6. Крім то го, істо рич ний ме тод роз гля дає історію пра во вої си с те ми як
послідо вний лан цюг при чин но-наслідко вих зв’язків, то логічний ме тод по кли ка -
ний ви я ви ти внутрішню логіку ста нов лен ня хри с ти янсь ко-пра во вої тра диції у
такій формі, в якій во на до ступ на для спо с те ре жен ня сьо годні, та, по мож ли вості,
пе ред ба чи ти, спрог но зу ва ти її по даль шу ево люцію. Відтак ви о крем лен ня етапів
роз вит ку хри с ти янсь ко-пра во вих тра дицій з по зицій двох різних ме тодів бу де
істот но відрізня ти ся: у ме жах істо рич но го ме то ду істо ри ко-пра во ва на ука ви о -
крем лює ета пи пра во во го роз вит ку хри с ти янсь ко-пра во вих тра дицій в ме жах пев -
них істо рич них періодів різної три ва лості, які по зна чені єдністю кон крет но-істо -
рич них особ ли во с тей та за ко номірно с тей, що діють на пев но му етапі, при цьо му
та ка періоди зація завжди має еле мент ви пад ко вості, суб’єктив ності, зу мов ле ної
по гля да ми дослідни ка чи істо рич ної шко ли. У ме жах логічно го ме то ду ви о крем -
лен ня етапів зу мов ле не дією діалек тич но го за ко ну за пе ре чен ня за пе ре чен ня, при
цьо му кож ний на ступ ний етап пе ред ба чає змісто вну зміну по пе ред нь о го7. Оче -
вид но, що логічна схе ма є аб ст рактнішою за істо рич ну, оскільки істо рич ний роз -
ви ток пра во вої ре аль ності відбу вається не по висхідній, а по зна че ний ко ли ван ня -
ми, періода ми ре г ре су та де гра дації пра во вої куль ту ри. Як що для істо рич но го ме -
то ду хри с ти янсь ко-пра вові тра диції по ста ють як еле мен ти пра во вої та істо рич ної
ре аль ності, то логічний ме тод по кли ка ний роз гля да ти рух діалек тич них ка те -
горій, котрі відо б ра жа ють об’єктивні про тиріччя, що роз кри ва ють ся у про цесі
фор му ван ня, ста нов лен ня та роз вит ку пра во вої си с те ми і скла да ють її сутність.
Ка те горія хри с ти янсь ко-пра во вої тра диції ви ни кає при пе ре ході від ос мис лен ня
пра во вої ре аль ності ме то да ми істо ри ко-пра во вої на уки до її пізнан ня у ме жах
пред ме та за галь ної те орії дер жа ви і пра ва, що на дає мож ливість обґрун ту ван ня
ка те горії хри с ти янсь ко-пра во вої тра диції як фор ми істо рич но го про це су ви ник -
нен ня, ста нов лен ня та роз вит ку пра во вої си с те ми ук раїнсько го на ро ду8.

Роз ви ток та ста нов лен ня хри с ти янсь ко-пра во вих тра дицій на Ук раїні пов’яза -
ний із ста нов лен ням пра во вої тра диції ук раїнсько го на ро ду в ціло му. Зо к ре ма, у
зв’яз ку з прий нят тям хри с ти ян ст ва та ре цепцією візантійсько го прав: 1) вітчиз ня -
не зви чаєве пра во ма ло ба га то по нять, які пе ре бу ва ли у су пе реч ності з хри с ти -
янсь ки ми по нят тя ми (на при клад, роз лу чен ня, ба га то жен ст во то що), а ста нов лен -
ня хри с ти ян ст ва мо дифіку ва ло вітчиз ня не зви чаєве пра ва; 2) на Ук раїні фор му -
ван ня та функціону ван ня ду хо вен ст ва відбу ва лось шля хом роз вит ку цер ков них
ка нонів, закріпле них у збірни ках як цер ков но го, так і світсько го пра ва; відправ -
лен ня ок ре мо го цер ков но го су до чин ст ва, яке не спи ра лось на при пи си та дію
норм зви чаєво го пра ва9.
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Те о ре тич ний роз гляд хри с ти янсь ко-пра во вих тра дицій має ба га то вимірний
ха рак тер, поєдна ний з філо софсь ким ро зумінням, під яким мається на увазі он то -
логічна, гно се о логічна, аксіологічна та ан т ро по логічна єдність. Тоб то хри с ти -
янсь ко-пра вові тра диції, бу ду чи яви щем соціаль ної дійсності, од но час но ма ють
різні суб станції сво го існу ван ня, які ви ра жа ють ся в пев них ти пах пра во ро -
зуміння10. У да но му разі виділен ня іде аль но го виміру як суб станції існу ван ня
пра ва ґрун тується на струк тур но-аналітич но му підході, згідно яко го ця пло щи на
є си с тем но-по нятійним рівнем те о ре тич ної юри с пру денції з ка те горіями пра ва у
своєму змісті.

З ог ля ду на те, що «ка те горія пра ва» роз гля дається як най ти повіші по нят тя,
що вжи ва ють ся у праві, є за со ба ми кон ст ру ю ван ня і ро зуміння пра ва як си с тем -
но го ут во рен ня для ре гу лю ван ня суспільних відно син11. Так, хри с ти янсь ко-пра -
вові тра диції ма ють здатність кон ст ру ю ва ти прак тич но усі си с темні скла дові пра -
ва: пра ви ла по ведінки, рішен ня, про це ду ри, інсти ту ти та ін. Прак тич но будь-яка
тра диція у праві не се у собі власні індивіду альні знан ня та сприяє пев но му ро -
зумінню пра ва, в то му числі пра ва як си с тем но го ут во рен ня. Та ким чи ном, хри с -
ти янсь ко-пра вові тра диції ма ють роз гля да тись як «ка те горія пра ва». У цьо му
сенсі кож на хри с ти янсь ко-пра во ва тра диція здат на по-різно му пред став ля ти ро -
зуміння пра ва, яке у свою чер гу за ле жить від прин ципів плю ралізму ви ко ри с тан -
ня ме то до логії пізнан ня.

Усю спе цифіку як пра ва, так і хри с ти янсь ко-пра во вих тра дицій, не мож ли во
охо пи ти ли ше од ним ме то до логічним інстру мен тарієм. Хри с ти янсь ко-пра во ва
тра диція у праві є цілісним фе но ме ном пра во вої свідо мості із своїм змістом, що
має ба га томірні про це си фор му ван ня. Ан т ро по логія до по ма гає по яс ни ти
відмінності між но ви ми і за старіли ми хри с ти янсь ко-пра во ви ми тра диціями12.
Кож на ок ре мо виділе на хри с ти янсь ко-пра во ва тра диція у праві це за своєю при -
ро дою індивіду аль на смис ло ва кон ст рукція, яка за ра ху нок сво го змісту
вплітається в си с те му юри дич них знань про пра во і дер жа ву. Крім то го,
внутрішня струк ту ро ваність хри с ти янсь ко-пра во вої тра диції як еле мен ту пра во -
вої си с те ми зу мов ле на си с тем ним ме то до логічним підхо дом, який доз во ляє її ви -
о кре ми ти з-поміж інших тра дицій, закріпи ти цілісні уяв лен ня про індивіду альні
вла с ти вості та істо ричні пе ре ду мо ви ста нов лен ня кож ної хри с ти янсь ко-пра во вої
тра диції.

З ог ля ду на вка за не, за зна чи мо, що дія хри с ти янсь ко-пра во вих тра дицій
пов’яза на з дією са мо го пра ва: ро зуміється йо го інфор маційний, ціннісно-мо ти -
ваційний і без по се ред ньо ре гу ля тив ний вплив на суспільні відно си ни в ме жах
відповідно го про сто ру, ча су та ко ла осіб13. У філо софсь ко му зна ченні по нят тя
«дія» вжи вається як «бут тя», «функціону ван ня», тоб то дія хри с ти янсь ко-пра во -
вих тра дицій це діяльність скла до вих йо го норм, які ви ра жа ють ди наміку
релігійних норм, тоб то, про цес їх ре аль но го ре гу ля тив но го впли ву на ре гу ль о вані
релігійні відно си ни. До то го ж, дія хри с ти янсь ко-пра во вих тра дицій є
невід’ємною вла с тивістю пра во вих тра дицій, про це сом, що про хо дить в ме жах
істо рич но го ча су, в ме жах пев ної те ри торії, куль ту ри, пра во вої си с те ми то що. Ди -
намічна вла с тивість хри с ти янсь ко-пра во вих тра дицій у пра вовій си с темі про яв -
ляється не ма теріаль но, має ефек тив ний та змісто вний вплив на пра во, на пра во ве
жит тя чи на пра вові відно си ни. Ди намізм хри с ти янсь ко-пра во вих тра дицій у
правій си с темі є тією за ко номірністю, що вста нов лює од но знач ний зв’язок у часі
між її суб’єкта ми пе ре дачі, між по коління ми, інсти ту та ми, прин ци па ми, нор ма ми,
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пра во по ряд ка ми то що. Да на вла с тивість хри с ти янсь ко-пра во вих тра дицій у
правій си с темі з’єднує про сто рові межі пра ва між істо рич ни ми епо ха ми, на да ю -
чи без пе рерв ності про це сам пра во ге не зу.

Ди намізм хри с ти янсь ко-пра во вих тра дицій у пра вовій си с темі по ля гає у
діалек тич но му зв’яз ку: кон сер ва тиз му та стабільності – з од но го бо ку, та но вації
– з іншо го14. Кон сер ва тизм та но вація у пра вовій си с темі за вдя чу ють дії хри с ти -
янсь ко-пра во вих тра дицій, які зу мов лю ють по штовх до ди наміки са мо го пра ва та
є пев ним ста ном пра ва, що вик ли ка ний ди намікою чи ста ти кою хри с ти янсь ко-
пра во вих тра дицій, од нак, при цьо му, на за галь но те о ре тич но му рівні не по яс -
нюється місце хри с ти янсь ко-пра во вих тра дицій у правій си с темі. То му,
досліджен ня хри с ти янсь ко-пра во вих тра дицій ґрун тується на об’єктив них за ко -
номірно с тях соціаль но го жит тя; доз во ляє оціни ти певні суспільні про це си з точ -
ки зо ру істо рич но пе ревіре ної пра во вої фор ми, в якій во ни фор му ють ся та роз ви -
ва ють ся; містить інфор мацію про об’єктив ну діалек ти ку дер жав но-пра во вої сфе -
ри суспільно го жит тя; ста но вить пред мет ну ос но ву юри дич но го мис лен ня у
праві, вис лов лю ю чи вив чені вла с ти вості і за ко номірності ос нов них явищ і відно -
син пра во вої дійсності, їх ре аль ну сутність; до по ма гає сфор му ва ти пра -
восвідомість що до пра ва і впли ва ти на її сталість; зба га чує дер жав но-пра во ву
прак ти ку емпірич ним підхо дом до вирішен ня юри дич них пи тань. Це на дає мож -
ливість ствер д жу ва ти, що «хри с ти янсь ко-пра во ва тра диція» та «хри с ти янсь ка
тра диція пра ва» не є іден тич ни ми по нят тя ми, ад же пер ша – є ве ли кою тра дицією,
яка ви ра жає пра во ге нез не за леж но від ге не зи су дер жа ви, а дру га – є ма лою тра -
дицією, яка відо б ра жає пра во ге нез у взаємозв’яз ку з дер жав ним. Та кий поділ тра -
диції на ве ли ку і ма лу здійсне но для уза галь не но го по яс нен ня при ро ди спад -
коємності (на ступ ності) пра ва, яке у своєму фор му ванні за ле жить від досвіду ми -
ну лих по колінь15.

Влас на цінність хри с ти янсь ко-пра во вих тра дицій у правій си с темі по ля гає в
індивіду алізації пра ва, си с те ми пра ва, си с те ми за ко но дав ст ва та пра во вої си с те ми
у відповідності до істо рич ної та куль тур ної спад щи ни соціуму. Ра зом з цим
цінності, які за кла дені у хри с ти янсь ко-пра во вих тра диціях пев ної пра во вої си с те -
ми, не завжди мо жуть бу ти пра во ви ми, то му пра во ви ми є ті хри с ти янські тра -
диції, які пе ре да ють від по коління до по коління іде а ли спра вед ли вості, сво бо ди,
прав ди, гу ман ності то що.

Тоб то, хри с ти янські тра диції у правій си с темі мо жуть бу ти як пра во ви ми, так
і не пра во ви ми, в той час ко ли пра вові тра диції завжди бу дуть тра диціями пра ва.
Хри с ти янсь ко-пра вові тра диції, які відно сять ся до іде аль но го виміру пра ва,
завжди є тра диціями пра ва, кож на з яких має на ступні на прям ки дії: по-пер ше –
вста нов лює або сим волізує пра во ву єдність усіх сфер суспільства і пра ва; по-дру -
ге – вста нов лює та легітимізує інсти туції, ста ту си чи влад но-пра вові зв’яз ки; по-
третє – соціалізує, при щеп лює пе ре ко нан ня, си с те му цінно с тей і пра вил по -
ведінки, то що.

Зва жа ю чи на ви щев ка за не, мо же мо ствер д жу ва ти, що хри с ти янсь ко-пра во ву
тра дицію на ле жить роз гля да ти як юри дич ну ка те горію, яви ще пра во вої куль ту ри,
еле мент пра во вої си с те ми та скла до ву спад коємності пра ва, яка фіксує уза галь не -
ний пра во вий досвід, пра во ву пам’ять, пра вові знан ня та пра вові уяв лен ня, що пе -
ре да ють ся від по коління до по коління як прий нятні спо со би ор ганізації
суспільства, мо делі фор му ван ня пра во во го ус т рою, по ряд ку у праві, ієрархії хри -
с ти янсь ких цінно с тей у праві то що. Крім то го, за зна чи мо, що пи тан ня ка те -
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горіаль но го закріплен ня хри с ти янсь ко-пра во вих тра дицій у правій си с темі Ук -
рай ни не має од но знач но го вирішен ня, тоді як до к т ри наль не виз нан ня за хри с ти -
янсь ко-пра во ви ми тра диціями са мостійно го ка те горіаль но го ста ту су у праві на -
дасть по нятійно му апа ра ту те орії дер жа ви і пра ва, та юри с пру денції зо к ре ма,
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дійсності. Досліджен ня хри с ти янсь ко-пра во вих тра дицій пра во вої си с те ми в ста -
тич но му стані доз во лить закріпи ти їх істотні ри си та ха рак тер кож ної, кон цеп ту -
аль но упо ряд ку ва ти їх ієрархічну при ро ду в існу ю чих пра во вих си с те мах.
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О. В. ЗІНЧЕН КО

ЮРИ ДИЧНІ КОН СТ РУКЦІЇ ЯК ЗАСІБ РЕ ГУ ЛЯ ТИВ НО ГО ВПЛИ ВУ 
НА ПРА ВО

Досліджу ють ся юри дичні кон ст рукції як засіб ре гу лятивно го впли ву на
пра во. Ав тор ро бить вис но вок, що юри дичні кон ст рукції ви с ту па ють дієвим
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ме ханізмом у по до ланні не ке ро ва ності та не ор ганізо ва ності у про цесі роз вит -
ку пра ва. 

Клю чові сло ва: юри дич на кон ст рукція, пра во, римсь ке пра во, пра вові яви -
ща, юри дич на техніка, пра вовідно си ни. 

Зин чен ко О.В. Юри ди че с кие кон ст рук ции как сред ст во ре гу ля тив но го
воз дей ст вия на пра во

Ис сле ду ют ся юри ди че с кие кон ст рук ции как сред ст во ре гу ля тив но го воз -
дей ст вия на пра во. Ав тор де ла ет вы вод, что юри ди че с кие кон ст рук ции есть
дей ст вен ным ме ха низ мом в пре одо ле нии не кон тро ли ру е мо с ти и не ор га ни зо -
ван но с ти в про цес се раз ви тия пра ва.

Клю че вые сло ва: юри ди че с кая кон ст рук ция, пра во, рим ское пра во, пра во -
вые яв ле ния, юри ди че с кая тех ни ка, пра во от но ше ния. 

Zinchenko Olga. Juridical constructions as the mean of law regulation
The juridical constructions as the mean of law regulation are analysed in the

article. The author concludes, that the juridical constructions are an effective mech-
anism in controllability and regulating the law during its development.

Key words: juridical construction, law, Roman Law, legal phenomena, juridical
technique, legal relations.

Юри дич на кон ст рукція ви с ту пає в якості од но го з ба зо вих та важ ли вих за -
собів юри дич ної техніки. У свою чер гу, юри дич на техніка є тим інсти ту том, ко т -
рий на дає змо гу не ли ше сфор му лю ва ти зміст юри дич но го до ку мен та, а й за без -
пе чи ти адек ват не усвідо млен ня суб’єкта ми змісту пра во вої ви мо ги, мож ливість
ко ре гу ван ня тих або інших пра вовідно син у відповідності до по ло жень пра во вої
нор ми. Бе ру чи до ува ги той факт, що юри дич на кон ст рукція є од ним із ос нов них
за собів юри дич ної техніки, на дум ку ав то ра, вба чається ме то до логічно ви прав да -
ним оціню ва ти її роль і місце, на сам пе ред, з про ве ден ня аналізу пра во вої ка те -
горії «юри дич на техніка». Вва жається, що у су час них суспільствах юри дич на
техніка ви ко нує вод но час два за вдан ня. З од но го бо ку, во на по вин на пра виль но
сприй ня ти, відчу ти пра во ве жит тя, йо го фун да мент, а з іншої, – спра вед ли во ви -
ра зи ти визріва ючі по тре би но во го жит тя1. Ф. В. Та ра новсь кий ха рак те ри зує юри -
дич ну техніку як ос но ву пра во знав ст ва, си с те му інте лек ту аль них за собів,
логічний про цес втілен ня і здійснен ня пра ва, ко т рий пе ред ба чає кри ти ку за ко ну,
йо го тлу ма чен ня та пра во творчість (усу нен ня про га лин і си с те ма ти зацію норм)2.
Юри дич на техніка ви ни кає з по треб прак ти ки, й ли ше істо рич ним досвідом мож -
на вста но ви ти й пе ревіри ти її за ко номірності3. Так, за без пе чу ю чи ди намізм пра -
ва, юри дич на техніка обу мов лює ево люційність пра во во го роз вит ку4. 

Пра во зна вець Т. О. Дідич відмічає, що роз ви ток суспільства та ус клад нен ня
суспільних відно син ви ма гає адек ват но го ре гу лю ван ня й упо ряд ку ван ня їх,
внаслідок чо го відбу вається про цес мо де лю ван ня оп ти маль ної по ведінки
суб’єктів пра ва, вибір пра во вих за собів її сти му лю ван ня, а та кож закріплен ня цієї
по ведінки та пра во вих за собів її сти му лю ван ня за до по мо гою юри ди ко-технічних
прий омів у змісті та струк турі юри дич них до ку ментів5. 

Варто відзначити, що останнім часом кількісні та якісні параметри зростання
ролі юри дич ної прак ти ки спо ну ка ли до суттєвих змін функціональ но го при зна -
чен ня юри дич ної техніки6. 

Зва жа ю чи на за зна че не, слід звер ну ти ува гу, що пра во ва фор ма діяль ності без -
по се ред ньо пов’яза на з не обхідністю ви ко ри с тан ня різних ме тодів і спо собів
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юри дич ної техніки, ко т ра є «важ ли вою си с тем ною ка те горією пра во знав ст ва»7.
Зо к ре ма, Р. Ієрінг виділив термін «юри дич на техніка» у двох зна чен нях. Пер ше
зна чен ня юри дич ної техніки по ля гає у відно шенні до неї як до технічно го ме то -
ду, за до по мо гою яко го за без пе чується «юри дич не ми с тецтво», і змістом ко т ро го
є фор маль на об роб ка вже існу ю чо го пра ва. Дру ге зна чен ня юри дич ної техніки
вче ний уба чав у за сто су ванні вка за но го ме то ду у про цесі технічно го удо с ко на лен -
ня са мо го пра ва8. Так, П. М. Рабіно вич вва жає, що юри дич на техніка є су -
купністю спо собів і прий омів, умінь і на ви чок фор му ван ня всіх еле ментів ме -
ханізму пра во во го ре гу лю ван ня та ефек тив но го опе ру ван ня ни ми у пра во ре гу ля -
тивній прак тиці9. Л. Д. Воєводін вва жає, що юри дич на техніка ут во рює ос но ву
для втілен ня й про ве ден ня в жит тя пра ва в ціло му, та йо го ок ре мих га лу зей зо к -
ре ма. Він, влас не, виз на чає юри дич ну техніку як на уко во роз роб ле ну ме то ди ку
ут во рен ня, пізнан ня й ефек тив но го за сто су ван ня пра ва з ме тою вре гу лю ван ня по -
ведінки лю дей, ко т ра яв ляє со бою су купність прий омів, за собів і спо собів, си с те -
ма ти зацію, упо ряд ку ван ня й уза галь нен ня норм пра ва з ме тою найбільш по глиб -
ле но го та послідо вно го їх вив чен ня, а та кож розв’язан ня конфліктних си ту ацій,
що ви ни ка ють у житті10. В. І. Крусс, приміром, до юри дич ної техніки відно сить
техніку кон ст ру ю ван ня та за сто су ван ня норм по зи тив но го пра ва, а то му про по нує
роз гля да ти її в ши ро ко му зна ченні. Юри дич ну техніку на уко вець ха рак те ри зує як
пев ну си с те му тех но логій усвідо млен ня кон сти туційно ви ра же них іде алів і прин -
ципів та об’єкти вації на цьо му підґрунті га лу зе вих прин ципів, нор ма тив них на -
ста нов і пра вил пра во за с то сов ної прак ти ки11. 

А. М. На шиц уба чає юри дич ну техніку крізь грані ши ро ко го ро зуміння та
вузь ко го. Вузь ке ро зуміння юри дич ної техніки – це «стадія технічної по бу до ви
норм за ра ху нок вла с ти вих їй технічних за собів і прий омів». При цьо му до прий -
омів юри дич ної техніки А. М. На шиц відно сить юри дич ну кон ст рукцію, кла -
сифікацію, пре зумпцію, фікцію то що. Ши ро ке ро зуміння юри дич ної техніки, на
дум ку на уков ця, вміщає «всю діяльність з підго тов ки рішень та за собів, не -
обхідних для втілен ня в жит тя прин ципів за ко но дав чої політи ки»12. 

С. С. Алексєєв за зна чає, що зміст за собів і прий омів юри дич ної техніки
пов’яза ний, го ло вним чи ном, з особ ли во с тя ми по бу до ви, пев ною ор ганізацією
пра во во го ма теріалу та йо го зовнішнім ви кла дом, у пер шу чер гу, з ви ра зом струк -
ту ри пра ва. Дослідник звер тає ува гу, що струк ту ра пра ва є тією пер шо ос но вою,
яка виз на чає склад та зміст за собів і прий омів юри дич ної техніки. При цьо му вче -
ний підкрес лює, що зв’язок між струк ту рою пра ва і юри дич ною технікою є не
без по се реднім, а опо се ред ко ва ним, оскільки юри дич на техніка у значній мірі сто -
сується зовнішньої фор ми пра ва, й на сам пе ред нор ма тив них юри дич них актів,
про яв ля ю чись як у влас но му спеціаль но-юри дич но му змісті ак та, так і у
зовнішньо му сло вес но-до ку мен таль но му про яві ви ра же ної в ньо му волі13. У ре -
зуль таті про ве де но го аналізу до го ло вних за собів юри дич ної техніки, котрі, на
дум ку на уков ця, слу гу ють ви раз ни ка ми волі за ко но дав ця, С. С. Алексєєв відно -
сить: нор ма тив ну по бу до ву; си с тем ну по бу до ву; юри дичні кон ст рукції; га лу зе ву
типізацію. Вод но час ос нов ни ми за со ба ми сло вес но-до ку мен таль но го ви кла ду
змісту нор ма тив но го ак та вче ний вва жає: по-пер ше, текст до ку мен та як зовнішню
фор му ви кла ду змісту нор ма тив но го ак та, що ха рак те ри зується реквізи та ми та
струк тур ною ор ганізацією; по-дру ге, стиль пра во вих актів14.

В. К. Ба баєв кон ста тує про важ ливість для пра во во го ре гу лю ван ня та ких за -
собів юри дич ної техніки, як аксіоми, юри дичні кон ст рукції, пра вові сим во ли,
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пре зумпції, котрі, на йо го дум ку, обділені ува гою з бо ку на уковців та відповідної
літе ра ту ри15. 

Слід звер ну ти ува гу, що у пло щині те о ре тич них досліджень юри дичні кон ст -
рукції роз гля да ють ся за га лом як за со би юри дич ної техніки. За вка за них об ста вин
їх за зви чай урівню ють з та ки ми юри ди ко-технічни ми прий о ма ми, як ви о крем лен -
ня за галь ної й особ ли вої ча с тин нор ма тив но го ак ту, кла сифікація, ви ключ ний пе -
релік, та інши ми, де юри дичні кон ст рукції слу гу ють зовнішнім спеціаль но-
технічним за со бом фор му лю ван ня і струк ту ру ван ня тек с ту дже ре ла пра ва16. З ог -
ля ду на ви кла де не ви ще, вба чається прий нят ним уза галь ни ти, що за сто су ван ня
за собів, прий омів, пра вил при ство ренні нор ма тив но-пра во вих актів, ви ко ри с тан -
ня юри дич ної терміно логії, юри дич них кон ст рукцій то що фор му ють логічну
ідею, спри я ють адек ват но му ви ра зу та втілен ню раціональ но го змісту, відо б ра жа -
ють та кон кре ти зу ють об’єктив ну пра во ву ре альність, здатні за без пе чи ти юри -
дич ну до с ко налість та ут во ри ти якісну пра во ву нор му. 

Ук раїнське пра во, пев ною мірою, ус пад ку ва ло віко вий досвід римсь ко го
публічно го та при ват но го пра ва, що, без сумнівно, про сте жується в насліду ванні
йо го ус та ле них тра дицій. Це, на сам пе ред, ви яв ляється у подібності по нять
національ но го пра ва з по нят тя ми римсь ко го цивільно го пра ва, зо к ре ма римсь ко -
го при ват но го пра ва. Пев ним чи ном ук раїнське пра во увібра ло й римсь ку пра во -
ву тра дицію по бу до ви юри дич них кон ст рукцій. У та кий спосіб ук раїнське пра во
сприй ня ло не ли ше ідею та дух римсь ко го пра ва, а й до ве ло йо го сприй нят тя та
ре цепцію як на рівні мно жин них кон ст рукцій цивільних пра вовідно син, так і за -
га лом на інсти туційно му рівні. З цьо го при во ду за слу го вує на ува гу дум ка де ко т -
рих із дослідників ге не зи су юри дич ної кон ст рукції, зо к ре ма Д. Є. По но ма рь о ва,
ко т рий слуш но за ува жує про ство рен ня дав нь о римсь ки ми юри с та ми ря ду кон ст -
рукцій, та ких як: «річ, ви лу че на з тор го во го обо ро ту», «ман цип на річ» та інших,
які вик ли ка ють пев ний дослідниць кий інте рес17. Так, приміром, з римсь ко го пра -
ва відо мо, що ман ципні речі ви ма га ють спеціаль но го об ря ду при пе ре дачі пра ва
влас ності на них, тоб то та ко го спо со бу про да жу, за яко го річ, що про дається, бе -
реть ся в ру ки у при сут ності п’яти свідків і про мов ля ють ся стро го виз на чені фор -
му ли18. З ог ля ду на за зна че не, по стає пи тан ня, чи ство рю ва ла ся оз на че на кон ст -
рукція «ман цип на річ», чи кон ст рукція «річ, ви лу че на з тор го во го обо ро ту» з ме -
тою на уко во го пізнан ня дійсності в мо мент їх ство рен ня, чи ви ко ну ють ці кон ст -
рукції функцію на уко во го по яс нен ня кон крет но виз на че ної об’єктив ної
дійсності? Тоб то, чи вар то їх відно си ти до на уко во-по зи тивістських по нять, що
ство рені відо б ра жа ти за до по мо гою аб ст ракції пев ну об’єктив ну ре альність19?
От же, вар то по го ди ти ся, що існу ють такі кон ст рукції, котрі не є, й ніко ли не слу -
гу ва ли на уко вим по яс нен ням фак тич ної дійсності, котрі спря мо вані не на по яс -
нен ня, а на пе ревтілен ня цієї дійсності, на пе ре ве ден ня її в інший якісний стан та
на дан ня їй порівня но іншо го ха рак те ру й пра во вої си ли. Та ка по ста нов ка пи тан -
ня доз во ляє зро би ти вис но вок, що де котрі кон ст рукції ви ко ну ють функцію не мо -
делі, а за со бу у прак тичній діяль ності – в юри дичній прак тиці пра во за с то су ван -
ня, оскільки ство рені не шля хом про сто го ме ханічно го уза галь нен ня існу ю чих
норм римсь ко го пра ва, і в цьо му сенсі не шля хом па сив но го відо б ра жен ня пев но -
го «за галь но го» їм всім змісту у по нятті, а, на впа ки, – юри дич на кон ст рукція
ство ре на у та кий спосіб, щоб за без пе чи ти здійснен ня пев них намірів у прак -
тичній пло щині20.

Окрім то го, слід відзна чи ти, що:
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– по-пер ше, юри дичні кон ст рукції з точ ки зо ру тех но логії їх ви ник нен ня
(ство рен ня, роз роб ки) без по се ред ньо уба ча ють ся як ре зуль тат пев ної спла но ва ної
діяль ності, в ос нові ко т рої чітко про сте жується про ект но-кон ст рук торсь кий ха -
рак тер. Це оз на чає, що фак тич но, кон ст рукції цілком спра вед ли во сприй ма ють ся
як мо дифіко ва ний, штуч ний про дукт. Зо к ре ма, В. М. Іва но ва, у про цесі аналізу
юри дич ної кон ст рукції по дат ку, відмічає, що ма ю чи в ар се налі не обхідний набір
еле ментів юри дич ної кон ст рукції по дат ку, вив чив ши їх мож ливі варіації, особ ли -
вості бу до ви і гар монізації їх різно манітних комбінацій, за ко но да вець мо же по бу -
ду ва ти будь-яку мо дель опо дат ку ван ня у дер жаві, відповідно до об ра но го ним
кур су по дат ко вої, еко номічної і соціаль ної політи ки21. При цьо му, на про ти ва гу
ви кла де ним су д жен ням, слід відзна чи ти, що Л. С. Явич, роз гля да ю чи кон ст -
рукцію юри дич ної осо би, приміром, вва жає оз на че ну ка те горію не штуч ною кон -
ст рукцію, а соціаль но-пра во вим яви щем, ко т ре обу мов ле не по тре ба ми то вар но-
гро шо вих відно син22;

– по-дру ге, на ко ристь інстру мен таль но го ха рак те ру юри дич них кон ст рукцій,
пов’яза ну з їх штуч ною при ро дою, свідчить функціональ не спря му ван ня та прак -
тич не зна чен ня оз на че но го фе но ме ну, оскільки ос танній вирізняється чіткою
взаємо за лежністю між ме тою йо го ство рен ня, функціональ ною дієвістю та
доцільністю прак тич но го впро ва д жен ня. Так, у про цесі юри дич но го ре гу лю ван ня
суспільних відно син кон ст рукції роз гля да ють ся са ме в якості за собів та кої прак -
ти ки. Приміром, що до функціональ ності юри дич них кон ст рукцій сервіту ту, су -
перфіція, пра ва за бу до ви А. М. Ла тиєвим відмічається, що дані кон ст рукції про -
по ну ють ся пра во ви ми си с те ма ми з ме тою вирішен ня пи тан ня при ми рен ня прав
влас ників різних зе мель них діля нок23. Тоб то, такі юри дичні кон ст рукції ство рю -
ють ся для за до во лен ня ви мог юри дич ної прак ти ки, що свідчить про їх про ект но-
цільо вий ха рак тер, на прав ле ний на до сяг нен ня не обхідно го ре зуль та ту. Це у пев -
но му сенсі споріднює їх з інже нер ни ми і про ек ту валь ни ми технічни ми ви на хо да -
ми, ство ре ни ми штуч ним шля хом24; 

– по-третє, інстру мен таль не спря му ван ня юри дич них кон ст рукцій уба чається,
зо к ре ма з ог ля ду спе цифіки їх внутрішньої еле мент но-струк тур ної та си с тем но-
струк тур ної бу до ви. Цей ас пект ха рак те ри зує юри дич ну кон ст рукцію як пев ну
склад ну єдність еле ментів, ко т ри ми за зви чай ви с ту па ють суб’єктив не пра во,
суб’єктив ний обов’язок, юри дичні фак ти, суб’єкти й об’єкти пра вовідно син. Про -
те, за да них об ста вин клю чо вою умо вою є са ме струк тур на по бу до ва юри дич ної
кон ст рукції як обов’яз ко вий чин ник її змісту. Так, на при клад, І. О. Ре шет ник, у
про цесі аналізу юри дич ної кон ст рукції лізин гу, ви о крем лює такі обов’яз кові її
струк турні скла дові: спе цифічні ха рак те ри с ти ки, особ ли вості про це ду ри ук ла -
ден ня до го во ру, особ ли вості відповідаль ності за не ви ко нан ня (не на леж не) ви ко -
нан ня зо бов’язан ня, особ ли вості розірван ня до го во ру то що25. Г. Ф. Шер ше не вич,
зо к ре ма, ро зуміння юри дич ної кон ст рукції вба чає як прий ом роз кла ден ня
досліджу ва но го юри дич но го яви ща, інсти ту ту на скла дові еле мен ти, і на підставі
цьо го, з’ясу ван ня, за сутнісни ми вла с ти во с тя ми, місця, на леж но го йо му у си с темі
пра ва. З цією ме тою, на дум ку вче но го, не обхідно ви я ви ти подібність оз на че но го
юри дич но го яви ща з най б лиж чи ми за місцез на хо д жен ням інсти ту та ми, а та кож
відмінність, що не до пу с кає їх злит тя26.

Зва жа ю чи на ви кла де не ви ще, вва жаємо, що юри дичні кон ст рукції, як і всі за -
со би юри дич ної техніки, є за своєю сутністю спо со ба ми ре гу ляційно го впли ву на
пра во. Слу гу ю чи за со бом юри дич ної техніки, юри дичні кон ст рукції од но час но
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ви ко ну ють роль дієво го ме ханізму у по до ланні не ке ро ва ності та не ор ганізо ва -
ності у про цесі роз вит ку пра ва. Юри дичні кон ст рукції є тим за со бом, за до по мо -
гою яко го відбу вається удо с ко на лен ня пра ва та до сяг нен ня ним ви що го сту пе ня
роз вит ку, оскільки струк ту ру ють пра во, і в та кий спосіб зміцню ють йо го по зиції
та роз ви ва ють йо го по тенційні мож ли вості. 
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О. В. МИНЬ КО ВИЧ-СЛО БО ДЯ НИК

ПРА ВО ВА І ПОЛІТИЧ НА КУЛЬ ТУ РА 
ЯК НЕВІД’ЄМНІ СКЛА ДОВІ ГРО МА ДЯНСЬ КО ГО СУСПІЛЬСТВА

Про аналізо ва но ста нов лен ня і роз ви ток пра во вої та політич ної куль тур як ос нов -
них скла до вих гро ма дянсь ко го суспільства. Зроб ле на спро ба про ве с ти аналіз си ту ації,
яка скла ла ся у суспільстві, крізь приз му пра во вої куль ту ри – як внутрішньо го ас пек та
гро ма дянсь ко го суспільства та політич ної куль ту ри – йо го зовнішньо го ас пек та.

Клю чові сло ва: гро ма дянсь ке суспільство, пра во ва куль ту ра, політич на куль ту ра,
дер жа ва, політич на си с те ма, пра во ва си с те ма.

Минь ко вич-Сло бо дя ник Е.В. Пра во вая и по ли ти че с кая куль ту ра как не отъ ем ле -
мые со став ля ю щие граж дан ско го об ще ст ва

Про ве ден ана лиз ста нов ле ния и раз ви тия пра во вой и по ли ти че с кой куль тур как ос -
нов ных со став ля ю щих граж дан ско го об ще ст ва. Сде ла на по пыт ка про ве с ти ана лиз си -
ту а ции, ко то рая сло жи лась в об ще ст ве сквозь приз му пра во вой куль ту ры – как вну т -
рен не го ас пек та граж дан ско го об ще ст ва и по ли ти че с кой куль ту ры – его внеш ней сто -
ро ны.

Клю че вые сло ва: граж дан ское об ще ст во, пра во вая куль ту ра, по ли ти че с кая куль -
ту ра, го су дар ст во, по ли ти че с кая си с те ма, пра во вая си с те ма.

Minkovych-Slobodyanyk O.V. Judicial and Political Culture as Integral Components of
The Civil Society

For over 20 years Ukraine as a state has been trying to build the democratic government
it declared in Article 1 of the Constitution, as well as its principal factor – civil society, but it
is a rather complicated and painful process, because after the 75 years of the totalitaritarian
regime’s reign, followed by the authoritarian rule from the 1950-s, our country’s citizens have
formed a certain consciousness of passive dependents used to having only duties before their
country, and to not having (and not even affording to think of) any rights and freedoms. This
idea sank so deeply in the consciousness of common citizens and was fostered in families, that
after Ukraine had declared itself an independent, individual, democratic state and after it had
laid its course for building the civil society, nothing changed substantially. 20 years later the
government, being the major justice-forming subject, still remains in the same ambivalent
state it was in at the time of declaring its independence. The same applies to civil and social
institutions, instruments of social security, law enforcement – they seem to “tread water”,
which is why citizens evaluate rather critically the actions of the government and its princi-
pal institutions, and as a result the process of forming the civil society in Ukraine is in the
state of “one step forward, three step backward”.

The present article presents an attempt to analyse the development process of the civil
society and its principal components – judicial and political cultures in today’s conditions.
Modern Ukraine is witnessing a complicated and painful process of generation change, which
brings the change of judicial and political cultures for the whole society, therefore being the
impulse to change the society itself.

The civil society matter must finally cease to be only a declaration – it must evolve and
develop true democracy in Ukraine. The recent political events in the country give grounds for
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claiming that the Ukrainian civil society has taken place, and that judicial and political cul-
tures as its internal and external components have acquired a different meaning. Our civil
society is still rather “young”, but it has a clear vision of the government’s policy and a dis-
tinct demand to stick to rights and freedoms that the citizens of this government possess
according to the Principal law – the Constitution of Ukraine.

Key words: civil society, judicial culture, political culture, government, political system,
legal framework.

Ук раїна, як дер жа ва, вже більше двад ця ти років на ма гається по бу ду ва ти де мо -
кра тич ний устрій який про го ло си ла в ст.1 Кон сти туції. Йо го ос нов ний по каз ник –
гро ма дянсь ке суспільство. Але про цес йо го ста нов лен ня – до волі склад ний і
болісний, ад же після 75 років па ну ван ня спо чат ку то талітар но го ре жи му, а вже з
50-х років ХХ сторіччя ав то ри тар но го, у гро ма дян на шої дер жа ви сфор му ва ла ся
свідомість па сив но го ут ри ман ця, що звик ма ти по відно шен ню до своєї дер жа ви
ли ше обов’яз ки і зовсім не ма ти (навіть не до пу с ка ти дум ки про це) будь-яких
прав і сво бод. Ця дум ка настільки гли бо ко про ник ла в свідомість пе ресічно го гро -
ма дя ни на і куль ти ву ва ла ся в сім’ї, що після про го ло шен ня Ук раїни не за леж ною,
са мостійною, де мо кра тич ною дер жа вою і взят тя кур су на по бу до ву гро ма дянсь -
ко го суспільства по суті нічо го не зміни лось. За двад цять років дер жа ва, як ос нов -
ний суб’єкт, що фор мує пра во, пе ре бу ває в та ко му ж амбіва лент но му стані, як і на
мо мент про го ло шен ня своєї не за леж ності. За зна че на си ту ація не га тив но впли ває
на гро ма дянські й соціальні інсти ту ти, ме ханізми соціаль но го за хи с ту, пра во охо -
рон ну сфе ру. Оскільки во ни й досі «про бук со ву ють» на місці, гро ма дя ни до сить
кри тич но оціню ють діяльність дер жа ви та її ос нов них інсти туцій, а відтак і в
стані «крок впе ред два на зад» зна хо дить ся про цес фор му ван ня гро ма дянсь ко го
суспільства в Ук раїні.

Досліджен ням куль тур них впливів на про цес ста нов лен ня гро ма дянсь ко го
суспільства зай ма ли ся такі вчені як Г.Калінічєва, І.Луб ко, Ю.Би тяк, Р.Олійни чук,
О.Ма мот, Л.Фрідмен, П.Ма ку ше ва, С.Сибіря ков, М.Смо ленсь кий та інші. Ра зом з
тим за зна че на про бле ма за ли шається не до стат ньо з’ясо ва ною. Звідси ме тою про -
по но ва ної статті є досліджен ня про це су фор му ван ня в Ук раїні гро ма дянсь ко го
суспільства в ас пекті впли ву на ньо го пра во вої та політич ної куль ту ри.

Про цес ста нов лен ня пра во вої дер жа ви, що є оп ло том гро ма дянсь ко го
суспільства прий шов ся на пе рехідний період, що зна ме ну вав ся зміною однієї
прав ля чої партії по ка зо вою ба га то партійністю, спро бою по ста ви ти в центр не ко -
лек тив ну по тре бу, а по тре бу і цінність ок ре мо взя тої лю ди ни, заміною ти пу відно -
син у зв’яз ку з пе ре хо дом за собів ви роб ництва з дер жав ної влас ності в при ват ну,
ство рен ням умов, за яких іде о логія дер жав ної си с те ми піддається по сту повій
транс фор мації від те о логічних норм месіанізму до виз нан ня пріори те ту норм кон -
венціаль но го, кон сен су аль но го пра ва. 

Вар то за зна чи ти що в Ук раїні й до сьо годні не скла ло ся якоїсь ус та ле ної фор -
ми дер жав но го правління, оскільки при прий нятті пев них політич них рішень ми
мо же мо спо с теріга ти се па ра тиські праг нен ня Ав то ном ної ре с публіки Крим та ча -
с ти ни Східної і Півден ної Ук раїни вий ти зі скла ду унітар ної дер жа ви і ство ри ти
влас ну ав то номію. Зо к ре ма, по ка зо ви ми є події, які ма ли місце у Хар кові в
2004 році1. Роз поділ відно син має по ло вин ча с тий ха рак тер, що є ха рак тер ною оз -
на кою пе рехідно го ета пу фор му ван ня капіталістич но го суспільства, зо к ре ма, од -
на ча с ти на підприємств «на ма гається» функціону ва ти на умо вах, які дик тує ри -
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нок, а інша так і за ли шається в цих рин ко вих відно син мо но поль ною, оскільки
має па тро наж з бо ку дер жа ви (на при клад, жит ло во-ко му нальні служ би, за кла ди
ви щої освіти, за кла ди охо ро ни здо ров’я, во до по с та чан ня, енер ге ти ка і т.д.). Да на
си ту ація при зво дить до то го, що, за умо ви існу ван ня до волі при стой ної нор ма тив -
но-пра во вої ба зи не за леж ної Ук раїни, ми ще й досі по слу го вуємо ся за ко но дав ст -
вом і ви мо га ми країни, якої вже не існує (на при клад, є ДСТУ 2008 ро ку «Пит на
во да. Ви мо ги та кон троль за якістю», а фак тич но ко ри с ту ють ся ГОС Том 1982 ро -
ку). То му вар то по го ди тись з точ кою зо ру М. Смо ленсь ко го, який вба чає вирішен -
ня за зна че них про тиріч че рез пе ре ве ден ня зга да них ор ганізацій в ста тус рин ко -
вих2. 

Пе рехідний період в Ук раїні сьо годні оз на чає заміну не про сто ста ро го за ко -
но дав ст ва но вим, а ви ма гає до корінної зміни світо гля ду цілої нації. Як відо мо,
такі зміни відбу ва ють ся шля хом ево люційно го про це су, а по-суті по тре бу ють
зміни кількох по колінь. Спра ва в то му, що для різних віко вих груп на ших гро ма -
дян про цес соціалізації про хо див за різних політич них умов (дик та ту ра Й.
Сталіна, відли га М. Хру що ва, застій Л. Брежнєва, роз пад СРСР часів М. Гор ба чо -
ва, шо кові про це си за правління Л. Ку ч ми), то му мо ва йде не про зміну пра во вих
норм, а про зміну соціаль них цінно с тей, політич них чин ників і фор му ван ня но вої
політич ної орієнтації. Мо делі політич них відно син у період ста нов лен ня цілісної
струк ту ри різних по колінь зміню ва ли ся за до сить ши ро ким спе к т ром: де с потія –
ав то кратія – бю ро кратія – прин ци пат – олігархія. Хо ча всі ці мо делі но си ли по
більшості ек лек тич ний ха рак тер, їх вплив на пра во ву політи ку, пра во ву куль ту ру,
політич ну куль ту ру та фор му ван ня свідо мості мас був ве ли чез ний3.

На тлі за зна че них подій своєрідним про ри вом у па сив но му стані на шо го
суспільства став 2004 рік – рік «По ма ран че вої ре во люції», яку більшість на -
уковців на зи ва ють ре аль ним по чат ком фор му ван ня гро ма дянсь ко го суспільства.
Цю подію мож на оціню ва ти по різно му, але од не є безспірним – це те, що во на
ста ла ре аль ним про явом пра во вої куль ту ри суспільства з од но го бо ку – оскільки
усі мітин ги і акції про те с ту про во ди лись мир ним шля хом і відповідно до ви мог
за ко но дав ст ва, а з іншо го бу ла свідчен ням ре алізації гро ма дя на ми політич ної
куль ту ри і за хи с ту своїх політич них прав та інте ресів. Тоб то це був той ре аль ний
«пер ший дзвіно чок», який по ка зав, що суспільство по ча ло зміню ва тись, по ча ла ся
по сту по ва зміна тих по колінь «па сив них ут ри манців» дер жа ви на свідо мих гро -
ма дян суспільства, які зна ють чо го хо чуть і як цьо го мож на до сяг ти. 

Після пре зи дент ст ва В. Ющен ка бу ло ос та точ но зніве ль о ва но усвідо млен ня
гро ма дя на ми то го, що са ме во ни є ре аль ним суб’єктом у вирішенні дер жав них
справ. За ос танні три ро ки «ліде ри від на ро ду» зро би ли все мож ли ве для то го,
щоб до ве с ти своїм ви бор цям з різних та борів, що дер жа ва Ук раїна – своєрідна
«еліто к ратія», а не вільний на род і відповідно пра во ва й політич на куль ту ра на -
шо го суспільства без по се ред ньо за ле жить від рівня пра во вої і політич ної куль ту -
ри сумнівної еліти. У зв’яз ку з цим не мож на не по го ди тись з Р. Олійни чу ком у
то му, що по бу до ва пра во вої дер жа ви без поліпшен ня пра во вої куль ту ри та підви -
щен ня рівня пра восвідо мості гро ма дян Ук раїни є не мож ли вою. У цій справі, бе -
зу мов но, відіграє над зви чай ну роль прав ля ча політич на еліта, ад же са ме на при -
кладі її пред став ників знач ною мірою фор мується пра восвідомість і пра во ва куль -
ту ра на ших лю дей. Інфан тильність їх пра восвідо мості є вкрай не га тив ним яви -
щем. Тим більше, що від рішень політич них діячів за ле жать долі гро ма дян, спра -
ви всьо го суспільства4. Са ме для то го, щоб рішен ня політич них лідерів не ви хо -
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ди ли за рам ки за ко ну, а про ти за конні діян ня не при кри ва ли ся «прий нят тям чер го -
во го «па пе ро во го» за ко ну прав ля ча еліта по вин на ма ти ви со кий ступінь політич -
ної свідо мості, а відтак і ви со кий рівень політич ної куль ту ри. 

На жаль, сьо годнішня Ук раїна поз бав ле на відповідаль них політич них лідерів,
про що свідчать не що давні події що до не прий нят тя євроінте г раційних за конів, а
потім різка зміна кур су Кабіне том Міністрів і крас но мов не мов чан ня Пре зи ден та
Ук раїни, як га ран та на ших кон сти туційних прав, в то му числі й сво бо ди ви бо ру
політич но го кур су дер жа ви. Оз на че на си ту ація, з од но го бо ку, засвідчує по вну
відсутність будь-якої куль ту ри «елітар ної гру пи», а з іншо го – зно ву до во дить той
факт, що, не див ля чись ні на що, в Ук раїні та ки фор мується гро ма дянсь ке
суспільство, при кла дом чо го ста ли Євро май да ни по всій нашій дер жаві з цен т ром
у сто лиці. Та ким чи ном, ук раїнські гро ма дя ни підтвер ди ли зро с тан ня рівня пра -
во вої та політич ної куль ту ри у суспільстві, а зна чить і існу ван ня гро ма дянсь ко го
суспільства. Ад же най суттєвішою оз на кою гро ма дянсь ко го суспільства в Ук раїні
ми виз наємо йо го здатність до ініціюван ня де мо кра тич них змін у дер жаві5. 

По тре ба в змінах є кон че не обхідною, оскільки суспільство вто ми ло ся від «га -
ран ту ван ня прав і сво бод гро ма дян» в ос нов но му у формі пе ре дви бор чих га сел.
Сьо годні соціум ви ма гає ре аль ної їх га ран то ва ності. А це свідчить про існу ван ня
пев но го рівня пра во вої куль ту ри соціуму. Пра во ва куль ту ра – це ба ро метр гро ма -
дянсь ко го жит тя, який є од но час но і суспільною си лою, що виз на чає як ча с то той
або інший за кон за сто со вується або по ру шується на прак тиці, як йо го уни ка ють
або як ним зло вжи ва ють. Пра во ва си с те ма не діє баз пра во вої куль ту ри. Пра во ва
куль ту ра і гро ма дянсь ке суспільство є взаємо о бу мов ле ни ми фе но ме на ми, що в су -
куп ності виз на ча ють струк ту ру соціаль но-пра во во го бут тя6.

Фак тич но про цес який відбу вається на так зва них євро май да нах є сво го ро ду
по каз ни ком пев но го рівня і ста ну пра восвідо мості на шо го соціуму, що фор -
мується на мен талітеті на шо го на ро ду, виз на чає на сьо годні особ ли вості йо го пра -
во во го світо гля ду, що про яв ляється пра вомірною по ведінкою мітин гу ю чих, а це
зре ш тою на дає пра вовій си с темі на шої країни де я кої не по втор ності, індивіду аль -
ності і яс к ра во де мон ст рує од ну із внутрішніх скла до вих гро ма дянсь ко го
суспільства -- пра во ву куль ту ру. 

Пра во ва куль ту ра є якісним по каз ни ком не яко гось од но го пра во во го яви ща
(на при клад, кон крет ної нор ми пра ва), а усіх без ви нят ку пра во вих явищ у
суспільстві (тоб то, норм пра ва, пра во вих про це дур, пра вовідно син, пра восвідо -
мості, політич ної оцінки пра ва, за ко но твор чої і пра во за с то сов ної діяль ності, су -
до чин ст ва, пра вомірної по ведінки, пра во во го ви хо ван ня, юри дич ної освіти і на -
уки і т.д.), які в своїй су куп ності ут во рю ють по нят тя «пра во ва си с те ма»7, без якої
не мож ли ве функціону ван ня дер жа ви вза галі.

Пра во ва куль ту ра суспільства, як різно вид соціокуль тур них фак торів з фор му -
ван ня си с те ми стри му вань і про ти ваг у про цесі по бу до ви гро ма дянсь ко го
суспільства, є ви раз ни ком пев но го рівня пра во во го про гре су, що ним до ся гається
за пев ний проміжок ча су, а та кож внутрішнім ви раз ни ком інте ресів різних
соціаль них ка те горій, які об’єдну ю чись на вко ло кон крет ної ме ти, ре алізу ю чи свої
політичні пра ва і сво бо ди, по чи на ють фор му ва ти зовнішню обо лон ку гро ма -
дянсь ко го суспільства – політич ну си с те му суспільства.

Од ним із ос нов них еле ментів політич ної си с те ми суспільства є політич на
куль ту ра, яка ха рак те ри зує стан і функціону ван ня політич ної си с те ми з точ ки зо -
ру ви ра жен ня і гар монізації інте ресів різних соціаль них ка те горій, за без пе чен ня
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ор ганізації гос по дарсь ко го і ду хов но го жит тя на ро ду, га ран ту ван ня прав і сво бод
гро ма дян, за хи с ту національ них інте ресів на міжна родній арені8. 

На жаль, ос танні події до во дять той факт, що не завжди гро ма дянсь ке
суспільство спро мож не зміни ти політич ну куль ту ру «елітар ної гру пи», яка, ігно -
ру ю чи мільйо ни лю дей, мо же ціле с пря мо ва но про дов жу ва ти вжи ва ти всіх мож ли -
вих за ходів «для поліпшен ня жит тя пе ресічно го гро ма дя ни на Ук раїни» у формі
пря мих по ру шень чин них норм ук раїнсько го за ко но дав ст ва, яке на сьо годнішній
день за бо ро няє за сто су ван ня си ло вих ме тодів роз го ну мир но го на се лен ня, за бо -
ро няє пе ре шко д жа ти вільно вис лов лю ва ти власні дум ки. Єди ним дже ре лом вла -
ди в Ук раїні є на род, який має пра во здійсню ва ти її без по се ред ньо (ст.5 Кон сти -
туції Ук раїни) і ці пра ва на ро ду ніхто не мо же узур пу ва ти чи якось пе ре шко д жа -
ти йо го во ле ви яв лен ню9. 

Цілком зро зумілим є той факт, що під ти с ком на ро ду діюча вла да все ж та ки
по чи нає, по ки що на сло вах, ка ра ти вин них «з влас них лав», але той факт, що при
ве ли ко му відсот ку не довіри до діючої вла ди зі сто ро ни на ро ду Ук раїни, во на все
ще зна хо дить ся біля кер ма на шої дер жа ви, го во рить про відсутність у її пред став -
ників як політич ної, так і пра во вої куль ту ри, а це в свою чер гу де с табілізує си ту -
ацію у країні в ціло му. За зна че не не га тив но по зна чається не тільки на політич но -
му, а й на еко номічно му кліматі на шої дер жа ви, що в свою чер гу при зво дить до
суспільних хви лю вань навіть се ред маргіна ль но на ла ш то ва них осе редків на шо го
суспільства. Вкрай важ ли вим на сьо годнішній день є стабілізація політич ної си -
ту ації в дер жаві, при чо му стабілізація ця по вин на відбу ва ти ся шля хом за сто су -
ван ня пра во вих ме тодів у ме жах пра во во го по ля. 

Ос танні події в дер жаві засвідчу ють, що гро ма дянсь ке суспільство в Ук раїні
існує. По ки що во но до сить «мо ло де», але з чітким ба чен ням політич но го кур су
дер жа ви і з чит кою ви мо гою до три му ва тись прав і сво бод які ма ють гро ма дя ни
да ної дер жа ви згідно з Ос нов ним за ко ном – Кон сти туцією Ук раїни. Зро зуміло, що
в де мо кра тич них країнах пра во ва та політич на куль ту ри завжди зна хо дять ся на
до сить ви со ко му рівні, і про го ло си ти се бе «де мо кра тич ною дер жа вою» не зна -
чить нею ста ти на справді і од ра зу. Пе рехід від од но го ре жи му до іншо го мо же бу -
ти дов го т ри ва лим про це сом. То му для то го, щоб в Ук раїні бу ла вста нов ле на ре -
аль на де мо кратія, по вин но ак тив но діяти гро ма дянсь ке суспільство. По ряд з цим,
не мож на за бу ва ти, що для йо го роз вит ку і вста нов лен ня ре аль ної, а не дек ла ра -
тив ної де мо кратії на ша країна по тре бує зовнішніх впливів які, на на ше пе ре ко -
нан ня, по винні відбу ва тись са ме в рам ках євро пейсь ких ут во рень, на при клад, та -
ких як Євро пейсь кий Со юз.

Та ким чи ном, з ви ще на ве де но го мож на зро би ти на ступні вис нов ки:
1.В Ук раїні сфор му ва лось гро ма дянсь ке суспільство, яке за яви ло про се бе на

по вний го лос. Не див ля чись на всі ті роз ча ру ван ня, які от ри ма ла на ша нація після
«По ма ран че вої ре во люції», гро ма дя ни пам’ята ють про свої кон сти туційні пра ва,
про те що во ни жи вуть у де мо кра тичній дер жаві й ко ри с ту ють ся ни ми. Факт
усвідо млен ня суспільством то го, що пра во на сво бо ду во ле ви яв лен ня, сло ва, мир -
них зібрань є не про сто однією із норм Ос нов но го за ко ну, а є діючою нор мою, го -
во рить про пев ний рівень пра во вої куль ту ри са мо го суспільства, хо ча мож ли во
рівень пра во вої куль ту ри ок ре мо взя тої осо би мо же знач но відрізня ти ся від пра -
во вої куль ту ри соціуму. На підтвер д жен ня вис лов ле но го мож на за зна чи ти той
факт, що сьо годні лю ди, які зби ра ють ся на мітин ги як за Євро пейсь ку інте г рацію,
так і про ти неї, діють у рам ках чин но го за ко но дав ст ва, по ва жа ю чи один од но го,
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не за сто со ву ю чи за бо ро нені за ко ном до обігу ре чо ви ни, не при но ся чи на дані
зібран ня за бо ро нені за ко ном речі (на при клад, хо лод ну зброю), а як що і є по оди -
нокі ви пад ки, то гро ма дя ни самі звер та ють ся до пра во охо рон них ор ганів із за ява -
ми про ви яв лені по ру шен ня за ко ну. То му, на на шу дум ку, рівень пра во вої куль ту -
ри суспільства по чав підви щу ва тись, що, бе зу мов но, є однією з го ло вних оз нак
сфор мо ва но го гро ма дянсь ко го суспільства.

2.Ско лих ну ло гро ма дянсь ке суспільство са ме політич не рішен ня вла ди, що
свідчить про пев ний рівень політич ної куль ту ри суспільства. На на шу дум ку,
політич на куль ту ра ук раїнсько го суспільства сьо годні мо же бу ти виз на че на як
«тран зит на», оскільки в нас відбу вається пе рехід від мо делі куль ту ри підпо ряд ку -
ван ня до пар ти ци па тор ної куль ту ри. На сьо годні пев на ча с ти на ук раїнсько го на -
се лен ня ще про дов жує покірно че ка ти «ми лості» від дер жа ви, в той час як
більшість де мон ст рує пев ний рівень політич ної гра мот ності, а то му бе ре ак тив ну
участь у політич но му про цесі, особ ли во це вид но на тлі зміни по колінь. Лю ди
стар шо го віку ще схильні в усь о му довіря ти владі й не асоціюють се бе з без по се -
реднім носієм цієї вла ди, в той час як мо ло де по коління ак тив но ко ри с тується
своїми політич ни ми пра ва ми і відстоює їх, що є од ним з ос нов них по каз ників
сфор мо ва но го гро ма дянсь ко го суспільства. Де які на уковці вва жа ють, що ос но вою
гро ма дянсь ко го суспільства є гро ма дянсь ка куль ту ра10. І з цим ва т ро по го ди тись.
Хо ча до ви що го сту пе ня політич ної куль ту ри – куль ту ри гро ма дянсь кої – нам ще
да ле ко, але вже є всі підста ви го во ри ти про те, що ук раїнська нація цьо го праг не.

3.Внутрішньою оз на кою гро ма дянсь ко го суспільства є пра во ва куль ту ра,
оскільки са ме во на виз на чає те пра во ве по ле, яке є не обхідним чин ни ком існу ван -
ня де мо кра тич но го суспільства, стри му ю чим фак то ром для узур пації вла ди і
«ске ле том» для фор му ван ня пра во вої си с те ми, на якій три мається будь яка дер жа -
ва. Зовнішній же шар гро ма дянсь ко го суспільства скла дає політич на си с те ма,
однією з ос нов них оз нак якої є політич на куль ту ра. Та ким чи ном, са ме взаємодія
пра во вої і політич ної куль ту ри ство рює не обхідну ос но ву фор му ван ня і роз вит ку
гро ма дянсь ко го суспільства.

1. На з’їзд се па ра тистів не приїха ли де пу та ти. 20 ти сяч ющенківців кри чать «Гань -
ба» // Ук раїнська прав да. – 2007. – 4 груд ня. 2. Смо лен ский М.Б. Пра во вая куль ту ра как
эле мент со ци о куль тур но го про ст ран ст ва: пер спек ти вы ста нов ле ния в со вре мен ной Рос -
сии: дис. … док. соц. на ук / Cмоленский М.Б. – Рос тов-на-До ну, 2003. – С. 120. 3. Там
же. – С. 122. 4. Олійни чук Р. Про бле ми фор му ван ня пра во вої свідо мості та пра во вої
куль ту ри в ук раїнсько му суспільстві / Р. Олійник // Юри дич ний жур нал. – 2006. – № 2.
– С. 58-60. 5. Ма зур О.Г. Ста нов лен ня гро ма дянсь ко го політич ної куль ту ри в кон тексті
роз вит ку гро ма дянсь ко го суспільства [Еле к трон ний ре сурс] / О.Г. Ма зур // Політо -
логічні за пи с ки: зб.на ук.праць. – Лу ганськ, 2010. – № 2. 6. Луб ко І.М. Взаємо зу мов -
леність пра во вої куль ту ри і гро ма дянсь ко го суспільства / І.М. Луб ко // Вісник НЮ АУ ім.
Я. Му д ро го. – 2010. – №5. – С. 259. 7. Би тяк В.П. Пра во ва куль ту ра в умо вах ста нов лен -
ня гро ма дянсь ко го суспільства: мо но графія / В.П. Би тяк, І.В. Яко вюк – Х.: Пра во, 2007.
– С. 55. 8. Те орія та історія світо вої і вітчиз ня ної куль ту ри: підруч ник / Гор бач Н.Я., Ге -
лей С.Д., Російська З.П. та ін. – Львів: Ка ме няр, 1992. – С. 50. 9. Кон сти туція Ук раїни
прий ня та на п’ятій сесії Вер хов ної Ра ди Ук раїни 28 черв ня 1996 ро ку// Офіційний
вісник Ук раїни. – 2010. – № 72. – Спец. ви пуск. – Ст.2598. 10. Вла ди ми ров М.В. Гро ма -
дянсь ка політич на куль ту ра / М.В. Вла ди ми ров // Те орія та прак ти ка дер жав но го уп -
равління. – 2011. – Вип. 4 (35). – С. 7.
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А. О. СА ПА РО ВА

НЕ КЛА СИЧНІ ІНТЕР ПРЕ ТАЦІЇ ПІДХО ДУ 
ПРА ВО ВИХ ТРАНС ПЛАН ТАНТІВ

Аналізу ють ся ос новні не кла сичні інтер пре тації підхо ду пра во вих транс план -
тантів, такі як: «пра во як транс по зиція», «пра вові под раз ни ки», «помірко ва на інтер -
пре тація пра во вих транс план тантів» та «епісте мо логічний оп тимізм», фор му лю ють -
ся вис нов ки про пе ре ос мис лен ня са мої ідеї пра во вої транс план тації як фор ми і ме то ду
взаємодії пра во вих си с тем.

Клю чові сло ва: порівняль не пра во знав ст во, ме то до логія пра ва, пра вові транс план -
тан ти, взаємодія пра во вих си с тем.

Са па ро ва А.А. Не клас си че с кие ин тер пре та ции под хо да пра во вых транс план -
тан тов

Ана ли зи ру ют ся ос нов ные не клас си че с кие ин тер пре та ции под хо да пра во вых транс -
план тан тов, та кие как: «пра во как транс по зи ция», «пра во вые раз дра жи те ли», «уме -
рен ная ин тер пре та ция пра во вых транс план тан тов» и «эпи сте мо ло ги че с кий оп ти -
мизм», фор му ли ру ют ся вы во ды про пе ре ос мыс ле ние са мой идеи пра во вой транс план -
та ции как фор мы и ме то да вза и мо дей ст вия пра во вых си с тем.

Клю че вые сло ва: срав ни тель ное пра во ве де ние, ме то до ло гия пра ва, пра во вые
транс план тан ты, вза и мо дей ст вие пра во вых си с тем.

Saparova A.O. Non-classical interpretations of legal transplants approach
In article analyzed the main non-classical interpretations of legal transplants approach

such as “law as transposition”, “legal irritants”, “moderate interpretation of legal trans-
plants” and “epistemological optimism”, formulated conclusions about re-thinking the idea
of legal transplantation as a form and method of interaction of legal systems.

Key words: comparative law, methodology of law, legal transplants, interaction of legal
systems.

Інте лек ту аль ний рух, спря мо ва ний на ствер д жен ня не мож ли вості пра во вих
транс план тантів в якості фун да мен таль ної оз на ки пра ва і пра во во го мис лен ня,
який був ініційо ва ний фран цузь ким ком па ра тивістом П. Ле г ра ном, бу ду чи за
своїм змістом і спря мо ваністю пост мо дерністським, про ду кує смис ло ве по ле, що
ви хо дить за межі первісно ок рес ле но го ним де кон ст ру ю ю чо го про ек ту. А
точніше, пред став ле на П. Ле г ра ном кри ти ка має й інший вимір де кон ст рукції
підхо ду пра во вих транс план тантів, окрім ствер д жен ня не мож ли вості ото тож нен -
ня пра во тво рен ня з пра во ви ми за по зи чен ня ми й відсут ності в ос танніх оз нак пра -
во во го фе но ме ну. 

Та ким іншим, не менш зна чи мим, і знач но більш варіатив ним за своїм
змістом, на пря мом кри тич но го пе ре ос мис лен ня ідеї за по зи чен ня у праві є усвідо -
млен ня не доліків кла сич ної кон ст рукції підхо ду пра во вих транс план тантів, за -
про по но ва ної А. Ват со ном, але без наміру її за пе ре чен ня. Тоб то, мо ва йде про
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спро би вра ху ван ня куль ту ралістської кри ти ки з тим, щоб збе рег ти са му ідею пра -
во вих за по зи чень – обґрун ту ва ти мож ливість пра во вих транс план тантів, але не у
первісно му, а ли ше мо дернізо ва но му ви гляді.

Над цієї про бле ма ти кою пра цю ють відомі су часні вчені-ком па ра тивісти:
О. Орю ку, Г. Тюб нер, У. Евальд, В.А. Сли щен ков, А.Ват сон та ін.

У су час но му західно му порівняль но му пра во знавстві фор малізо вані на ступні
не кла сичні кон цепції ро зуміння при ро ди пра во вих за по зи чень.

«Пра во як транс по зиція»
Пер шою не кла сич ною варіацією ідеї пра во во го за по зи чен ня, яка на бу ла ши -

ро ко го виз нан ня у су час но му західно му порівняль но му пра во знавстві, роз г ля не -
мо кон цепцію «пра ва як транс по зиції» ту рець кої вче ної Е. Орю ку. Во на вка зує,
що по нят тя пра во вої транс план тації по тре бує онов лен ня для то го, щоб за ли ша ти -
ся адек ват ним су ча сним про це сам тво рен ня і ро зуміння пра ва. Та ке онов лен ня
пе ред ба чає інтер пре тацію пра во во го транс план тан та в якості пра во вої транс по -
зиції. Ця транс фор мація пе ред ба чає збе ре жен ня ме та фо рич ності при схоп ленні
фе но ме ну пра во во го за по зи чен ня, але при цьо му змінюється ре фе рент: місце
хірургічної прак ти ки у ви пад ку пра во вих транс план тантів зай має му зи ка. Інши -
ми сло ва ми, пра во по сту люється як он то логічно спорідне не му зиці.

Ос таннє, на дум ку Е. Орю ку, обу мов люється тим, що пра во, так са мо як і му -
зи ка, до пу с кає ли ше опо се ред ко ва ний до ступ до ньо го. У му зиці сприй нят тя за -
ле жить від трьох фак торів, взя тих у су куп ності: від ком по зи то ра, за вдя ки яко му
на ро д жується му зич ний твір, від ви ко нав ця-інтер пре та то ра, який про пу с кає цей
твір че рез свій емоційний світ, і від слу ха ча, за вдя ки яко му твір на бу ває за вер ше -
но го ви гля ду. Му зич ний твір віддзер ка лює осо бистість ком по зи то ра і об раз інтер -
пре та то ра. Так са мо і в порівняль но му пра во знавстві: ми по чи наємо з іно зем но го
пра ва – ком по зиції – яке відо б ра жає суспільство, у внутрішньо му і зовнішньо му
кон тексті яко го це пра во і вга дується; ком по зи то ром є тво рець пра ва, у низхідно -
му ро зумінні це за ко но дав ча вла да, а у висхідно му ро зумінні – суд дя. Ком па ра -
тивіст є інтер пре та то ром, а цільо ва ау ди торія є слу ха ча ми. Оскільки пра во має
роз гля да ти ся ком па ра тивістом в кон тексті, в яко му во но жи ве, він, як інтер пре та -
тор, є по се ред ни ком. Са ме че рез кон цепцію пра ва відповідно го ком па ра тивіста
цільовій ау ди торії і по ка зується та ке пра во1.

З ог ля ду на це, пе реміщен ня пра во во го ма теріалу з однієї пра во вої си с те ми до
іншої є транс по зицією, а не транс план тацією. В му зиці кож на но та мо же зай ма ти
те са ме місце в лінійці но во го клю ча, яке во на зай ма ла і у по пе редній, од нак та ке
но ве розміщен ня но ти бе зу мов но ви ма гає транс по зиції – на ла ш ту ван ня, яке
здійснюється для вра ху ван ня особ ли во с тей кон крет но го інстру мен ту або діапа зо -
ну го ло су співа ка. Так са мо і у праві. Для ви ко ри с тан ня інсти ту ту чи нор ми за -
рубіжної пра во вої си с те ми у пра вовій си с темі ре ципієнта не обхідне її на ла ш ту -
ван ня (транс по зиція) для вра ху ван ня кон крет ної соціо-пра во вої куль ту ри і по треб
ре ципієнта. Кон цепція пра во во го за по зи чен ня як пра во вої транс по зиції до хо дить
на ступ но го за галь но го вис нов ку: «пра вові си с те ми постійно змішу ють ся, плав -
лять ся, потім при охо ло д женні за сти га ють у но вих фор мах, і весь цей час відбу -
ва ють ся транс по зиції та на ла ш ту ван ня. Це без пе рерв ний про цес. Завжди відбу ва -
ти муть ся нові пе реміщен ня, но ва транс по зиція та по даль ше на ла ш ту ван ня. Пра -
во є ре зуль та том серії транс по зицій»2.

Твер д жен ня: «пра во є ре зуль та том транс по зиції» не є іден тич ним твер д жен -
ню: «пра во є транс план тан том». Відмінність між ни ми фіксується у то му, що дек -
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ла ру ю чи ло яльність ідеї пра во вих за по зи чень, кон цепція «пра ва як транс по зиції»
сприй має як без за пе реч ний по сту лат, що роз ви ток кон цеп ту в кон крет но му істо -
рич но му і куль тур но му сузір’ї виз на чає йо го ос та точ ну фор му, так що навіть як -
що вихідний пункт той са мий, ста ють ся роз хо д жен ня. «Ми знаємо, що не має то -
тож но го пра ва»3 – ця мак си ма Е. Орю ку й доз во ляє зафіксу ва ти ефект смис ло во -
го при ро щен ня ідеї пра во во го за по зи чен ня, порівня но з те орією пра во вих транс -
план тантів А. Ват со на.

«Пра вові под раз ни ки»
Іншою інте лек ту аль ною течією су час но го західно го порівняль но го пра во -

знав ст ва, яка за по чат ку ва ла но вий вимір ос мис лен ня фе но ме ну пра во вих за по зи -
чень, є те орія «пра во вих под раз ників» (legal irritant) англійсько го ком па ра тивіста
Г. Тюб не ра. Ме тою своїх мірку вань він на зи ває кон цеп ту аль не вдо с ко на лен ня
дис кусії про при ро ду пра во вих за по зи чень, тоб то обґрун ту ван ня та ко го фор ма ту
роз гля ду транс фе ру пра во вих ідей і інсти тутів, який би умож ли вив аналіз без не -
обхідності про ти с тав лен ня кон тек с ту (куль тур ної за леж ності) і ав то номії (ізо ляції
пра ва від суспільства). Стра тегією та ко го кон цеп ту аль но го вдо с ко на лен ня є од но -
час на кон ст рук тив на кри ти ка як підхо ду пра во вих транс план тантів, так і ідеї
куль тур ної гер ме тич ності пра во вих си с тем.

Що до кри ти ки пер шо го Г. Тюб нер вка зує, що по нят тя «транс план тант» ство -
рює хиб не вра жен ня, що після склад ної хірургічної опе рації пе ре не се ний ма -
теріал за ли ша ти меть ся іден тич ним са мо му собі, відігра ю чи свою ста ру роль у но -
во му ор ганізмі, що пра вові ідеї і інсти ту ти мо жуть про сто «виріза ти ся» з однієї
пра во вої си с те ми і «встав ля ти ся» в іншу. Вче ний пе ре ос мис лює «те зу кон вер -
генції» – при пу щен ня, що в умо вах су час но го ру ху до інтер націоналізації, євро -
пеїзації та гло балізації має відбу ва ти ся кон вер генція соціаль но-еко номічних
струк тур про мис ло во роз ви не них країн, яка ро бить уніфікацію пра ва вод но час
мож ли вою та ба жа ною.

Замість цієї те зи кон вер генції Г. Тюб нер про по нує «те зу фраг мен та ри зації»,
згідно якої «кон вер генція еко номічних ре жимів в умо вах роз ви ну то го капіталізму
не відбу вається. На томість ви ни ка ють нові розбіжності, навіть за уніфікаційних
спроб у ме жах Євро пейсь ко го спільно го рин ку. Всу пе реч лібе ралізації світо вих
ринків та пра ву Спільно го рин ку, де що див ним ре зуль та том ос танніх трид ця ти
років ста ло ут вер д жен ня більше ніж однієї фор ми роз ви ну то го капіталізму»4.
Тоб то, пра вові за по зи чен ня спри я ють не універ салізації пра ва, а на впа ки – йо го
фраг мен тації, во ни збільшу ють не сфе ру то тож но го, а сфе ру різнорідно го. 

Те за фраг мен тації Г. Тюб не ра є різно ви дом куль ту ралістської те зи, навіть
більше то го, во на ра ди калізує тра диційний порівняль но-пра во вий куль ту ралізм,
за сно ва ний на ди хо томічній кон ст рукції інсти туційно го транс фе ру О. Кан-
Фройн да, згідно якої розрізня ють ся пра вові інсти ту ти, які є куль тур но гли бо ко
вкоріне ни ми, та інші, які є фак тич но ізо ль о ва ни ми від куль ту ри і суспільства.
Відповідно, пра вові інсти ту ти впо ряд ко ву ють ся у ви гляді спе к т ру, який
варіюється від «ме ханічно го», де пе ре не сен ня є порівня но лег ким, до «ор ганічно -
го», де пе ре не сен ня є ду же склад ним чи навіть пря мо ви клю че ним. 

Г. Тюб нер знімає цю ком промісну, й ло яль ну підхо ду пра во вих транс план -
тантів кон ст рукцію, обґрун то ву ю чи, що навіть у сфе рах слаб ко го зв’яз ку, в яких
лег ше здійсни ти інсти туційний транс фер, ос танній не є настільки «ме ханічним»,
як вва жав О. Кан-Фройнд, і не мо же ро зуміти ся за ана логією із заміною кар бю ра -
то ра у дви гуні. Він за зна чає, «навіть у тих ви пад ках, ко ли пра во є до стат ньо
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«технічним», ізо ль о ва ним від сво го соціаль но го кон тек с ту, пра во вий транс фер не
є лег ким та про стим, про те він має бу ти асимільо ва ний у гли бинній струк турі но -
во го пра ва, соціальній кон ст рукції світу, які є унікаль ни ми в кожній пра вовій
куль турі»5.

Од нак, кри ти ка Г. Тюб не ром підхо ду пра во вих транс план тантів з по зицій
порівняль но-пра во во го куль ту ралізму не при зво дить до роз чи нен ня йо го мірку -
вань у кон цепції не мож ли вості пра во вих транс план тантів П. Ле г ра на. Змістом
відме жу ван ня Г. Тюб не ром своєї кон цепції пра во вих под раз ників від мірку вань
П. Ле г ра на є те, що на йо го дум ку ос танні не вра хо ву ють фраг мен тацію, ди фе -
ренціацію, відо крем лен ня й за критість дис курсів, внаслідок чо го відсутнє адек -
ват не відо б ра жен ня подвійної фраг мен тації гло баль но го суспільства, яка по ля гає
не ли ше в ба га то куль тур ності, але й у гли бо ких роз ко лах між дис кур са ми, які
ігно рує П. Ле г ран. Як що кон цепція П. Ле г ра на за сно вується на ро зумінні куль ту -
ри як де я кої не роздільної єдності відно син, емоцій і пе ре ко нань – мен таль ності,
що вклю чає в якості своєї ор ганічної ча с ти ни пра во як пред мет досліджен ня, те -
орія Г. Тюб не ра про по нує аналітич ний підхід до куль ту ри, за яко го ос тан ня ви с -
ту пає су купністю еле ментів і про цесів, вплив кож но го з яких на пра во мож на виз -
на чи ти і виміря ти. Як що П. Ле г ран дає не га тив ну відповідь на пи тан ня, чи є пра -
во віднос но са мостійною сто ро ною куль ту ри, з влас ною спе цифікою, яка ви ма гає
від ком па ра тивіста зо се ре д жу ва ти ся на відмінно с тях між пра во ви ми си с те ма ми,
то Г. Тюб нер, на впа ки, по зи тив но відповідає на це пи тан ня, що дає ком па ра -
тивісту мож ливість роз ди ви ти ся за куль тур но обу мов ле ни ми відмінно с тя ми
спільні для двох чи більше пра во вих си с тем ос но ви пра во во го ре гу лю ван ня.

З ог ля ду на це, кон цепція «пра во вих под раз ників» поділяє з те орією П. Ле г ра -
на при пу щен ня, що пра во невід’ємно пов’яза не з куль ту рою, а з те орією А. Ват -
со на усвідо млен ня, що наївно го во ри ти про віддзер ка лен ня суспільства в праві.
Од нак, для цієї те орії не є імпе ра тив ни ми як те за про цілісність куль ту ри, так і те -
за про не за лежність пра ва. Те орія пра во вих под раз ників ви яв ляється кон цепцією
взаємо за леж ності пра ва з спе цифічни ми дис кур са ми в суспільстві.

«Помірко ва на» інтер пре тація пра во вих транс план тантів 
Важ ли вою для су час но го порівняль но го пра во знав ст ва є та кож спро ба аме ри -

кансь ко го ком па ра тивіста У. Еваль да при сто су ва ти кон цепт пра во вих транс план -
тантів до по треб су час но го порівняль но го пра во знав ст ва шля хом ди фе ренціації і
роз ши рен ня смис ло во го по ля йо го мож ли во го тлу ма чен ня. Зо к ре ма, вка за ний
вче ний здійснює роз ме жу ван ня між ка те го рич ною і помірко ва ною інтер пре -
тацією пра во вих транс план тантів. Обидві мож ливі інтер пре тації об’єднує те, що
во ни опо ну ють те орії відо б ра жен ня у праві, тоб то тезі про те, що пра во є відо б -
ра жен ням пев но го на бо ру чин ників (соціаль но го, політич но го, еко номічно го та
ін.), зовнішніх що до са мо го пра ва. 

Та ка ди фе ренціація не обхідна У. Еваль ду за для то го, щоб при пу с ти ти, що кон -
цепція пра во вих транс план тантів А. Ват со на не є за пе ре чен ням те орії відо б ра -
жен ня як та кої (як прий ня то тра диційно вва жа ти) – во на є за пе ре чен ням ли ше ка -
те го рич но го варіан ту та кої те орії. За йо го сло ва ми, «го ло вним пи тан ням, на яке
на ма гається відповісти А. Ват сон, є та ке: якою мірою пра во мо же бу ти по яс не не
у рам ках не пра во вих чин ників? А це є на сам пе ред пи тан ням що до ка те го рич ності
будь-якої те орії відо б ра жен ня»6.

На дум ку вче но го, логічна при ро да ар гу мен ту А. Ват со на є знач но більш
склад ною, аніж це прий ня то вва жа ти. Та ка складність пе ре дусім ви яв ляється у
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співвідно шенні істо рич них фактів і те о ре тич них кон ст рукцій. Для У. Еваль да те -
за про ізо ляцію пра ва від суспільства не є фун да мен том те орії пра во вих транс -
план тантів, во на са ма є похідною від емпірич них да них (досліджень римсь ко го
при ват но го пра ва). З ог ля ду на це не пра виль ним є по ши рен ня кон цеп ту пра во вих
транс план тантів у йо го первісно му ви гляді на досліджен ня не західних куль тур,
оскільки для них те за що до відо крем лен ня пра ва від суспільства є оче вид но не -
прий нят ною, або, при наймні, по тре бує до дат ко вої ар гу мен тації, якої не має в кон -
цепції А. Ват со на. Так са мо, те орія пра во вих транс план тантів не мо же ствер д жу -
ва ти, що євро пейсь ке публічне пра во відо соб ле не від політич них, еко номічних та
соціаль них чин ників. 

Са ме то му У. Евальд вва жає, що те орія А. Ват со на не за пе ре чує зв'язок пра ва
з суспільством, а ли ше ак цен тує на склад ності та ко го зв’яз ку, вка зу ю чи, що
«відно си ни між пра вом і суспільством існу ють, але не є про стим відо б ра жен ням,
а тон ки ми і за плу та ни ми взаємовідно си на ми, які в кож но му ви пад ку ма ють вив -
ча ти ся ок ре мо»7. Та ким чи ном, кон цепція А. Ват со на, в її інтер пре тації У. Еваль -
дом, ви яв ляється за пе ре чен ням ли ше ка те го рич ної те орії відо б ра жен ня, уни кає
та ких край нощів, як ствер д жен ня пра ва в якості дзер ка ла суспільства, так і ствер -
д жен ня то го, що пра во є цілко ви то ізо ль о ва ним від суспільства.

«Епісте мо логічний оп тимізм»
Кри тич не пе ре ос мис лен ня підхо ду пра во вих транс план тантів та кож при зве ло

до фор малізації та ко го різно ви ду транс фор мо ва но го порівняль но-пра во во го куль -
ту ралізму, яким ви с ту пає кон цепція епісте мо логічно го оп тимізму М. Лас се ра.
Цей вче ний ви ко ри с то вує те зу про віднос ну са мостійність пра ва і пра во вої си с те -
ми в ме жах пра во вої куль ту ри. Її обґрун ту ван ням ви с ту пає м’яка інтер пре тація
те орії пра во вої транс план тації, яка до лає ме то до логічний пе симізм підхо ду П. Ле -
г ра на, а са ме ствер д жен ня не здо лан ності відмінно с тей між пра во по ряд ка ми і не -
мож ли вості пізнан ня іно зем но го пра ва у смис ло вих кон тек с тах, відмінних від
влас но го пра во во го досвіду. 

Змістом «оп тимістич ної» гіпо те зи М. Лас се ра є при пу щен ня, що не зва жа ю чи
на нез чис ленні куль турні про тиріччя і неспівпадіння здо бут тя надійно го знан ня
про чу жий пра во по ря док є мож ли вим. Ме то до логічним ви ра жен ням цієї гіпо те зи
ви с ту па ють три по сту ла ти: «по-пер ше, впев неність, що ком па ра тивіст мо же
пізна ти за рубіжний пра во по ря док та ким, яким він є; по-дру ге, об ме жен ня
дослідни ка вла сним пра во вим се ре до ви щем; по-третє, вив чен ня не ли ше бук ви
офіційних юри дич них текстів, але й по нятійних і мов них зв’язків у даній пра -
вовій куль турі, які впли ва ють чи ви яв ля ють ся у роз гля ду ва но му юри дич но му
тексті»8.

Відповідно, епісте мо логічний оп тимізм ви ра жається у ствер д женні мож ли -
вості зро зуміти за рубіжну пра во ву си с те му в її влас них по нят тях, тоб то та кою,
якою во на є. А це ав то ма тич но є ствер д жен ня ми мож ли вості пра во вої транс план -
тації: як що ми мо же мо зро зуміти інше та ким, яким во но є са мим по собі,
безвіднос но до смис ло вих за лом лю вань влас но го пра во во го світу, тоді відкри -
вається шлях до пе ре тво рен ня влас но го пра ва відповідно до об ра зу іншо го пра ва,
мож ли вим стає смис ло ва транс ляція між пра во по ряд ка ми, пе реміщен ня пра во во -
го змісту, влас не – пра во ва транс план тація. 

Кон ст рукцією всіх не кла сич них інтер пре тацій підхо ду пра во вих транс план -
тантів є поєднан ня, з од но го бо ку, віри в ре аль ну мобільність пра ва, транс кор дон -
не пе реміщен ня пра во вих ідей та інсти тутів в якості при род но го пра во во го роз -
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вит ку, а от же всі во ни підтри му ють ба зо вий по сту лат те орії пра во вих транс план -
тантів про кон сер ва тив ну при ро ду пра ва, не знач ну кількість пра во вих інно вацій,
а на впа ки, вирішаль не зна чен ня для пра во вих змін за по зи чен ня та імітації. В цьо -
му ас пекті не кла сичні інтер пре тації підхо ду пра во вих транс план тантів єдині з йо -
го кла сич ним втілен ням у пра цях А. Ват со на, опо ну ю чи куль ту ралізму П. Ле г ра -
на. 

Од нак, з іншо го бо ку, не кла сичні те орії пра во вих за по зи чень став лять під
сумнів кон цеп ту аль ну ос но ву мірку вань А. Ват со на, підтри му ю чи П. Ле г ра на у
йо го спро бах пе ре ос мис лен ня са мої ідеї пра во вої транс план тації. На відміну від
ос тан нь о го, од нак, кри ти ка спря мо ва на на по бу до ву пе ре кон ли во го і су час но го
дис кур су, для яко го пра во ва транс план тація за ли ша ла ся б цен т раль ною і ре ле -
вант ною ка те горією. От же, оз на кою, що ви о крем лює од не не кла сич не про чи тан -
ня те орії пра во вої транс план тації від іншо го є ви яв лен ня тих чи інших скла до вих
ар гу мен тації А. Ват со на, які по тре бу ють онов лен ня чи заміни.
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тансь ко му праві, або як уніфікація пра ва при зво дить до но вої ди вер генції / Г. Тюб нер //
Порівняль не пра во знав ст во. – 2013. – № 1-2. – С.90. 5. Там са мо. – С. 85. 6. Евальд У.
Порівняль не пра во знав ст во: логіка пра во вих транс план тантів / У. Евальд // Порівняль -
не пра во знав ст во. – 2013. – № 1-2. – С.63. 7. Там са мо. – С.71. 8. Слы щен ков В.А. Ме то -
ды срав ни тель но го пра во ве де ния: за ме ча ния о куль ту ро ло ги че с ком под хо де к срав ни -
тель но му пра ву / В.А. Слы щен ков / Еже год ник срав ни тель но го пра ва. 2011 / Под ред.
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УДК 347.77

О. В. БУР ЛУЦЬ КИЙ

АНАЛІЗ ГЕ НЕ ЗИ СУ ІСТО РИ КО-ПРА ВО ВИХ АС ПЕКТІВ 
РОЗ ВИТ КУ ЗА КО НО ДАВ СТ ВА, ПОВ’ЯЗА НО ГО 

З НА УКО ВИ МИ ВІДКРИТ ТЯ МИ В УК РАЇНІ

Аналізується за ко но дав ст во Ук раїни про роз ви ток та охо ро ну прав об’єктів інте -
лек ту аль ної влас ності на на укові відкрит тя. Роз гля да ють ся істо ри ко-пра вові
досліджен ня про блем пра во во го ре гу лю ван ня відно син, пов’яза них з на уко ви ми відкрит -
тя ми в Ук раїні. Вне сені про по зиції що до по даль шо го вдо с ко на лен ня національ но го за -
ко но дав ст ва що до не тра диційних об’єктів інте лек ту аль ної влас ності.

Клю чові сло ва: на уко ве відкрит тя, на укоємна про дукція, на уко во-технічний по -
тенціал, інте лек ту аль на власність.

Бур луц кий А.В. Ана лиз ге не зи са ис то ри ко-пра во вых ас пек тов за ко но да тель ст -
ва свя зан но го с на уч ны ми от кры ти я ми в Ук ра и не.

Ана ли зи ру ет ся за ко но да тель ст во Ук ра и ны о раз ви тии и ох ра не прав объ ек тов ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти на на уч ные от кры тия. Рас сма т ри ва ют ся ис то ри ко-
пра во вые ис сле до ва ния про блем пра во во го ре гу ли ро ва ния от но ше ний, свя зан ных с на уч -
ны ми от кры ти я ми в Ук ра и не. Вне се ны пред ло же ния, ка са тель но даль ней ше го со вер -
шен ст во ва ния на ци о наль но го за ко но да тель ст ва свя зан но го с не тра ди ци он ны ми объ ек -
та ми ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти, та кие как на уч ные от кры тия.

Клю че вые сло ва: на уч ное от кры тие, на уко ем кая про дук ция, на уч но-тех ни че с кий
по тен ци ал, ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность.

Burlutskyi O.V. Analysis of the genesis of historical and legal aspects of the law relat-
ed to scientific discoveries in Ukraine.

The article deals with the analysis of Ukrainian legislation regarding the promotion and
protection of intellectual property related to the scientific discoveries. It describes the
research problems of legal regulation of relations connected with scientific discoveries in
Ukraine from historical and legal points of view. Made proposals for further improvement of
national legislation related to non-traditional objects of intellectual property, such as scien-
tific discovery.

Key words: scientific discovery, knowledge-based products, scientific- technical potential,
intellectual property.
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У відповідності до Про гра ми роз вит ку дер жав ної си с те ми пра во вої охо ро ни
інте лек ту аль ної влас ності в Ук раїні на 2010 – 2014 ро ки, яку схва ле но рішен ням
Ко легії Дер жав но го де пар та мен ту інте лек ту аль ної влас ності (про то кол від
14 груд ня 2009 р. № 14), за хист на уко вих відкриттів є ак ту аль ною та ком плекс -
ною про бле мою, вирішен ня якої по тре бує розв’язан ня на ступ них ос нов них за -
вдань, а са ме: за без пе чен ня дієво го за хи с ту пра во вих, еко номічних, соціаль них,
куль тур них та інших інте ресів дер жа ви; за без пе чен ня на бут тя, здійснен ня та за -
хи с ту прав на об’єкти інте лек ту аль ної влас ності на рівні еко номічно роз ви ну тих
країн, удо с ко на лен ня ме ханізмів ре алізації норм чин но го за ко но дав ст ва; спри ян -
ня підви щен ню на уко во-технічно го по тенціалу нації, кон ку рен тоз дат ності
національ ної еко номіки, її роз вит ку на інно ваційній ос нові і т.д.

На су час но му етапі роз вит ку ук раїнсько го суспільства пи тан ня інте лек ту аль -
ної влас ності пе ре тво ри ло ся на кри тич не. Інте лек ту аль на власність по ча ла
здійсню ва ти знач ний вплив на еко номічну діяльність, ста ла її невід’ємною ча с ти -
ною. За та ких умов об’єкти інте лек ту аль ної влас ності, що пред став ля ють со бою
ре зуль та ти інте лек ту аль ної праці – на укові відкрит тя ви на хо ди, тех но логії, то що,
які мо жуть ге не ру ва ти значні при бут ки при їх ви ко ри с танні, по винні бу ти взяті
під щільну та ефек тив ну охо ро ну усіма спо со ба ми, в то му числі адміністра тив но-
пра во ви ми1.

Світо вий ри нок на укоємної про дукції рос те в 2–2,5 ра зи швид ше в порівнянні
зі світо вою еко номікою і торгівлею. Так, на при клад, світо вий ек с порт інфор -
маційно-ко мунікаційно го та офісно го об лад нан ня скла дає більше 750 млрд. до -
ларів на рік, що пе ре ви щує су марні об ся ги ек с пор ту наф ти всіх наф то ви до був них
країн2. 

Зна чимість на уко вих відкриттів не мо же вик ли ка ти сумнівів. Во ни роз со ву -
ють го ри зон ти пізнан ня, відкри ва ють нові пер спек ти ви роз вит ку на уки, техніки і
суспільства в ціло му, ста ють ос но вою ство рен ня но вих ре чо вин, ма теріалів, при -
ладів і тех но логічних про цесів, відо мий вислів вид но го фізи ка Ф. Дай со на: «Ве -
ли кое от кры тие, ког да оно толь ко что по яв ля ет ся, поч ти на вер ня ка воз ни ка ет
в за пу тан ной, не пол ной и бес связ ной фор ме. Са мо му от кры ва те лю оно по нят но
толь ко на по ло ви ну. Для всех ос таль ных — пол ная тай на»3.

На укові відкрит тя відно сять ся до однієї з най с кладніших сфер людсь кої діяль -
ності – фун да мен таль них на уко вих досліджень. Склад ним ви я вив ся і про цес роз -
роб ки си с те ми пра во вої охо ро ни на уко вих відкриттів. По шу ки оп ти маль но го ме -
ханізму ре гу лю ван ня відно син що до ство рен ня і ви ко ри с тан ня на уко вих
відкриттів, за хист прав та інте ресів їх ав торів і ор ганізацій де відбу ва ють ся
відкрит тя три ва ють вже по над століття. За цей час про по ну ва ли ся різні про ек ти,
роз роб ля ли ся національні та міжна родні нор ма тивні пра вові ак ти, вво ди ли ся і
відміня ли ся си с те ми реєстрації відкриттів, од нак про бле ма так і за ли шається не -
виріше ною.

Пи тан ня пра во вої охо ро ни на уко вих відкриттів ста ли роз роб ля ти ся в за -
рубіжно му і вітчиз ня но му праві порівня но не дав но. Пер ша по ста нов ка пи тан ня
про не обхідність охо ро ни прав ав торів на уко вих відкриттів відно сить ся до
1879–1896 рр. і пов’яза на з об го во рен ням цієї про бле ми на кон гре сах Міжна род -
но го літе ра тур но го та ху дож нь о го со ю зу. У той час бу ла по став ле на са ма про бле -
ма, а та кож йшлось об го во рен ня пи тан ня мож ли вості охо ро ни на уко вих
відкриттів в якості об’єктів ав торсь ко го пра ва. Слід за зна чи ти, що не зва жа ю чи на
важ ливість на уко во го відкрит тя для оп тимізації на уко во-технічно го про гре су дер -
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жа ви, пи тан ням пра во вої охо ро ни на уко во го відкрит тя приділе но не до стат ньо
ува ги в вітчиз няній на уковій літе ра турі хо ча на важ ливість цієї про бле ми в тій чи
іншій мірі фраг мен тар но за ува жу ва ло ся в стат тях на уковців пра во знавців
Ю.Л. Бо щиць ко го Ю.С. Шем шу чен ко, О.А. Підо при го ри, Є.А. Бу лат та прак тиків
Г.О. Ан д ро щу ка, М.В. Па ладія, Т.М. Ше ве ле вої та ін.4

Як свідчить історія, по ру шен ня прав інте лек ту аль ної влас ності по ча ли з’яв ля -
тись у суспільстві ще від най давніших часів. На при клад, фак ти існу ван ня од но го
з най по ши реніших по ру шень ав торсь ко го пра ва – плагіату (оп ри люд нен ня чу жо -
го тво ру під іме нем осо би, яка не є йо го ав то ром) ма ли місце ще у Ста ро давній
Греції та Римській Імперії. Зо к ре ма, у трак таті Вітрувія «Про архітек ту ру» є
навіть опис літе ра тур но го зма ган ня на честь Апол ло на (міфо логічно го по кро ви -
те ля му д рості) та Муз (дев’яти бо гинь – по кро ви те ль ок ми с тецтв і на ук), які тра -
диційно про во ди ли ся в Олек сандрії. За свідчен ням Вітрувія, суд дя зма гань, гра -
ма тик Ари с то фан, при су див на го ро ду аж ніяк не ліпшо му пись мен ни ку, мо ти ву -
ю чи подібне рішен ня тим, що ре ш та учас ників зма ган ня по да ли точні копії
творів, відо мих на той час ав торів. Після цьо го інци ден ту всі пись мен ни ки, зви -
ну ва чені у плагіаті, бу ли виг нані з Олек сандрії5.

На укові відкрит тя є ре зуль та том фун да мен таль них на уко вих досліджень –
най ви щою фор мою знань, виз на ча ю чи прин ци по во нові на пря ми роз вит ку в на -
уці, техніці, про мис ло вості, ме ди цині, сільсько му гос по дарстві то що і скла да ють
ос но ву роз вит ку суспільства.

Відсутність за ко но дав чої ба зи для вре гу лю ван ня суспільних відно син,
пов’яза них з вста нов лен ням, ек с пер ти зою, реєстрацією та ви ко ри с тан ням на уко -
вих відкриттів ве де до втра ти дер жа вою знач но го на уко во-технічно го по тенціалу,
но вих тех но логій та піонер них ви на ходів, ство ре них на базі на уко вих відкриттів.
Відсутність за ко ну дає мож ливість не тільки будь-якій особі, а і пред став ни кам
іно зем них дер жав ма ти мож ливість прак тич но без пе реш код но ко ри с ту ва ти ся най -
ви щи ми ре зуль та та ми на уко во-дослідної діяль ності6.

При відсут ності на леж ної за ко но дав чої ба зи ре зуль та ти на уко во-дослідної
діяль ності за ли ша ють ся по за кон тро лем дер жа ви, що за вдає істот ної шко ди інте -
ре сам суспільства.

У 1920 – 1950-ті ро ки XX століття про бле ма охо ро ни на уко вих відкриттів ак -
тив но роз роб ля ла ся у Франції, а та кож у міжна род них ор ганізаціях – Лізі Націй
та ЮНЕ С КО. Бу ло роз роб ле но кілька про ектів нор ма тив них пра во вих до ку -
ментів. У ході цієї ро бо ти з’яви ло ся виз на чен ня «на уко ве відкрит тя», досліджу ва -
ли ся спільні та відмінні ри си між на уко ви ми відкрит тя ми, об’єкта ми ав торсь ко го
пра ва і ви на хо да ми, ро би ли ся спро би ек с т ра по лю ва ти на на укові відкрит тя прин -
ци пи охо ро ни літе ра тур них творів, «пра во сліду ван ня», відо ме для творів об ра зо -
твор чо го ми с тецтва, а та кож нор ми па тент но го за ко но дав ст ва че рез за про ва д жен -
ня по нят тя «па тент на прин цип». Цей період пов’яза ний з іме на ми О.Бар те лемі,
Н.Гарріеля, С.Лрет на ра, Н.Руффіні та ін.

При роз робці ос нов вве ден ня пра во вої охо ро ни на уко вих відкриттів у СРСР в
1920-1950-ті ро ки XX століття ве ли ке зна чен ня ма ли ро бо ти Б.С.Мар ти но ва,
Л.І.По во лоц ко го, Н.А.Рай го род ско го, М.І.Рей хе ля, В.І. Се ре б ровсь ко го, І.Я.Хей -
фе ца та ін. 

Пи тан ням за ко но дав чо го ре гу лю ван ня і реєстрації на уко вих відкриттів при -
свя чені та кож публікації М. Рей хе ля, який обґрун то ву вав зна чен ня на уко во го
відкрит тя як за галь но го над бан ня, що на бу ває йо го з мо мен ту опубліку ван ня,
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Б. С. Мар ти но ва, що вив чав відмінності на уко во го відкрит тя від на уко во-літе ра -
тур но го тво ру і ви на хо ду та інших.

Роз ви ток пра во вих за сад охо ро ни на уко вих відкриттів роз по чав ся в СРСР
після Ве ли кої Вітчиз ня ної війни. Підста вою для цьо го ста ла по ста но ва Ра ди
Міністрів СРСР від 14 бе рез ня 1947 ро ку № 525 «Про ство рен ня при Раді
Міністрів СРСР Коміте ту з ви на ходів і відкриттів».

Вжиті за хо ди по зи тив но по зна чи ли ся на творчій ак тив ності суспільства.
В період 1946–1950 років бу ла за реєстро ва на найбільша кількість на уко вих
відкриттів – 257.

Знач ний вплив на роз ви ток пи тан ня ста нов лен ня відкриттів зро би ли праці
І.Я. Хей фець, оскільки при дослідженні змісту по нять «на уко ве відкрит тя» і
«технічний ви нахід» бу ло про аналізо ва но співвідно шен ня твор чих про цесів при
вирішенні на уко вої про бле ми і при ство ренні ви на хо ду. Бу ло про ве де не чітке роз -
ме жу ван ня між ви на хо дом і йо го кон крет ним об’єктом і вва жа ло ся, що: «...ви -
нахідниць ка ідея є суть ви на хо ду, яка зна хо дить втілен ня в па тентній фор мулі, що
і охо ро няється па тен том. Об’єкт, що втілює ви нахідниць ку ідею є од ною з форм,
у яких твор ча ідея, що знай ш ла своє ви ра жен ня у па тент но му до ма ганні, мо же
одер жа ти здійснен ня»8.

В.І. Се ре б ровсь кий впер ше за про по ну вав роз гля да ти охо ро ну на уко вих
відкриттів як са мостійний інсти тут пра ва9. У ро бо тах Л.І.По во лоц ко го сфор му ва -
ли ся прин ци пи си с те ми реєстрації на уко вих відкриттів10.

Ці та інші досліджен ня підго ту ва ли мож ливість прий нят тя пер ших нор ма тив -
них пра во вих до ку ментів у 1947–1959 рр. 

У період дер жав ної реєстрації на уко вих відкриттів в СРСР по сту по во сфор му -
ва ли ся по нят тя на уко во го відкрит тя, ви ди на уко вих відкриттів (за ко номірність,
вла с тивість, яви ще), кри терії їх охо ро ноз дат ності, був роз роб ле ний по ря док на -
бут тя та за хи с ту прав на на укові відкрит тя. На цьо му етапі ве ли ке зна чен ня ма ли
ро бо ти Е.Д.Белілов ско го, О.В.До б риніна, О.С.Иоф фе, Е.Л.Ефімо ва, Е.А.Кожіной,
А.Н.Пав лов ско го, В.В.По тоц ко го, В.В.Са пелкіна, та ін. 

Ба га торічний досвід СРСР що до дер жав ної реєстрації на уко вих відкриттів і
охо роні прав їх ав торів має ве ли ке істо рич не зна чен ня, як мас штаб ний ек с пе ри -
мент що до розв’язан ня однієї з най с кладніших про блем – ви яв лен ня най важ -
ливіших не о рди нар них на уко вих до сяг нень і оцінки твор чо го вне ску їх ав торів в
на уко во-технічний і тех но логічний роз ви ток дер жа ви. 

Сьо годні Ук раїна об ра ла інно ваційний шлях роз вит ку, од ним із на прямів яко -
го є всебічна підтрим ка і роз ви ток об’єктів інте лек ту аль ної влас ності, од ним з
яких є і на уко ве відкрит тя. В умо вах діючо го сьо годні рин ку відно шен ня фізич ної
осо би до ство рен ня об’єкту інте лек ту аль ної влас ності кар ди наль но зміни ло ся,
оскільки ре алізація ліцензії ма теріаль но дає незрівнян но більше ав то ру, ніж це
ма ло місце у ко лиш нь о му СРСР. Але в той же час ри нок ви су ває прискіпливі, а
ча сом, ду же жорсткі ви мо ги до об’єкту інте лек ту аль ної влас ності, який ви с тав -
ляється на про даж. Зро зуміло, що найбільшим по пи том на рин ку інте лек ту аль ної
влас ності ко ри с ту ють ся піонерні рішен ня, які ство рю ють ся на ос нові на уко вих
відкриттів. 

За ос танніми да ни ми, за період з 1991 по 2009 рр., кількість виз на них і за -
реєстро ва них гро мадсь ки ми ор ганізаціями на уко вих відкриттів у сфері при род ни -
чих на ук у країнах СНД до сяг ла 346, в то му числі 55 – за уча с тю ук раїнських вче -
них11. 
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Після здо бут тя не за леж ності в 1991 році Ук раїна от ри ма ла ли ше ок ремі фраг -
мен ти си с те ми охо ро ни інте лек ту аль ної влас ності ко лиш нь о го СРСР, які до то го
ж по тре бу ва ли до корінної пе ре бу до ви відповідно до прин ципів рин ко вої еко -
номіки та стра тегії вхо д жен ня країни до світо во го еко номічно го, політич но го й
соціокуль тур но го про сто ру. З цією ме тою бу ло ство ре но низ ку дер жав них ус та -
нов у струк турі ор ганів ви ко нав чої вла ди та у струк турі не дер жав них ор ганізацій.

Вод но час ви я ви ли ся серй озні про бле ми та не доліки її функціону ван ня, що
істот но по зна чи ло ся на роз вит ку національ но го на уко во-тех но логічно го і твор чо -
го по тенціалу, стри му ва ло ста нов лен ня но вої інно ваційної мо делі роз вит ку
країни, ус клад ню ва ло відно си ни Ук раїни з провідни ми дер жа ва ми світу. Зро -
зуміло, що без ефек тив но го та невідклад но го вирішен ня цих про блем пер спек ти -
ви соціаль но-еко номічно го роз вит ку Ук раїни, її національ ної без пе ки, вхо д жен ня
у світо ве співто ва ри ст во, як інте лек ту аль но та еко номічно роз ви ну тої дер жа ви,
мо жуть бу ти по став лені під сумнів.

За раз за без пе чен ня пра во вої охо ро ни ре зуль татів твор чої діяль ності в Ук раїні
здійснюється шля хом прий нят тя єди но го ко дифіко ва но го за ко ну – Цивільно го ко -
дек су Ук раїни12 (далі – ЦК). Згідно з ч. 2 ст. 458 ЦК Ук раїни пра во на на уко ве
відкрит тя засвідчується дип ло мом та охо ро няється у по ряд ку вста нов ле но му за -
ко ном. Дип лом на на уко ве відкрит тя є пра во охо рон ним до ку мен том, що засвідчує
виз нан ня за ко номірно с тей, вла с ти во с тей та явищ ма теріаль но го світу, вста нов ле -
них на уко вим відкрит тям, пріори тет на уко во го відкрит тя та ав тор ст во на на уко ве
відкрит тя. Відповідно до цьо го, Комітет з пи тань на уки і освіти Вер хов ної Ра ди
Ук раїни спільно з Дер жав ним де пар та мен том інте лек ту аль ної влас ності ще у
2004 році підго ту вав про ект За ко ну Ук раїни «Про охо ро ну прав на на укові
відкрит тя». У про екті За ко ну Ук раїни «Про охо ро ну прав на на укові відкрит тя»
пе ред ба чається по ря док на бут тя прав на на уко ве відкрит тя. Зо к ре ма, для одер -
жан ня пра во вої охо ро ни на уко во му відкрит тю йо го ав тор (співав то ри), юри дич на
осо ба або спад коємці ав то ра, як що за яв ка на на уко ве відкрит тя не мо же бу ти по -
да на са мим ав то ром, по да ють до цен т раль но го ор га ну ви ко нав чої вла ди з пи тань
охо ро ни інте лек ту аль ної влас ності за яв ку на на уко ве відкрит тя, що має місти ти:
за яву про ви да чу дип ло ма на на уко ве відкрит тя; опис на уко во го відкрит тя з ви кла -
ден ням до казів йо го до стовірності; фор му лу на уко во го відкрит тя, яка повністю
за сно ва на на описі та стис ло, чітко та ви черп но відо б ра жає сутність відкрит тя,
що за яв ляється; ре фе рат; ма теріали, що ілю с т ру ють на уко ве відкрит тя; до ку мен -
ти, що підтвер д жу ють пріори тет на уко во го відкрит тя. Але до те перішньо го ча су
на ве де ний за ко но про ект ли ше був взя тий за ос но ву, а у по даль шо му відкли ка ний
йо го ав то ра ми. 

Слід та кож на го ло си ти, що відповідно до по ло жень міжна род но-пра во вих до -
ку ментів, зо к ре ма ст. 2 Кон венції про за сну ван ня Всесвітньої ор ганізації інте лек -
ту аль ної влас ності 1967 р. на укові відкрит тя та кож відне сені до сфе ри інте лек ту -
аль ної влас ності. Та ка си с те ма впо ряд кує і по лег шить обмін інте лек ту аль ною
власністю між країна ми, по ряд з ви на хо да ми та інши ми ре зуль та та ми твор чої
діяль ності. Уза ко не на си с те ма, по кли ка на пе ревіри ти до ве деність відкрит тя, не
доз во лить вжи ва ти термін «відкрит тя» там, де йо го фак тич но не має. Відкрит тя,
зроб лені спільно вче ни ми різних країн – свідчен ня не тільки ефек тив ності міжна -
род ної співдруж ності, а й ар гу мент на ко ристь доцільності ство рен ня си с те ми
міжна род ної реєстрації на уко вих відкриттів. 

Та ким чи ном, про ве де ний аналіз доз во ляє зро би ти такі вис нов ки.
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Вра хо ву ю чи усе ви ще заз на че не, се ред дер жав них пріори тетів у сфері інте лек -
ту аль но го за без пе чен ня на уко во го відкрит тя вба чається доцільним виділи ти на -
ступ не: зміцнен ня взаємозв’яз ку на уки і суспільства; роз ви ток інфор маційно го
за без пе чен ня; міжна род на на уко во-технічна співпра ця; вдо с ко на лен ня нор ма тив -
но-пра во вої ба зи на уки; на леж не фінан со ве за без пе чен ня.

Не обхідно виз на чи ти ся з не обхідністю на да ний час прий нят тя в Ук раїні
спеціаль но го за ко ну що до пра ва інте лек ту аль ної влас ності на на уко ве відкрит тя,
який би пе ред ба чав са ме охо ро ну за зна че но го об’єкту пра ва інте лек ту аль ної влас -
ності

На ве де ний ви ще аналіз од но знач но свідчить про доцільність здійснен ня дер -
жав ної реєстрації, їх виз нан ня від імені дер жа ви, на уко ву ек с пер ти зу та охо ро ну
на уко вих відкриттів в Ук раїні. Цілком при род но, що но вий для Ук раїни інсти тут
пра ва та кож бу де ви ма га ти постійно го вдо с ко на лен ня, але він, відкри ва ю чи мож -
ливість спри ян ня роз вит ку пра во во го ре гу лю ван ня на уко вої твор чості, од но час но
бу де сти му лю ва ти на уко во-технічний роз ви ток Ук раїни.

Аналіз про це су ста нов лен ня за ко но дав ст ва не за леж ної Ук раїни у сфері не тра -
диційної інте лек ту аль ної влас ності на на уко ве відкрит тя свідчить про на ступні
особ ли вості. З однієї сто ро ни, це над зви чай на ди намічність цьо го про це су: прий -
ма ють ся зміни до діючо го за ко но дав ст ва, що зу мов ле но як зо бов’язан ня ми Ук -
раїни пе ред ЄС та СОТ, так і спе цифікою цієї сфе ри, яка стрімко роз ви вається у
ХХІ ст. З іншої сто ро ни, не див ля чись на до пов нен ня, суттєвих змін у пра во во му
ре гу лю ванні відно син у сфері пра ва на уко вих відкриттів як та ких не відбу вається.

1. Бур луць кий О.В. Роз гляд про бле ми за хи с ту пра ва на на уко ве відкрит тя в умо вах
НТП Ук раїни [Текст] / О.В. Бур луць кий // Ча со пис Київсько го універ си те ту пра ва. –
2013. – №4. – С. 233. 2. Ма зур А.А. На ука Ук ра и ны. Ци ф ры, фак ты, про бле мы [Текст] /
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Санкт-Пе тер бург ский го су дар ст вен ный уни вер си тет, 2002. — С. 76. 6. Про ект За ко ну
про охо ро ну прав на на укові відкрит тя від 12 груд ня 2004 р. № 6414 [Еле к трон ний ре -
сурс]. – Ре жим до сту пу: http// http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2webproc4_2?id=
&pf3516=6414&skl=5. 7. Пав лов А. М. Ис то рия ре ги с т ра ции на уч ных от кры тий в
СССР[Текст] / Пав лов А.М. – М. : ИНИЦ Рос па тен та, 2002. – С. 13-55. 8. На уч ные от -
кры тия уче ных Ук ра и ны [Текст] / Г.А. Ан д ро щук, Ю.Л. Бо шиц кий, Е.А. Бу лат, В.В. По -
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УДК 349.442

Е. Г. КО МАР 

ОСОБ ЛИ ВОСТІ РОЗ ВИТ КУ 
ВІТЧИЗ НЯ НОЇ ГОС ПО ДАРСЬ КО-ПРА ВО ВОЇ СИ С ТЕ МИ 

РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ БУДІВЕЛЬ НОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ У РА ДЯНСЬ КИЙ ПЕРІОД

Аналізу ють ся ос новні тен денції роз вит ку гос по дарсь ко-пра во вої си с те ми ре гу лю -
ван ня здійснен ня капіталь но го будівництва в Ук раїні у ра дянські ча си, ви о крем люється
і ха рак те ри зується декілька спе цифічних піде тапів у рам ках вка за но го періоду. Ок рес -
люється ро бо та ос нов них то го час них ор ганів дер жав ної вла ди, упов но ва же них
здійсню ва ти уп равління капіталь ним будівництвом. Зроб ле но вис но вок про надмірну
роз по ро шеність та громіздкість ра дянсь кої си с те ми нор ма тив но-пра во вих актів (пе -
ре дусім, відо мчо го ха рак те ру) у сфері здійснен ня капіталь но го будівництва, а та кож
не знач ний рівень вра ху ван ня ра дянсь кою вла дою спе цифіки роз вит ку ок ре мих регіонів
під час ре алізації дер жав ної політи ки у будівельній га лузі.

Клю чові сло ва: капіталь не будівництво, будівель не за ко но дав ст ва, дер жав на
політи ка, ра дянсь кий період.

Ко мар Е.Г. Оcобен но с ти раз ви тия оте че ст вен ной хо зяй ст вен но-пра во вой си с те -
мы ре гу ли ро ва ния стро и тель ной де я тель но с ти в со вет ский пе ри од

Ана ли зи ру ют ся ос нов ные тен ден ции раз ви тия хо зяй ст вен но-пра во вой си с те мы ре -
гу ли ро ва ния осу ще ств ле ния ка пи таль но го стро и тель ст ва в Ук ра и не в со вет ские вре -
ме на, вы де ля ет ся и ха рак те ри зи ру ет ся не сколь ко спе ци фи че с ких по дэ та пов в рам ках
ука зан но го пе ри о да. Очер чи ва ет ся ра бо та ос нов ных тог даш них ор га нов го су дар ст вен -
ной вла с ти, упол но мо чен ных осу ще ств лять уп рав ле ние ка пи таль ным стро и тель ст -
вом. Сде ла но вы вод о чрез мер ной рас пы лён но с ти и за гро мож дён но с ти со вет ской си с -
те мы нор ма тив но-пра во вых ак тов (преж де все го, ве дом ст вен но го ха рак те ра) в сфе ре
осу ще ств ле ния ка пи таль но го стро и тель ст ва, а так же не зна чи тель ном уров не учё та
со вет ской вла с тью спе ци фи ки раз ви тия от дель ных ре ги о нов в хо де ре а ли за ции го су -
дар ст вен ной по ли ти ки в стро и тель ной от рас ли.

Клю че вые сло ва: ка пи таль ное стро и тель ст во, стро и тель ное за ко но да тель ст во,
го су дар ст вен ная по ли ти ка, со вет ский пе ри од.

Komar Evgeniy. Features of the development of national economic and legal regula-
tion of construction activity in the Soviet period

The basic trends in the development of economic and legal regulation for capital con-
struction in Ukraine during Soviet times were analyzed, several specific sub-stages within a
specified period were emphasized and characterized. The major activity of public authorities
of that period that were authorized to manage capital construction was outlined. The conclu-
sion was made about the excessive fragmentation and bulkiness of the Soviet system’s regula-
tory legal acts (primarily of institutional character) in the area of capital construction, and
insignificant level of consideration by the Soviet regime of specificity of individual regions
during implementation of the state policy in the construction industry.

Key words: сapital construction, building law, public policy, Soviet period.
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Історію роз вит ку будівель но го за ко но дав ст ва на сьо годні доцільно роз гля да ти
як ос но ву для ос мис лен ня та по шу ку мож ли вих шляхів вирішен ня су час них
місто будівних про блем, що обу мов лює її те о ре тич ну і прак тич ну цінність. Вив ча -
ю чи істо рич ний ас пект будівель но го за ко но дав ст ва, не обхідно ви хо ди ти з то го,
що у своєму роз вит ку си с те ма пра во во го ре гу лю ван ня будівель ної діяль ності від
за ро д жен ня до су час ності прой ш ла ряд відмінних один від од но го етапів. Од ним
з найбільш про дук тив них се ред них є ра дянсь кий період, який за клав фун да мент
для фор му ван ня су час ної си с те ми за ко но дав ст ва у сфері капіталь но го
будівництва.

Вод но час на разі відсутні ком плексні на укові досліджен ня, при свя чені спе -
цифіці пра во во го ре гу лю ван ня здійснен ня капіталь но го будівництва в Ук раїні у
ра дянсь кий період. Ли ше ок ремі ас пек ти за зна че ної про бле ми містять ся у на уко -
вих пра цях А.Г.Ла зарєва, А.М. Аб ра мо ви ча, Г.К.Злобіна, І.Т. Хла мо ва, Н.В.Ба ра -
но ва, М.І.Брагінсько го, Ю.С. Асєєва та ін.

Ра дянсь кий етап роз вит ку вітчиз ня ної си с те ми пра во во го ре гу лю ван ня
будівель ної діяль ності, який охоп лю вав період з 1917 по 1991 рр., ха рак те ри зу вав -
ся змісто вною не од норідністю. Зо к ре ма, у період ре во люційних по трясінь та гро -
ма дянсь кої війни, ко т рий три вав про тя гом 1917 – 1921 рр., пра во ва рег ла мен тація
будівництва здійсню ва ла ся ха о тич но та без си с тем но, а інтен сивність са мих
будівель них робіт бу ла не знач ною.

Про те з по чат ку 1920-х рр. відбу ло ся по кра щен ня си ту ації у будівельній га -
лузі, що обу мов лю ва ло ся пе ре хо дом до мир но го жит тя, не обхідністю відбу до ви
зруй но ва но го на род но го с по дарсь ко го ком плек су і жит ло вої інфра с т рук ту ри, а
зго дом – впро ва д жен ням більшо ви ка ми но вої еко номічної політи ки.

То го час на вла да на да ва ла пріори тет но го зна чен ня про це су уніфікації буді -
вель ної га лузі та ство рен ню дер жав них ор ганів уп равління у сфері будівництва.
З цією ме тою де к ре том Ра ди на род них комісарів від 9 трав ня 1918 р. був ство ре -
ний Комітет дер жав но го будівництва (з 1929 р. – Го ло вне будівель не уп равління)
Все російської ра ди на род но го гос по дар ст ва, до скла ду яко го вхо ди ли уп равління
місько го, се лищ но го, про мис ло во го будівництва, а та кож інші ор га ни га лу зе во го
і функціональ но го при зна чен ня. Крім то го, у 1922 р. усі діючі на той час
будівельні кон то ри бу ли об’єднані у складі Все російсько го будівель но го тре с ту1.

У 1925 р. на базі ок ре мих будівель них трестів в Ук раїнській Ра дянській
Соціалістичній Ре с публіці (УРСР) ут во ри ли ся по тужні підрядні ор ганізації, котрі
впер ше у країні за про ва ди ли індустріальні ме то ди ви ко нан ня будівель них робіт,
зо к ре ма і підряд но го спо со бу, ор ганізації но вих постійно діючих підряд них
трестів за га лу зя ми про мис ло вості; здійсню ва ла ся постійна підго тов ка кадрів
будівель ників, на ро щу вав ся технічний по тенціал будівель них ор ганізацій (підви -
щен ня ви роб ництва будівель них ма шин, ви пу с ку будівель них ви робів і де та лей
за водсь ко го ви роб ництва, це мен ту та інших ма теріалів)2.

На фоні інтен сив но го роз вит ку будівництва у 1920-х рр. ак тив но ство рю ва -
лись і функціону ва ли спілки архітек торів – Об’єднан ня су час них архітек торів
України, Все ук раїнське об’єднан ня про ле тарсь ких архітек торів, Асоціація ре во -
люційних ур баністів та ін. У 1928 р. в Хар кові, Одесі та Києві за сно ва но то ва ри -
ст ва су час них архітек торів3. Вка зані об’єднан ня спри я ли впро ва д жен ню но вих
тех но логій у про цесі будівництва та по шу ку оригіна ль них форм і типів спо руд.

У бе резні 1927 р. за ініціати ви Ра ди на род них комісарів СРСР при Раді праці
та обо ро ни бу ла ут во ре на комісія з будівництва, до ком пе тенції якої відне се но
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роз роб ку і за твер д жен ня ос нов них по ло жень та за галь них ди рек тив що до ор -
ганізації будівель но го про це су4, котрі ста ли ба зо ви ми дже ре ла ми будівель но го за -
ко но дав ст ва у вка за ний період.

У 1920-х рр. в УРСР інтен сив но роз ви ва ло ся ко о пе ра тив не будівництво, ко тре
відігра ва ло важ ли ву роль у за без пе ченні на се лен ня жит лом. У травні 1924 р. Рада
на род них комісарів СРСР прий ня ла по ста но ву «Про спри ян ня ко о пе ра тив но му
будівництву робітни чих по меш кань», а у серпні цьо го ж ро ку – по ста но ву «Про
жит ло ву ко о пе рацію»5. Зга дані пра вові ак ти ство ри ли за ко но дав чу ос но ву для
функціону ван ня жит ло во-оренд них (ство рю ва ли ся для по кра щен ня жит ло вих
умов їхніх членів шля хом на леж но го ут ри ман ня та ре мон ту бу динків) та жит ло -
во-будівель них ко о пе ра тив них то ва риств, які ор ганізо ву ва ли ся з ме тою спо ру д -
жен ня но вих бу динків, віднов лен ня зруй но ва них та до бу до ви не закінче них жит -
ло вих об’єктів. При цьо му усі жит ло во-ко о пе ра тивні то ва ри ст ва підпо ряд ко ву ва -
ли ся Все со юзній раді жит ло вої ко о пе рації.

На прикінці 1920-х рр. при Держ плані СРСР ство ре но комісію з вив чен ня пер -
спек тив роз вит ку міст Ук раїни. Ро бо та комісії зо се ре ди ла ся на ство ренні но вих
соцміст у зв’яз ку із спо ру д жен ням підприємств важ кої індустрії, а та кож ре кон ст -
рукції існу ю чих на се ле них пунктів. Для упо ряд ку ван ня ро бо ти у вка за но му на -
прямі Ра да на род них комісарів УРСР зо бов’яза ла будівельні ор ганізації скла да ти
й за твер д жу ва ти в ус та нов лені стро ки про ек ти пла ну ван ня міст і се лищ місько го
ти пу. Ре гу лю ван ня про ект ної спра ви і будівництва по кла да ло ся на Ви щий
техніко-будівель ний комітет при На род но му комісаріаті внутрішніх справ УРСР6.

На по чат ку 1930-х рр. у сфері пла ну ван ня но вих міст бу ли роз роб лені різно -
манітні си с те ми їх про сто ро вої роз бу до ви, але у кінце во му підсум ку місто будівні
про по зиції зво ди ли ся до двох про ти леж них кон цепцій. З од но го бо ку, мо ва йде
про кон цепцію дез ур банізації у ви гляді різних форм «міста-са ду» з об ме же ною
кількістю на се лен ня, індивіду аль ни ми ти па ми бу динків, з іншо го – кон цепцію
урбанізації, ко т ра пе ред ба ча ла ди намічне зро с тан ня ве ли ких міст. У відповід -
ності до зга да них місто будівних кон цепцій фор му ва лись пра ви ла про сто ро вої
побу до ви жит ло вих ком плексів та міських квар талів.

З ме тою си с те ма ти зації клю чо вих по ло жень за ко но дав ст ва у сфері здійснен ня
капіталь но го будівництва та виз на чен ня пріори тет них на прямів йо го по даль шо го
удо с ко на лен ня у 1936 р. Ра да на род них комісарів СРСР прий ня ла по ста но ву «Про
по кра щен ня будівель ної спра ви та про зде шев лен ня будівництва», ко т ре за кла ло
ос но ву для пе ре тво рен ня будівель ної індустрії у са мостійну га лузь на род но го
гос по дар ст ва7.

Вод но час про тя гом 40-х рр. ХХ ст. на фоні по си лен ня сталінських ре пресій,
воєнних дій та спря му ван ня ос нов них зу силь дер жа ви на роз ви ток обо рон но-про -
мис ло во го ком плек су будівель на га лузь пе ре бу ва ла під мас штаб ним ти с ком з бо -
ку пра во охо рон них ор ганів, а архітек тур на діяльність на три ва лий час втра ти ла
твор чий ха рак тер.

За ініціати ви ви що го керівництва СРСР з 1954 р. у Москві роз по ча ла
діяльність Все со юз на на ра да будівель ників, архітек торів і робітників про мис ло -
вості будівель них ма теріалів. Вка за на струк ту ра фак тич но відігра ва ла роль но вої
іде о логічної ба зи для виз на чен ня не тільки стра тегічних за вдань у сфері архітек -
ту ри і місто бу ду ван ня, але і по точ них планів за бу до ви міст. Крім то го, зга да на
Все со юз на на ра да ста ла орієнти ром для на уко во-те о ре тич них роз ро бок у га лузі
капіталь но го будівництва8.
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Ста ном на се ре ди ну 1950-х рр. сфор му ва ла ся роз га лу же на си с те ма га лу зе вих
будівель них міністерств СРСР, ко т ра вклю ча ла в се бе Міністер ст во з будівництва
об’єктів ме та лургійної та хімічної про мис ло вості, Міністер ст во з будівництва
об’єктів вугільної про мис ло вості, Міністер ст во з будівництва об’єктів наф то вої
про мис ло вості, со юз но-ре с публіканські Міністер ст ва будівництва та Міністер ст -
ва місько го та се лищ но го будівництва. Крім то го, на те ри торії Ук раїни діяли ре с -
публіканські Міністер ст во будівництва підприємств важ кої індустрії, Міністер ст -
во про мис ло во го будівництва, Міністер ст во мон таж них і спеціаль них будівель -
них робіт9. 

При цьо му функції цен т раль но го ор га ну дер жав но го уп равління будівель ним
ком плек сом СРСР про тя гом 1950–1991 рр. бу ли по кла дені на Дер жав ний комітет
ра ди міністрів СРСР у спра вах будівництва (з 1963 р. – Дер жав ний комітет у спра -
вах будівництва СРСР)10. 

Ок рес ле на громіздка си с те ма ор ганів уп равління будівель ним ком плек сом, а
та кож праг нен ня дер жа ви кон тро лю ва ти найдрібніші еле мен ти відно син що до
здійснен ня капіталь но го будівництва, обу мо ви ли пе ре на си чен ня будівель но го
зако но дав ст ва відо мчи ми нор ма ми. Зо к ре ма, відо мо, що ста ном на по ча ток 
1970-х рр. у Ра дянсь ко му Со юзі бу ли чин ни ми близь ко 16 тис. актів Дер жав но го
коміте ту у спра вах будівництва СРСР11. Ос таннім щорічно за твер д жу вав ся
держав ний план пе ре гля ду діючих та роз роб ки но вих нор ма тив них до ку ментів і
дер жав них стан дартів у сфері будівництва й архітек ту ри.

Крім то го, спе цифікою будівель ної га лузі Ра дянсь ко го Со ю зу бу ло то таль не
доміну ван ня у складі її учас ників дер жав них ор ганів вла ди, підприємств дер жав -
ної та ко му наль ної форм влас ності, а та кож ко о пе ра тивів, що обу мов лю ва ло ся
впро ва д жен ням соціалістич ної мо делі роз вит ку еко номіки. З ура ху ван ням сфор -
мо ва ної в УРСР си с те ми уп равління будівництвом, капіталь не будівництво у
країні здійсню ва ло ся ви ще пе ре ра хо ва ни ми міністер ст ва ми со юз но го і ре с публі -
кансь ко го рівнів. Знач ний мас штаб будівель но-мон таж них і ре монт но-будівель -
них робіт ви ко ну ва ли та кож ор ганізації місце вих Рад на род них де пу татів. У ве ли -
ких містах во ни об’єдну ва лись у по тужні те ри торіальні струк ту ри, котрі
відповіда ли за будівництво жит ло вих бу динків, об’єктів куль тур но-по бу то во го
при зна чен ня та підприємств. У Києві роль та кої струк ту ри відігра ва ло Го ло вне
уп равління київсько го місько го будівництва12.

Вод но час у стра тегічно му на той час агар но му сек торі будівництво підряд ним
спо со бом здійсню ва ли дер жаві та міжго с по дарські будівельні ор ганізації. Дер -
жавні будівельні струк ту ри ство рю ва лись у ди рек тив но му по ряд ку на підставі
рішень ком пе тент них ор ганів дер жав но го уп равління. У свою чер гу, міжго с по -
дарські будівельні ор ганізації за сно ву ва лись у дозвільно му по ряд ку кол го с па ми,
рад го с па ми та інши ми дер жав ни ми і ко о пе ра тив ни ми підприємства ми шля хом
до б ровільно го об’єднан ня ча с ти ни їхніх фінан со вих, ма теріаль но-технічних і
тру до вих ре сурсів13.

Підрядні відно си ни у будівництві ре гу лю ва лись, пе ре дусім, по ста но вою Ра ди
міністрів СРСР від 24 груд ня 1969 р. «Про за твер д жен ня Пра вил про до го во ри
підря ду на капіталь не будівництво» та роз роб ле ним на підставі неї Дер жав ним
коміте том у спра вах будівництва СРСР «По ло жен ням про взаємовідно си ни ор -
ганізацій – ге не раль них підряд ників з субпідряд ни ми ор ганізаціями»14. Вка зані
нор ма тивні до ку мен ти по кла да ли на за мов ни ка відповідальність за ри зик ви пад -
ко во го зни щен ня пред ме ту до го во ру будівель но го підря ду, не своєчас не або не по -
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вне на дан ня ним про ект ної до ку мен тації та фінан со вих роз ра хунків, за трим ку
фінан су ван ня будівель них про ектів та їх ма теріаль но-технічне за без пе чен ня, що
спря мо ву ва ло ся на за хист інте ресів підряд них ор ганізацій.

Крім підряд но го, до сить по ши ре ним у ра дянські ча си був гос по дарсь кий
спосіб капіталь но го будівництва, ко т рий здійсню вав ся без по се ред ньо підрозділа -
ми підприємств та ор ганізацій – відділа ми капіталь но го будівництва15. У цьо му
кон тексті керівництво підприємства або гос по дарсь кий ор ган че рез відділ
капіталь но го будівництва здійсню ва ли уп равління будівель ним ком плек сом, за -
без пе чу ва ли йо го не обхідною технічною до ку мен тацією, ка д ра ми, ма теріала ми, а
та кож ство рю ва ли, роз ши рю ва ли або ліквідо ву ва ли підпо ряд ко вані їм будівельні
ор ганізації.

Важ ли ву роль у сфері удо с ко на лен ня відо мчих актів Дер жав но го коміте ту у
спра вах будівництва СРСР ма ло прий нят тя у 1974 р. СНиП 1-1-74 («Стро и тель -
ные нор мы и пра ви ла», часть І «Об щие по ло же ния», гла ва 1 «Си с те ма нор ма тив -
ных до ку мен тов»)16. Вка за ний пра во вий акт виз на чав склад нор ма тив них до ку -
ментів відо мчо го ха рак те ру, по ря док їх роз роб ки, по го д жен ня й ут вер д жен ня.
Крім то го, на підставі СНиП 1-1-74 бу ло здійсне но пе ре гляд знач ної кількості
діючих на той час пра во вих до ку ментів. 

Про те СНиП 1-1-74 ос та точ но не вирішив пи тан ня уніфікації відо мчих актів
у сфері капіталь но го будівництва, оскільки після йо го прий нят тя про дов жу ва ла
діяти знач на кількість будівель них норм і пра вил, інструкцій та вказівок, тим ча -
со вих вказівок, міжре с публікансь ких технічних умов, норм тех но логічно го про -
ек ту ван ня, технічних пра вил, про ти по жеж них норм. При цьо му ча с то од на кові за
ти пом нор ма тивні до ку мен ти місти ли різні за ха рак те ром нор ми.

В умо вах збе ре жен ня ви со ко го рівня роз по ро ше ності будівель но го за ко но дав -
ст ва, що су про во д жу ва лось ус клад нен ням йо го ви ко ри с тан ня на прак тиці, ряд то -
го час них провідних на уковців-прав ників, зо к ре ма Ю.Г. Басін, Є.С. Віняр,
М.І. Брагінський, ви с ту пи ли з ініціати вою роз ро би ти ком плекс не зве ден ня за -
конів (у формі інкор по рації пра во вих норм) у рам ках усієї дер жа ви, яка бу ла
підтри ма на ви щим ра дянсь ким керівництвом.

У за зна че но му кон тексті в 1988 р. був опубліко ва ний ІV розділ Зве ден ня за -
конів УРСР під на звою «За ко но дав ст во про на род не гос по дар ст во», ко т рий
містив гла ву про капіталь не будівництво17. По ло жен ня цієї гла ви рег ла мен ту ва ли
пла ну ван ня і ма теріаль но-технічне за без пе чен ня капіталь но го будівництва,
здійснен ня про ект но-по шу ко вих робіт та підрядні відно си ни у сфері будівництва.
Хо ча інкор по рація гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва у сфері капіталь но го
будівництва СРСР знач но по лег ши ла йо го прак тич не ви ко ри с тан ня, Зве ден ня за -
конів про на род не гос по дар ст во проісну ва ло до сить ко рот кий проміжок ча су,
втра тив ши чинність після роз па ду Ра дянсь ко го Со ю зу.

Відтак, си с те ма пра во во го ре гу лю ван ня капіталь но го будівництва у період
СРСР, хо ча і по сту по во на бу ва ла су час них рис, про те, як і у ча си Російської
імперії, фор му ва ла ся пе ре важ но на цен т ралізо ва них за са дах ви щим керівництвом
дер жа ви, що обу мов лю ва ло її «відірваність» від особ ли во с тей роз вит ку ок ре мих
регіонів, у то му числі Ук раїни. Не зва жа ю чи на інтен сив ну ро бо ту з си с те ма ти -
зації гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва, за ко но давчі ак ти СРСР та УРСР у сфері
капіталь но го будівництва фак тич но до дру гої по ло ви ни 1980-х рр. ха рак те ри зу ва -
ли ся роз по ро шеністю і громіздкістю, а си с те ма дер жав но го уп равління будівель -
ною га луз зю – надмірним бю ро кра тиз мом.
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Крім то го, ра дянсь ка си с те ма гос по да рю ван ня пе ред ба ча ла цен т ралізо ва не
фінан су ван ня капіталь но го будівництва, яке доз во ля ло спря му ва ти найбільші ма -
теріаль но-технічні ре сур си на роз бу до ву, пе ре дусім, Моск ви, Ленінгра ду та
інших ве ли ких міст Росії, поз бав ля ю чи відповідних пре ро га тив клю чові ук -
раїнські на се лені пунк ти.
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В. М. ПО ПРЕ ВИЧ

ОСОБ ЛИ ВОСТІ КРИМІНА ЛЬ НОЇ ВІДПОВІДАЛЬ НОСТІ 
ЗА ЛІСО ПО РУ ШЕН НЯ У ПЕРІОД 1955–1990 рр.

Роз гля дається за ко но дав че за без пе чен ня криміна ль но-пра во вої охо ро ни лісу в УРСР
у період з 1955 по 1990 рр. По ка за на без си с темність то го час но го за ко но дав ст ва, дуб -
лю ван ня актів, що ви да ва лись все со юз ни ми та ре с публікансь ки ми за ко но дав чи ми та
ви ко нав чи ми ор га на ми дер жав ної вла ди. Ви ко на но аналіз двох по ста нов Пле ну му Вер -
хов но го Су ду СРСР, спря мо ва них на удо с ко на лен ня по ряд ку роз гля ду су да ми криміна ль -
них справ про лісо по ру шен ня. 
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Клю чові сло ва: ліс, лісо ве за ко но дав ст во, криміна ль на відповідальність, лісо по ру -
шен ня, не за кон на руб ка лісу, Пле нум Вер хов но го Су ду СРСР.

По пре вич В.Н. Осо бен но с ти уго лов ной от вет ст вен но с ти за ле со на ру ше ния в
пе ри од с 1955 по 1990 гг.

Рас сма т ри ва ет ся за ко но да тель ное обес пе че ние уго лов но-пра во вой ох ра ны ле са в
СССР в пе ри од с 1955 по 1990 гг. По ка за ны бес си с тем ность за ко но да тель ст ва то го
вре ме ни, дуб ли ро ва ние ак тов, из да вав ших ся все со юз ны ми и ре с пуб ли кан ски ми за ко но -
да тель ны ми и ис пол ни тель ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти. Вы пол нен ана лиз
двух по ста нов ле ний Пле ну ма Вер хов но го Су да СССР, на прав лен ных на со вер шен ст во -
ва ние по ряд ка рас смо т ре ния су да ми уго лов ных дел о ле со на ру ше ни ях.

Клю че вые сло ва: лес, лес ное за ко но да тель ст во, уго лов ная от вет ст вен ность, ле со -
на ру ше ние, не за кон ная руб ка ле са, Пле нум Вер хов но го Су да СССР.

Poprevich Viktor. Features of criminal liability for the forest law infrections in the
period of 1955–1990

The article examines the legislative framework for criminal law protection of forests in the
USSR from 1955 to 1990. The unsystem of legislation of that time, the duplication of acts
issued by All-Union and Republican legislative and executive bodies of state power. The
analysis of two resolutions of the Plenum of the Supreme Court of USSR aimed at improving
the court procedure on criminal cases about forest law infrections.

Key words: forest, forest legislation, criminal responsibility, forest law infrection, illegal
logging, the Plenum of the Supreme Court of USSR.

Ак ту альність те ми досліджен ня зу мов ле на дво ма при чи на ми. По-пер ше,
Украї на є ма лоліси с тою країною, і збе ре жен ня цьо го при род но го ре сур су має для
неї клю чо ве зна чен ня. Цілком зро зуміло, що вирішен ня цьо го за вдан ня по тре бує
по си лен ня криміна ль но-пра во вих та інших за ходів, спря мо ва них на за хист лісів
від зло чин них по ся гань. По-дру ге, до цьо го ча су у су до во-слідчій прак тиці лісо -
по ру шен ням не приділя ло ся на леж ної ува ги. При цьо му шко да, що за вдається
унаслідок зни щен ня лісів, є до волі важ ко до ка зо вою. У зв’яз ку з цим не обхідним
ви дається звер нен ня до істо ри ко-пра во во го досвіду охо ро ни лісів за ра дянсь ких
часів, ви яв лен ня йо го пе ре ваг та не доліків. Ра дянсь кий період відіграв важ ли ву
роль у роз вит ку криміна ль но-пра во вої охо ро ни лісів, то му на яв ний істо ри ко-пра -
во вий досвід по тре бує сво го вив чен ня з ме тою уник нен ня по ми лок, ліквідації
про га лин у су час но му криміна ль но му праві Ук раїни.

Аналіз публікацій засвідчив об ме же ну кількість досліджень, при свя че них
істо рич но му роз вит кові криміна ль но-пра во вої охо ро ни лісу. Фраг мен тар но да не
пи тан ня по ру шу ва лось у пра цях Г. Воль ма на, В.К. Глістіна, В.П. Го ло ва ча,
Л.А. За славсь кої, А. Зе линсь ко го, З.Г. Кор че вої, Г.Л. Кри гер, В.К. Мат вей чу ка,
В.Л. Мун тя на, Є.І. Не ми ровсь ко го, О.В. Са со ва, Н.І. Ти то вої. За зна чені дослідни -
ки роз гля да ли різно манітні ас пек ти ди наміки криміна ль ної відповідаль ності за
лісо по ру шен ня, про те цілісної кар ти ни її істо рич но го роз вит ку до цьо го ча су не
бу ло ство ре но. З ог ля ду на це, на явні ма теріали по тре бу ють си с те ма ти зації, а те -
ма – більш гли бо ко го вив чен ня та по даль шої роз роб ки.

Ви кла ден ня ма теріалів досліджен ня не обхідно роз по ча ти із вказівки на те, що
роз ви ток інсти ту ту криміна ль ної відповідаль ності за лісо по ру шен ня у період з
1955 по 1990 рр. йшов за до стат ньо склад ним век то ром. Ос нов ним дже ре лом
криміна ль но го пра ва у цей час за ли шав ся КК УРСР 1927 р., у яко му ли ше ст. 82
рег ла мен ту ва ла криміна ль ну відповідальність за лісо по ру шен ня. Дис по зиція за -
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зна че ної статті бу ла над то ши ро кою, оскільки охоп лю ва ла різні за своїм ха рак те -
ром діян ня, такі, як не за кон на руб ка, роз кра дан ня та ви ни щен ня лісів. Про те да -
ний підхід до криміна ль но-пра во вої охо ро ни лісу не відповідав но вим ре аліям
суспільно го жит тя се ре ди ни 50-х рр. ми ну ло го століття.

З ме тою удо с ко на лен ня пра во вої охо ро ни при род них об’єктів і те ри торій Пре -
зидія Вер хов ної Ра ди СРСР 11 січня 1955 р. ви да ла указ «Про відповідальність за
по тра ву посівів у кол го с пах і рад го с пах», що сто су вав ся у то му числі й пи тань по -
шко д жен ня лісо на са д жень. При цьо му дія за зна че но го нор ма тив но го ак та сто су -
ва ла ся тільки лісо вих по ле за хис них на са д жень, роз та шо ва них на вко ло ка налів і
во дой мищ у кол го с пах та рад го с пах. Ука зом бу ло уве де но адміністра тив ну
відповідальність за такі пра во по ру шен ня та криміна ль ну – у разі пе ре ви щен ня
розміру за вда ної ни ми шко ди 15 крб. Прий нят тя да но го нор ма тив но го ак та
засвідчи ло пе рехід до по даль шо го закріплен ня цьо го ви ду пра во по ру шен ня у ст.
159 КК УРСР «По тра ва посівів та по шко д жен ня на са д жень». 

На ступ ним ак том, що рег ла мен ту вав криміна ль ну відповідальність за лісо по -
ру шен ня, ста ла по ста но ва від 12 черв ня 1958 р. ЦК КПРС та РМ УРСР «Про за -
хо ди що до поліпшен ня охо ро ни при ро ди Ук раїнської РСР». Згідно з п. 6, на
Міністер ст во внутрішніх справ УРСР по кла да ло ся на да ван ня всебічної до по мо ги
місце вим ра дянсь ким ор га нам у ви яв ленні по руш ників пра вил охо ро ни лісо на са -
д жень та при тяг нен ня їх до криміна ль ної або адміністра тив ної відповідаль ності.
Пунк том 17 пе ред Про ку ра ту рою УРСР, Міністер ст вом внутрішніх справ УРСР,
Міністер ст вом юс тиції УРСР ста ви ло ся за вдан ня що до по си лен ня бо роть би з по -
руш ни ка ми пра вил охо ро ни при ро ди шля хом при тяг нен ня вин них у цьо му осіб до
адміністра тив ної та криміна ль ної відповідаль ності.

У 1959 р. в СРСР стар ту ва ла ре фор ма си с те ми уп равління лісо вою га луз зю, у
ме жах якої бу ла ство ре на Об лас на дер жав на інспекція лісів Го ло вно го уп равління
лісо во го гос по дар ст ва і за готівель при Раді Міністрів Ук раїнської РСР в
Станіславській, За кар патській і Чернівецькій об ла с тях, діяльність якої рег ла мен -
ту ва лась По ло жен ням, за твер д же ним по ста но вою № 1834 Ра ди Міністрів УРСР
від 30 ли с то па да 1959 р. Згідно з п/п «Г» п. 3 за зна че но го По ло жен ня, до по вно -
ва жень співробітників інспекції вхо ди ло оформ лен ня актів про скоєння лісо по ру -
шен ня та пе ре дан ня їх до су ду з ме тою при тяг нен ня вин них до адміністра тив ної
або криміна ль ної відповідаль ності.

На зламі 50–60-х рр. ми ну ло го століття ста ло оче вид ним те, що пра во ве ре гу -
лю ван ня криміна ль ної відповідаль ності за лісо по ру шен ня на ос нові КК УРСР
1927 р. не відповідає ре аліям суспільно го жит тя. По-пер ше, роз ви ток еко логічної
свідо мості ра дянсь ко го суспільства спри яв якісним змінам у йо го став ленні й до
лісу як до най важ ливішо го еле мен та на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща. По-
дру ге, роз по чав ся по во рот ра дянсь кої пра во вої си с те ми у бік за кон ності та роз -
вит ку про це су аль них на чал. По-третє, ви ник ла не обхідність відо крем лен ня та
роз ши рен ня ко ла складів зло чинів, пов’яза них з ліса ми, по за як у КК УРСР
1927 р. бу ли зафіксо вані ли ше такі скла ди, як роз кра дан ня та зни щен ня лісів
(ст. 82) і купівля лісу, до бу то го не за кон ним шля хом (ст. 83). З ог ля ду на це, у но -
во му КК УРСР 1960 р. знай ш ли відбит тя та ки ви ди зло чинів, як по тра ва посівів
та по шко д жен ня на са д жень (ст. 159), не за кон на по руб ка лісу (ст. 160), умис не
зни щен ня або по шко д жен ня лісо вих ма сивів шля хом підпа лу (ст. 89) або ті ж дії,
вчи нені шля хом не без печ но го звер нен ня з во гнем (ст. 90).

54 Держава і право • Випуск 63



З кінця 50-х рр. ми ну ло го століття в УРСР по но ви ла ся ро бо та зі ство рен ня
штуч них лісів, лісо смуг, зе ле них зон, у зв’яз ку з чим по ста ло пи тан ня про нор ма -
тив но-пра во ве ре гу лю ван ня охо ро ни да них при род них об’єктів та бо роть би з
ерозією ґрунтів. За для вирішен ня да но го за вдан ня 12 ве рес ня 1960 р. Ра да
Міністрів УРСР за твер ди ла «По ло жен ня про дер жав них кон тро лерів по охо роні
ґрунтів і за хис них лісо на са д жень на те ри торії Ук раїнської РСР». Згідно з п/п «Д»
п. 35, на дер жав них кон тро лерів по кла дав ся обов’язок пе ре да ва ти ор га нам про ку -
ра ту ри ма теріали і ак ти (про то ко ли) про по ру шен ня пра вил що до охо ро ни ґрун то -
за хис них лісо на са д жень.Ок ре мим на пря мом за без пе чен ня криміна ль но-пра во вої
охо ро ни лісів ста ло за про ва д жен ня відповідаль ності за по шко д жен ня та зни щен -
ня лісо вих ма сивів, що на ле жа ли до об’єктів при род но-за повідно го фон ду УРСР.
Так, 5 жовт ня 1962 р. Ра да Міністрів УРСР прий ня ла по ста но ву «Про за твер д жен -
ня По ло жен ня про дер жавні за повідни ки Ук раїнської РСР». Згідно з п. 21, за по -
ру шен ня ре жи му, вста нов ле но го на за повідній те ри торії, гро ма дя ни підля га ли
адміністра тив но му стяг нен ню у ви гляді штра фу або при тяг нен ню до криміна ль -
ної відповідаль ності. Про то ко ли про пра во по ру шен ня ма ли над си ла ти ся у строк
не пізніше трьох днів до відповідної адміністра тив ної комісії при ви кон комі
район ної Ра ди де пу татів тру дя щих або до ор ганів про ку ра ту ри з ма теріала ми
право по ру шен ня. За ува жи мо, що у КК УРСР 1960 р. за зна чені по ру шен ня не
отри ма ли закріплен ня.

По ча ток 60-х рр. ми ну ло го століття ха рак те ри зу вав ся спле с ком гро мадсь кої
ак тив ності, що про яви ло ся у роз гор танні ру ху за збе ре жен ня лісів та інших при -
род них об’єктів. Го ло вною при чи ною про тиріч у суспільстві бу ли, пе ре дусім, дії
керівників лісо го с по дарсь ких підприємств, які за підтрим ки цен т раль них та
місце вих ор ганів вла ди і партійно го апа ра ту здійсню ва ли руб ки цінних лісів, лісо -
вих ма сивів, роз та шо ва них у во до охо рон них зо нах Кар пат та інших регіонів
України. Як за зна чав відо мий ук раїнський еко лог В.Є. Бо рей ко, на ад ре су
тодішньо го пер шо го се к ре та ря ЦК КПРС М.С. Хру що ва над хо ди ли чис ленні лис -
ти, зо к ре ма, від удо ви пись мен ни ка Мар ка Че рем ши ни, ака деміка П.С. По греб ня -
ка, по ета В. Со сю ри та ба га ть ох інших ук раїнських діячів куль ту ри і ми с тецтва1.
Під впли вом при ро до охо рон но го ру ху Вер хов ною Ра дою УРСР був прий ня тий
За кон «Про охо ро ну при ро ди» від 30 черв ня 1960 р., що містив ок ре мий розділ 4
(ст.ст. 8–10), при свя че ний охо роні лісів та лісо на са д жень на те ри торії ре с публіки.
При цьо му у За коні місти лась чи ма ла кількість блан кет них норм, ре алізація яких
ви ма га ла прий нят тя відповідних нор ма тив них актів, спря мо ва них на охо ро ну
лісів від не за кон них по ся гань. Зо к ре ма, на ви ко нан ня да но го За ко ну Ра да Мініст -
рів прий ня ла по ста но ву від 8 трав ня 1964 р. № 451 «Про поліпшен ня охо ро ни
при ро ди, раціональ не ви ко ри с тан ня і відтво рен ня при род них ба гатств Ук раїн -
ської РСР». У п. 18 цьо го нор ма тив но го ак та пе ред Міністер ст вом охо ро ни гро -
мадсь ко го по ряд ку УРСР ста ви ло ся за вдан ня що до по си лен ня бо роть би з по руш -
ни ка ми За ко ну про охо ро ну при ро ди Ук раїнської РСР та здійснен ня на гля ду за
йо го ви ко нан ням дер жав ни ми, ко о пе ра тив ни ми та гро мадсь ки ми ор гані заціями і
ок ре ми ми гро ма дя на ми. Крім то го, у по ста нові місти лось до волі аб ст ракт не по -
ло жен ня про не обхідність при тяг нен ня по руш ників за ко ну та інших пра вил охо -
ро ни при ро ду до криміна ль ної або адміністра тив ної відповідаль ності. 

Важ ли ву роль в удо с ко на ленні си с те ми пра во вої охо ро ни лісів УРСР ма ло
прий нят тя ука зу Пре зидіуму Вер хов ної Ра ди УРСР від 4 трав ня 1966 р. «Про
утво рен ня со юз но-ре с публікансь ко го Міністер ст ва лісо во го гос по дар ст ва Ук раїн -
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ської РСР». З ме тою рег ла мен тації ро бо ти цьо го відом ст ва Ра да Міністрів УРСР
2 лю то го 1970 р. прий ня ла по ста но ву «Про за твер д жен ня По ло жен ня про
Міністер ст во лісо во го гос по дар ст ва Ук раїнської РСР». Згідно з п. 9 п/п «Ж» цього
По ло жен ня, фахівці Міністер ст ва зо бов’язу ва ли ся ор ганізо ву ва ти охо ро ну лісів
від по жеж, са мовільних ру бок та інших пра во по ру шень.

До по чат ку 70-х років ми ну ло го століття у ра дянсь ко му при ро до охо рон но му
та лісо во му за ко но давстві на ко пи чи ла ся чи ма ла кількість нор ма тив но-пра во вих
актів, що ча с то дуб лю ва ли один од но го та місти ли низ ку су пе реч ли вих і дек ла ра -
тив них по ло жень. З ме тою за про ва д жен ня ме ханізму ре алізації да них актів Дер -
жав ним коміте том лісо во го гос по дар ст ва Ра ди Міністрів СРСР 26 бе рез ня 1969 р.
бу ла за твер д же на «Інструкція про по ря док при тяг нен ня до відповідаль ності за
лісо по ру шен ня у лісах СРСР», яка заміни ла со бою по пе ред ню «Інструкцію про
по ря док при тяг нен ня до відповідаль ності лісо по руш ників в лісах дер жав но го й
місце во го зна чен ня», за твер д же ну РНК СРСР 22 груд ня 1939 р.

В до ку менті 1969 р. п. 23 рег ла мен ту вав пе ре дан ня актів про лісо по ру шен ня,
за які пе ред ба ча ла ся криміна ль на відповідальність, до ор ганів міліції для
розсліду ван ня. Згідно з п. 27, по ста но ва про відмо ву у по ру шенні криміна ль ної
спра ви мог ла бу ти ос кар же на до ор ганів про ку ра ту ри. З точ ки зо ру ком пен сації
збитків, за вда них лісо вим ма си вам, важ ли ве зна чен ня мав п. 28, що пе ред ба чав у
ви пад ку відмо ви від по ру шен ня криміна ль ної спра ви пра во лісго с пу звер ну ти ся
до су ду з по зо вом про відшко ду ван ня вин ни ми осо ба ми ма теріаль них збитків.
Но вим у до ку менті став підрозділ «Про лісо по ру шен ня, вчи нені лісго с пом». Так,
згідно з п. 32, працівни ки лісо вої охо ро ни у ви пад ках вчи нен ня лісо по ру шень са -
мим лісго с пом, як що во ни підпа да ли під оз на ки криміна ль но го зло чи ну, на прав -
ля ли відповідний акт у слідчі ор га ни.

Роз гля да ю чи історію роз вит ку криміна ль ної відповідаль ності за лісо по ру шен -
ня, не обхідно відміти ти складність юри дич ної кваліфікації цьо го ви ду зло чинів.
У той істо рич ний мо мент те о ре тичні роз роб ки що до об’єкту зло чинів, відме жу -
ван ня зло чинів про ти довкілля від зло чинів про ти влас ності, гос по дарсь ких та
інших зло чинів бу ли май же відсутні. До волі дис кусійним бу ло виз на чен ня по нят -
тя об’єктив ної та суб’єктив ної сто ро ни як еле ментів скла ду зло чи ну. На до да ток
до цьо го, як за зна чає О.В. Са сов, у той час панівним був по гляд, згідно з яким
об’єктом зло чинів про ти довкілля ви с ту па ли відно си ни, що на ле жа ли до сфе ри
гос по дарсь ких, за без пе чен ня соціалістич ної си с те ми гос по да рю ван ня2. За ко но -
мірно, що у КК УРСР 1960 р. об’єктом криміна ль но-пра во вої охо ро ни від не за -
кон ної руб ки виз на ва ли ся «інте ре си лісо во го гос по дар ст ва». 

З ме тою вирішен ня да них пи тань та упо ряд ку ван ня за сто су ван ня лісо во го за -
ко но дав ст ва Пле нум Вер хов но го Су ду СРСР ух ва лив дві по ста но ви. У першій по -
ста нові від 30 черв ня 1969 р. «Про су до ву прак ти ку зі справ про лісо по ру шен ня»,
у п. 11 вка зу ва ло ся, що при ви яв ленні в діях осо би, що вчи ни ла лісо по ру шен ня,
оз нак зло чи ну, суд зо бов’яза ний повідо ми ти про це про ку ро ру або ви не с ти ух ва -
лу про по ру шен ня криміна ль ної спра ви. На до да ток до цьо го, звер та лась ува га
судів на не обхідність ви не сен ня ок ре мих ух вал, спря мо ва них на усу нен ня не -
доліків в ор ганізації охо ро ни лісів і на прав ля ти їх ор ганізаціям для прий нят тя на -
леж них за ходів. Дру гий з до ку ментів – по ста но ва № 1 Пле ну му Вер хов но го Су ду
СРСР від 11 квітня 1972 р. «Про прак ти ку за сто су ван ня су да ми за ко но дав ст ва про
охо ро ну при ро ди». Як вка зує В.Л. Мун тян, су ди при роз гляді справ про лісо по ру -
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шен ня на ма га ли ся або за тя гу ва ти су до чин ст во, або зво ди ти їх до адміністра тив -
но го пра во по ру шен ня3. Ви хо дя чи з цьо го, п. 1 по ста но ви вка зу вав на не обхідність
вжит тя за ходів що до при пи нен ня спроб вин них осіб ухи ли ти ся від криміна ль ної
відповідаль ності. Згідно з п. 2, при роз гляді справ су да ми Вер хов ний Суд СРСР
ре ко мен ду вав ви яв ля ти при чи ни, умо ви, що спри я ли скоєнню зло чинів, вжи ва ти
за ходів що до їх за побіган ня. Важ ли вим по ло жен ням по ста но ви ста ла про по зиція
що до за лу чен ня бо таніків, зо о логів, фахівців у га лузі охо ро ни при ро ди для
вирішен ня пи тань про кваліфікацію зло чинів про ти довкілля.

У 60–70-х рр. ми ну ло го століття на те ри торії Ук раїни про во ди ли ся ро бо ти з
роз роб ки тор фо вих ро до вищ. З ме тою рег ла мен тації цьо го ви ду діяль ності Ра да
Міністрів УРСР прий ня ла по ста но ву від 25 квітня 1973 р. № 207 «Про за хо ди по
по си лен ню про ти по жеж ної охо ро ни лісів і тор фо вих ро до вищ». Згідно з п. 9 цієї
по ста но ви, Міністер ст во внутрішніх справ УРСР зо бов’язу ва ло ся по си ли ти до -
по мо гу дер жавній лісовій охо роні у місцях ма со во го відпо чин ку тру дя щих у
здійсненні на гля ду за до дер жан ням пра вил по жеж ної без пе ки в лісах та при тяг -
ненні осіб, вин них в їх по ру шенні до адміністра тив ної або криміна ль ної
відповідаль ності.

У ра дянсь кий період особ ли вий ста тус ма ли спільні по ста но ви партійних та
ви щих ор ганів дер жав ної вла ди, які поєдну ва ли оз на ки нор ма тив но го ак та та
партійної ди рек ти ви. Ця об ста ви на різко по си лю ва ла ступінь їх ви ко нан ня за лу -
ча ли ся та кож партійні ор га ни, що ма ли по тужні ва желі впли ву на аб со лют ну
більшість ра дянсь ких гро ма дян. При кла дом та ко го до ку мен ту, пов’яза но го з охо -
ро ною лісів, ста ла по ста но ва Цен т раль но го Коміте ту КП Ук раїни і Ра ди Міністрів
РСР від 7 трав ня 1973 р. «Про по си лен ня охо ро ни при ро ди і поліпшен ня ви ко ри -
с тан ня при род них ре сурсів ре с публіки», якою на Міністер ст во лісо во го гос по дар -
ст ва УРСР по кла дав ся обов’язок з ор ганізації охо ро ни лісів від са мовільних
рубок, по жеж та інших дій, що за вда ють шко ди цьо му при род но му ре сур су.
Своєю чер гою, Міністер ст во внутрішніх справ УРСР ма ло спри я ти відповідним
ор га нам у здійсненні за ходів з охо ро ни при род них ба гатств і при тяг ненні до
відповідаль ності вин них у по ру шенні пра вил їх ви ко ри с тан ня. Як вка зу ва лось у
п. 16, пе ред Міністер ст ва ми ко му наль но го, лісо во го, сільсько го гос по дар ст ва
УРСР, об ла сни ми ви кон ко ма ми ста ви ло ся за вдан ня що до ор ганізації охо ро ни
поле за хис них смуг та інших зе ле них на са д жень шля хом взаємодії з Міністер ст -
вом внутрішніх справ УРСР.

У 1979 р. в історії ук раїнсько го лісо во го за ко но дав ст ва відбу ла ся важ ли ва
подія – Вер хов на Ра да УРСР за твер ди ла Лісо вий ко декс Ук раїнської РСР, в яко му
пи тан ням відповідаль ності за по ру шен ня лісо во го за ко но дав ст ва при свя чу ва ла ся
гла ва 37 (ст.ст. 140–147)4. В ст. 141 у сімнад ця ти пунк тах бу ли зафіксо вані пра во -
по ру шен ня, за вчи нен ня яких пе ред ба ча ла ся криміна ль на або адміністра тив на
відповідальність. При цьо му не обхідно відзна чи ти не уз го д женість між ци ми
пунк та ми та стат тя ми ст. 89, 90, 158, 159, 160 КК УРСР 1960 р., які рег ла мен ту -
ва ли криміна ль ну відповідальність за лісо по ру шен ня. Зо к ре ма, такі діян ня, як
зни щен ня чи по шко д жен ня са д жанців у лісо вих розплідни ках, ви ко ри с тан ня діля -
нок зе мель дер жав но го лісо во го фон ду для роз кор чо ву ван ня, зве ден ня спо руд на
зем лях лісо во го фон ду, ула ш ту ван ня складів, зни щен ня та по шко д жен ня об ме жу -
валь них знаків у лісах, не знай ш ли відо б ра жен ня в КК УРСР 1960 р. Та ким
чином, ре алізація по ло жень ЛК-1979 по тре бу ва ла на галь но го вне сен ня змін до
криміна ль но го за ко но дав ст ва.
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З ме тою упо ряд ку ван ня відповідаль ності в сфері охо ро ни лісів Ра да Міністрів
УРСР 25 трав ня 1982 р. прий ня ла по ста но ву «Про відповідальність за по ру шен -
ня лісо во го за ко но дав ст ва». Відповідно до п. 2 цьо го нор ма тив но го ак та, за не за -
кон не здійснен ня лісо ко ри с ту ван ня, зни щен ня або по шко д жен ня підро с ту в лісах
у ви пад ку за вдан ня шко ди у ве ли ких розмірах по руш ни ки підля га ли
кримінальній відповідаль ності.

Од ним з ос танніх нор ма тив но-пра во вих актів, пов’яза них з ліса ми, що був
прий ня тий у період існу ван ня Ра дянсь ко го Со ю зу, ста ла По ста но ва Вер хов ної
Ради СРСР від 27 ли с то па да 1989 р. «Про невідкладні за хо ди еко логічно го оз до -
ров лен ня країни». Відповідно до п. 7 цьо го нор ма тив но го ак та, про по ну ва лось
по си ли ти юри дич ну відповідальність за еко логічні пра во по ру шен ня. Пе ред Про -
ку ра ту рою СРСР, Міністер ст вом юс тиції СРСР, Дер жав ним коміте том СРСР з
охо ро ни при ро ди ста ви ло ся за вдан ня роз ро би ти про ект за ко ну про вне сен ня змін
до КК УРСР, в яко му за про ва ди ти по нят тя еко логічно го зло чи ну та по си ли ти
криміна ль ну відповідальність за лісо по ру шен ня. На до да ток до цьо го, п. 10 по -
ста но ви містив при пис що до зо се ре д жен ня усіх лісів у віданні Дер жав но го
коміте ту СРСР з пи тань лісів та роз роб ки про гра ми віднов лен ня лісів, за ходів що -
до за хи с ту від пе ре рубів та про ти по жеж ної без пе ки. 

Підби ва ю чи підсум ки досліджен ня, не обхідно за зна чи ти та ке.
Істо рич ний період з 1955 по 1990 рр. ха рак те ри зується до волі інтен сив ним,

про те, вод но час фраг мен тар ним і не послідо вним роз вит ком за ко но дав ст ва про
криміна ль ну відповідальність за лісо по ру шен ня. При цьо му зміни, що вно си ли ся
до лісо во го за ко но дав ст ва, май же не су про во д жу ва ли ся відповідни ми до пов нен -
ня ми або зміна ми до КК УРСР 1960 р. 

Хо ча в ЛК УРСР 1979 р. лісо по ру шен ня вже бу ли пев ним чи ном си с те ма ти зо -
вані та зафіксо вані в одній статті, про те у КК 1960 р. во ни за ли ша ли ся роз по ро -
ше ни ми по різних розділах, а знач на їх кількість вза галі не от ри ма ла сво го
закріплен ня у ко дексі. 

З ме тою впо ряд ку ван ня криміна ль но-пра во вої відповідаль ності за ліспо ру -
шен ня, своєчас но го та од на ко во го роз гля ду криміна ль них справ про лісо по ру -
шен ня, Вер хов ним су дом СРСР бу ли прий няті дві по ста но ви, які місти ли ре ко -
мен дації що до по ряд ку при тяг нен ня до відповідаль ності при ус та нов ленні оз нак
зло чинів, пов’яза них з не за кон ною руб кою, обов’яз ко во го розсліду ван ня справ та
пе ре дан ня ма теріалів до су ду, за лу чен ня фахівців для оцінки шко ди, за подіяної
лісам.

За вдан ням по даль ших досліджень є ви яв лен ня тен денцій роз вит ку криміна ль -
но-пра во вої охо ро ни лісів у ча си не за леж ної Ук раїни. 

1. Бо рей ко В.Е. Ис то рия ох ра ны при ро ды Ук ра и ны. Х век – 1980 г. / Бо рей ко В.Е. –
К.: Ки ев. экол.-культ. центр, 2001. – С. 280-281. 2. Са сов О.В. Криміна ль но-пра во ва охо -
ро на лісу в Ук раїні: мо но графія / Са сов О.В. – До нецьк: ВІК, 2010. –С. 77. 3. Мун -
тян В.Л. Пра во вая ох ра на при ро ды УССР / Мун тян В.Л. – К.: Ви ща шк., 1982. – С. 69-
71. 4. Лес ной ко декс Ук ра ин ской ССР: утв. Вер хов ным Со ве том Ук ра ин ской ССР 13 де -
ка б ря 1979 г. // Ве до мо с ти Вер хов но го Со ве та Ук ра ин ской ССР. – 1979. – № 52. –
Ст. 673.
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УДК 346.242. «00120»

В. В. БОЙ КО

ДЕР ЖАВ НО-ПРА ВО ВЕ РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ 
ВИ РОБ НИЦТВА ТА ЗБУ ТУ АЛ КО ГОЛЬ НИХ НА ПОЇВ 

В ЄВРО ПЕЙСЬ КИХ ДЕР ЖА ВАХ ДО БИ ФЕ О ДАЛІЗМУ

Досліджу ють ся на ма ган ня фе о даль них го су дарів та вла с тей вільних міст Се ред -
нь овічної Євро пи пра во ви ми за со ба ми ре гу лю ва ти сфе ру обо ро ту ал ко го лю, вирішу ю чи
при цьо му за вдан ня на си чен ня дер жав но го бю д же ту, роз вит ку інфра с т рук ту ри, ста -
нов лен ня санітар них норм і пра вил то що.

Клю чові сло ва: по дат ко ве пра во, пра во ве ре гу лю ван ня ви роб ництва та збу ту ал ко -
го лю; ба варсь кий за кон про чи с то ту пи ва.

Бой ко В.В. Го су дар ст вен но-пра во вое ре гу ли ро ва ние при звод ст ва и сбы та ал ко -
голь ных на пит ков в ев ро пей ских го су дар ст вах эпо хи фе о да лиз ма 

Рас сма т ри ва ют ся по пыт ки фе о даль ных го су да рей и вла с тей т.н. воль ных го ро дов
Сред не ве ко вой Ев ро пы с по мо щью пра во вых средств ре гу ли ро вать сфе ру обо ро та ал -
ко го ля, ре шая по пут но за да чи на сы ще ния го су дар ст вен но го бю д же та, раз ви тия ин -
фра ст рук ту ры, вне д ре ния са ни тар ных норм и т.п.

Клю че вые сло ва: на ло го вое пра во, пра во вое ре гу ли ро ва ние про из вод ст ва и сбы та
ал ко го ля, ба вар ский за кон о чи с то те пи ва.

Boiko Vasyl. State legal regulation of production and distribution of the alcoholic
drinks in European states of the feudalism era

The endeavors of the feudal rulers and governments of the free cities of the Medieval
Europe to regulate the alcohol turnover by legal means, with simultaneous solution of the
issues of the state budget satiety, infrastructure development, sanitary regulation implementa-
tion etc are considered.

Key words: taxation law, legal regulation of production and distribution of alcohol,
Bavarian beer purity law.

Сфе ра обо ро ту ал ко го лю ви ма гає постійної ува ги дер жа ви та на леж но го пра -
во во го ре гу лю ван ня. Ал ко голь ви с ту пає по туж ним ре сур сом на пов нен ня бю д же -
ту, відтак дер жа ва зацікав ле на в усу ненні кон ку ренції з бо ку ви роб ників кон тра -
факт ної про дукції. Надмірне спо жи ван ня ал ко голь них на поїв при зво дить до мо -
раль ної де гра дації на се лен ня та за не па ду суспільства. Про ду ма на дер жав на
політи ка на ма гається цьо му за побіга ти. Відтак будь-який істо рич ний досвід пра -
во во го ре гу лю ван ня сфе ри ви роб ництва та збу ту ал ко го лю ста но вить інте рес для
су час но го за ко но дав ця та прак ти ка.

Ок ремі ас пек ти на уко вої про бле ми роз г ля ну то в пра цях істо риків та істо риків
пра ва І.Г. При жо ва, В.В. Пох ль обкіна, С. Ро ма но ва, Дм. Явор ниць ко го, Ф. Срібно -
го, Р. Гро децкі та ін. Ком плекс не досліджен ня пи тан ня на разі відсутнє.

Існує дум ка, що ви но в Се ред нь овіччі «бу ло го ло вним на поєм будь-яко го ча -
су до би, який підхо див для усіх ви падків. Ден на нор ма цьо го на пою скла да ла від
півто ра до двох літрів»1. Ми скеп тич но ста ви мось до цієї інфор мації, уже, при -
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наймні, то му, що у не ви но роб них регіонах Євро пи за без пе чи ти та ку кількість
привізно го ви на для усіх ка те горій на се лен ня бу ло фізич но не мож ли во; крім то -
го, не існу ва ло й на леж но го пла то с про мож но го по пи ту – для се ля ни на-кріпа ка чи
місько го підмай ст ра привізне ви но бу ло свят ко вою розкішшю. 

Втім, не підля гає сумніву, що «тем не Се ред нь овіччя» бу ло до бою да ле ко не
тве ре зо го по бу ту. До ступ ний ал ко голь ви с ту пав замінни ком куль тур но го жит тя та
по вноцінно го відпо чин ку. Відтак стає зро зумілим на ма ган ня дер жа ви та фе о далів
ма ти свою ча ст ку з ви роб ників та спо жи вачів ал ко голь них на поїв.

Як ствер д жує І.Г. При жов: «суспільні пи тейні за кла ди ста ють відо ми ми на За -
ході з часів Кар ла Ве ли ко го»2, тоб то на пе ре ломі ІХ та Х ст.ст. н.е. «З по чат ку
ХІ ст., – про дов жує І. При жов, – зустрічаємо кор ч ми на Русі київській, у нов го -
родсь ких слов’ян, у бол гарів, сербів, в Чехії (Mater Verborum), в Польщі, в Жмуді
(Ус та ва Зем ли Же ма тий ской) і у слов’ян при балтійських. В Сербії, як і по всюд но,
про даж на поїв вільний. Ду шан (1336–1355), підтвер д жу ю чи ду б ро виць ким куп -
цям вільний про даж спирт них на поїв, ка же: «и крьчму да не се»3.

«По блаж ли ве» став лен ня фіскаль них ор ганів до ви но торгівлі у ці істо ричні
ча си цілком логічне. «Кор ч ма» бу ла еле мен том інфра с т рук ту ри, за без пе чу ю чи по -
тре би міжрегіональ ної та міждер жав ної торгівлі. Відтак інте рес фе о да ла по ля гав
у от ри манні мит них зборів від торгівель ної діяль ності, то ж «кор ч ми» до по ри до
ча су діяли так би мо ви ти у по лег ше но му ре жимі.

За се ля ю чи прий ш ли ми по се лен ця ми ма ло людні те ри торії (для цьо го ви ко ри -
с то ву ва ли ся різно манітні пільги), фе о да ли Цен т раль ної Євро пи ро би ли усе, щоб
се ред та ких осад ників бу ли й ви но ро би. Ти по вим у цьо му відно шенні мо же слу -
жи ти за се лен ня кня жої во лості в сілезькій Треб ниці (Trzebnica) на за ході се ред нь -
овічної Польсь кої дер жа ви, по бли зу су час но го Вроц ла ва. На по чат ку ХІІІ століття
її на се лен ня скла да ло ся з 82 осіб, в т.ч.: 55-ти зем ле робів, 17-ти ку харів, 4-х пе -
карів, 3-х гон чарів та 3-х да виль ників ви но гра ду4, тоб то ви но робів. Всі по се ленці
бу ли при бу ли ми.

В свою чер гу, роз ви ток торгівлі тяг нув за со бою по яву усе но вих шинків (пол.
karczma), які ста ва ли суттєвим дже ре лом при бут ку фе о да ла. В до ку мен тах
зафіксо ва но, що в ме жах кня жої Требніцької во лості уже в 1145 р. діяла при -
наймні од на кор ч ма – в Польсніці5. Тре ба ду ма ти, чис ло та ких за кладів хар чу ван -
ня – з про да жем спирт них на поїв – з ча сом ли ше зро с та ло.

Вод но час зміню вав ся й пра во вий ста тус цих публічних інсти туцій. «Спо чат ку,
– ствер д жує І. При жов, – во ни бу ли вільни ми за кла да ми, ку ди на род спокійно зби -
рав ся по тор го вим дням; потім ро би ли ся кня жи ми, ка зен ни ми або, ра зом з зем -
лею, пе ре хо ди ли у спад ко ву власність орен да торів (шульців), які от ри му ва ли пра -
во за во ди ти liberum taberna (…) або до ду хо вен ст ва, до єпи с копів та мо на с тирів,
і тоді на род по чав за во ди ти собі таємні кор ч ми taberna occulta, відомі з
ХІІ століття»6. На уко вець виз на чає й час мо но полізації ви но торгівлі фе о да ла ми в
країнах Західної, Цен т раль ної та Півден ної Євро пи – ХІІ століття. Три мачів
таємних корчм пе ресліду ва ли як дер жавні ус та но ви, так й Церк ва.

Не відста ва ли від західноєвро пейсь ких фе о далів у своєму на ма ганні об кла с ти
по дат ка ми ви но торгівлю в кор ч мах та по за ни ми й князі Східної Євро пи, зо к ре ма
Русі. В ус тавній гра моті смо ленсь ко го кня зя Мсти сла ва від 1150 р. зга ду ють ся
«ми та и кор ч миті» – як по да ток з приїзджих торгівців. Псковсь ка гра мо та, да то -
ва на при близ но 1397 р., вста нов лює за бо ро ни вільної ви но торгівлі: ««кня жим лю -
дям кор ч ми по дво ром не три ма ти ні на Пскові, ні на при го роді, ні відра, ні ко -
рець, ні боч кою ме да не про да ва ти»7.
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В най давнішо му, за виз на чен ням В. Пох ль обкіна, «зі збе ре же них до ку ментів
російською мо вою» – до говірній гра моті Нов го ро да з ве ли ким кня зем тверсь ким
Яро сла вом Яро сла во ви чем, да то ваній 1265 р., ска за но про ми то з кож но го
«хмільно го ко ро ба», тоб то оди ниці хмільних на поїв. Ми то в «три векші» стя -
гується з кож ної «ло дии, во за и хмель на ко ро ба», тоб то з при близ но од на ко вих
об’ємів мірних, си пу чих і рідких тіл»8. Ба чи мо, що об кла ден ня ми ти ом ал ко го лю
на разі здійсню ва ло ся на од на ко вих підста вах з інщи ми привізни ми то ва ра ми.

Ви но та інші спиртні на пої (пи во, пізніше – й горілка) в умо вах патріар халь -
но го гос по дар ст ва, при та ман но го фе о даль но му ла дові, до по мо га ло ос во ю ва ти
мало за се лені землі й куль ту раль но. Фе о да ли пе ре да ва ли мо на с ти рям пра во збо ру
на ту раль них по вин но с тей з місце во го на се лен ня та/або вільної торгівлі спирт ни -
ми на по я ми. Приміром, за сно ву ю чи близь ко 1360 р. Му качівський мо на с тир оо.
Ва силіян, князь Коріято вич да ру вав їм два се ла – Бо бо ви ще і Лав ку, з пра вом збо -
ру на ту раль них по вин но с тей. Окрім цьо го доз во лив мо на хам зби ра ти де ся ти ну
ви на від сусідніх ви но град ників та де ся ти ну зер на від се ла Рос ви го ва9.

Епо ха ста но во-пред став ниць ких мо нархій в країнах Євро пи (кін. XIIІ –
XVII ст.ст.) оз на ме ну ва ла ся по явою місько го са мо управління. Міста, от ри му ю чи
маг де бурзь ке пра во, звільня ли ся від опіки фе о далів. До хо ди від ви но- та пи во -
торгівлі ста ва ли дже ре лом по пов нен ня бю д жетів вільних міст.

Ви роб ництво пи ва (та інших ал ко голь них на поїв) ста ло фак то ром, що суттєво
спри яв роз вит ку пізньо-се ред нь овічних міст та їхньо го ко му наль но го гос по дар ст -
ва. Приміром, перші во до тя ги у Львові з’яви ли ся ще у 1404 р., менш, ніж че рез
півстоліття після на дан ня місту маг де бурзь ко го пра ва. Їх по ява збігається у часі з
за сну ван ням це ху пи во варів у Львові – вже у 1425 р. тут діяли 10 (за інши ми да -
ни ми – 9. – В.Б.) цехів, зо к ре ма й цех пи во варів10. В 1579 р. кількість цехів зрос -
ла до 2011, втім цех пи во варів на далі за ли шав ся од ним з ос нов них дже рел на пов -
нен ня міської скарб ниці.

В 1607 р. за галь ний дохід міської каз ни від діяль ності во до тягів сяг нув
640 зло тих, при чо му над хо д жен ня роз поділя ли ся на ступ ним чи ном: по 1 зло то му
річно за пла ти ли 75 бу динків м. Льво ва та 11 Га лиць ко го пе редмістя, 30 зло тих да -
ла єврейсь ка об щи на, 80 – влас ни ки 8 ставків для роз ве ден ня ри би (по 10 зло тих
кож ний). Ле во ву ж ча ст ку – 440 зло тих, або 69 відсотків, спла ти ли ви роб ни ки пи -
ва та медів12. В 1608 р. про порції не суттєво зміни ли ся – з 663 зло тих 17 грошів
за галь но го при бут ку міста пи во ва ри да ли 400 зло тих 12 грошів, ме до ва ри – 90
зло тих 20 грошів13. Тоб то, ви роб ни ки ал ко голь ної про дукції на 74 відсот ки
профінан су ва ли во до по с та чан ня міста. 

Ал ко голь на про дукція та до хо ди від шинків суттєво по пов ню ва ли міські бюд -
же ти са мо вряд них міст (у «при ват них» містах цей дохід йшов фе о да лам). Відтак
ви роб лю ва ний в се ред нь овічних містах ал ко голь слу жив фак то ром, що пра цю вав
на ста нов лен ня но во го бур жу аз но го ла ду.

Зустрівшись з опо ром вільних міст, євро пейські фе о да ли на ма га ли ся по си ли -
ти ав то ри тет в містах, що ще за ли ша ють ся у фе о дальній за леж ності. Фе о даль ний
влас ник де мон ст ру вав тур бо ту про міщан, зо к ре ма й у та ко му пи танні, як ціни на
ал ко голь та санітарні нор ми йо го ви го тов лен ня й збу ту.

На ма ган ня ре гу лю ва ти якість на пою шля хом адміністра тив но го при му су і
кон тро лю роз по чи нається пе ре дусім з пи ва. У 1156 р. імпе ра тор Фрідріх Бар ба -
рос са ви дав указ, за яким бро варні, що ви роб ля ли не якісне пи во, ма ли ка ра ти ся
штра фа ми. У 1348 р. Вай марсь кий едикт при пи су вав кож но му бро ва реві ви ко ри -

61Юридичні і політичні науки



с то ву ва ти для ви роб ництва пи ва ли ше со лод і хміль. У Тюрінгії в 1434 р. бу ло
прий ня то за кон (Wirtshausgesetz), за яким єди ни ми доз во ле ни ми інгредієнта ми
для пи ва ста ли во да, ячмінь і хміль. В Мюн хені з 1447 р. бро ва рам доз во ля ло ся
ви ко ри с то ву ва ти для ви роб ництва пи ва ли ше во ду, ячмінь і хміль. З 1487 р. бу ло
за твер д же но стан дар ти що до про да жу та якісно го скла ду пи ва.

Ще од на «про гре сив на» функція ви роб ництва і збу ту ал ко го лю для на се лен -
ня, здійсню ва но го під дер жав ним на гля дом і кон тро лем, – сти му лю ван ня то го час -
ної на уки, зо к ре ма ме ди ци ни. Так, у Шот ландії в 1505 р. мо но полію на ви роб -
ництво віскі от ри ма ли місцеві хірур ги. Напій про да ва ли в ап те ках14. В при бут ко -
вості ви го тов лен ня міцно го на пою швид ко зорієнту ва ли ся фер ме ри, які ви ко ри с -
то ву ва ли з цією ме тою за лиш ки зер на15, то ж втри ма ти мо но поль не ста но ви ще
шот ландсь ким хірур гам не вда ло ся, навіть по при от ри ма ний привілей.

Фе о даль на дер жа ва бу ла ще не в змозі са мостійно підтри му ва ти дер жав ну мо -
но полію ви роб ництва і збу ту ал ко голь них на поїв. Втім, навіть її об ме жені ре сур -
си цілком доз во ля ли на ла го ди ти збір мит з гур то вої ви но торгівлі, особ ли во як що
йшло ся про ек с порт но-імпортні опе рації. Під об кла ден ня ми том підпа да ли навіть
порівня но не ве ликі партії привізно го ви на. 

По руч із тим, торгівельні опе рації з ви но торгівлі, не об кла де ної жод ним ми -
том, звич но бу ли од ним з важ ливіших дже рел до ходів євро пейсь ко го дво рян ст ва,
зо к ре ма, й польсь кої шлях ти. Так, у се ред нь овічній Речі По спо литій, відповідно
до по ста нов Пйотр ковсь ко го сей му 1565 р., без мит на торгівля ви ном ста ла
привілеєм шлях ти. 

Для купців-не дво рян шлях та вста но ви ла ви сокі ми та та при му со вий про даж
при ве зе ної з-за кор до ну про дукції за ціна ми, виз на че ни ми місце ви ми воєво да ми
та ста ро ста ми. Приміром, під цю роз да чу на по чат ку 1566 р. по тра пив відо мий
львівський ку пець Кон стан тин Кор някт, яко му Ми ко лай Се нявсь кий, воєво да
русь кий і ста ро ста га лиць кий та ко ло мийсь кий на ка зав про да ва ти при ве зе не вино
за ціною, яка навіть не по кри ва ла за трат куп ця. К. Кор някт звер нув ся до ко ро ля
Сигізмун да Ав гу с та за підтрим кою, і той ок ре ми ми роз по ря д жен ня ми (від 26 бе -
рез ня 1566 р. та 4 ли с то па да 1566 р.) доз во лив йо му тор гу ва ти ви ном за ста ри ми
ціна ми. Зго дом ко роль на дав куп цю Кор няк ту шля хетсь кий ста тус і у 1571 р.
підчи нив йо го без по се ред ньо під свою юри с дикцію16.

Відміти мо й ту об ста ви ну, що не ли ше до ро ге привізне ви но бу ло пред ме том
фіскаль но го інте ре су фе о даль ної дер жа ви та євро пейсь ко го дво рян ст ва. Не мен -
ше при бутків ви ка чу ва лось й з місце вих не до ро гих вин та зовсім уже «пле бейсь -
ко го» пи ва. То ж мит ний тя гар ля гав на плечі не ли ше гур манів-ари с то кратів, але
й міщан та навіть се лян-кріпаків.

Се лянсь ка війна 1524–1525 в Німеч чині, окрім інших пи тань, по ста ви ла на
повістку ден ну й ви мо гу ска су ван ня ак цизів на спир товмісну про дукцію. Так,
селя ни мо на с ти ря Рот у Верхній Швабії ви ма га ли, «щоб ніхто з шин карів не
мусив на май бутнє пла ти ти ак ци зи (ungelt), то му що до во дить ся пла ти ти їм
самим, оскільки шин кар підви щує за ра ху нок по дат ку ціну на ви но, яке їм до во -
дить ся до рож че оп ла чу ва ти»17.

Се лян, зай ня тих у ви но робстві, сеньй о ри – на влас ний роз суд – на ма га ли ся
об кла с ти спеціаль ним по дат ком (чин шем). Се ред ви мог бунтівних се лян – і по ба -
жан ня поз ба ви ти ся від цьо го не на вис но го по дат ку: «А ще ми, не щасні лю ди,
обтя жені тим, що маємо да ва ти в Ре дел гейм ланд гра фині чинш з ви на, по лот на і
вівса; і не те, щоб ми, бідні лю ди, нічо го да ти не хотіли, але не хай нам по ка жуть
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гра мо ту та пе чат ку, ко ли і за що ми зо бов’язані да ва ти подібні пла тежі, а як що
нічо го не змо жуть по ка за ти, то ми про си мо, щоб від та ких об тя жень нас
звільнили»18.

Іншим спо со бом ви ка чу ван ня гро шей з за леж них се лян ста ва ла за бо ро на
сільським гро ма дам три ма ти влас ний ши нок – з тим, щоб заїзджий шин кар ку пу -
вав у сеньй о ра пра во на підприємниць ку діяльність. В квітні 1525 р. се ля ни Фран -
конії на га да ли гра фу Вільгель му, що «ми об тя жені тим, що у нас відібра на сво бо -
да ма ти свій ши нок, про що, по за сумнівом, вашій князівській ми лості до б ре відо -
мо. Ми про си мо, щоб ва ша князівська милість за ли ши ла нам на ше ста ро вин не
пра во»19.

Вка же мо й на те, що митні над хо д жен ня в каз ну мо нархів та місце вих
феодалів над хо ди ли не ли ше від ал ко голь ної про дукції, але й ус тат ку ван ня для
ви роб ництва горілча них на поїв. Так, є до ку мен тальні свідчен ня, що відкуп ник
мит (з 1577 р.) Русь ко го воєвод ст ва К. Кор някт уже на прикінці XVI ст. стя гу вав
ми то за ввіз на підкон т роль ну йо му те ри торію 2 горілча них котлів (пе ре гон них
кубів. – В.Б.) звідкись «з За хо ду»20.

Пе ре гон ка спир ту, при но ся чи влас ни кам (та дер жаві) ва гомі при бут ки, опо се -
ред ко ва но сти му лю ва ла технічний про грес. Кла сич ним при кла дом мо же слу жи ти
Ірландія. В 1786 р. тут був виз на че ний по да ток в розмірі 30 шилінгів з гал ло на
ємності ка занів для пе регінки віскі. Це підстеб ну ло ви роб ників на технічні
новації з тим, щоб за мен шої ємності збільши ти ви пуск про дук ту. Дер жа ва,
розуміючи це, підви щу ва ла став ку, і у 1797 р. во на ста но ви ла уже 54 фун ти
стерлінгів з гал ло на. Про те гра вар ту ва ла свічок – і за 15 років після вве ден ня ак -
ци зу ви кур ка спир ту при ско ри ла ся у 2 880 раз21.

До ба аб со лют них мо нархій при но сить пев не ос лаб лен ня фіскаль но го ти с ку зі
сто ро ни удільних фе о далів та місько го са мо управління на на се лен ня. З іншо го бо -
ку, силь на мо нархічна вла да ви ма гає надійних дже рел фінан су ван ня – для оп ла ти
по слуг про фесійної армії та поліції. По душні по дат ки ти пу фран цузь кої тальї,
стя гу вані на ко ристь аб со лю тистсь кої дер жа ви, до пов ню ють ся дер жав ни ми мо -
но поліями й чи сель ни ми ак ци за ми (по да ток на сіль га бель у Франції) та мит ни ми
збо ра ми. Зро зуміло, що спиртні на пої ста ють важ ли вим дже ре лом са мофінан су -
ван ня аб со лю тистсь ких мо нархічних дер жав. 

Ко ро нація (1774 р.) Лю довіка XVI співпа ла у часі з най г либ шою си с тем ною
кри зою фран цузь кої мо нархії. Ря ту ва ти си ту ацію по кли ка ли ви дат но го еко но -
міста-те о ре ти ка та дер жав но го діяча Тюр го, яко му на да ли по са ду ге не раль но го
коміса ра фінансів. Серія ре форм, здійсне них ним у 1774 – 1776 рр., ста ви ла на
меті змен ши ти на пру гу в суспільстві. Так, Тюр го ска су вав об ме жен ня хлібної
торгівлі, ска су вав це хові кор по рації і гільдії, змен шив ми то на про до вольчі то ва -
ри, які вво зи ли ся в міста, то що. В 1776 р. бу ла вве де на сво бо да вин ної торгівлі,
яка відби ра ла у сеньй орів-ви но робів од не з їх важ ли вих ба налітет них прав22.
Мен ше, ніж че рез два ро ки пе ре бу ван ня на по саді, Тюр го був з неї усу ну тий. Усі
йо го ре фор ми ска су ва ли на ви мо гу при двор ної ка ма рильї23, чиї інте ре си Тюр го
насмілив ся ігно ру ва ти.

На га даємо, що у ко ролівській Франції – аж до прий нят тя відо мої Дек ла рації
прав лю ди ни і гро ма дя ни на 26 серп ня 1789 р. – привілей о вані ста ни, до яких на -
ле жа ли дво рян ст во і ду хо вен ст во, по датків у дер жав ну каз ну не вно си ли; вва жа -
ло ся, що во ни слу жать дер жаві осо би с то. Сво бо да ви но торгівлі, яку так не вда ло
спро бу вав уве с ти Тюр го, ста ви ла на меті об кла с ти дер жав ни ми по дат ка ми цю
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діяльність, яка за но вих умов зо се ре ди лась би в ру ках підприємли во го «тре ть о го
ста ну». Відтак з відстав кою Тюр го дво рян ст во за ли ши ло ся при своїх інте ре сах, а
дер жав на каз на – не до ра ху ва ла ся до ходів, які мож на співста ви ти з до хо да ми від
вве ден ня дер жав ної мо но полії торгівлі спирт ни ми на по я ми. В об ста новці пе ре -
дре во люційної кри зи ці гро шові су ми бу ли зовсім не зай ви ми для підтрим ки ко -
ролівсько го ре жи му-бан кру та.

Інте рес до ал ко го лю як дже ре ла по дат ко вих над хо д жень постійно ви яв ля ли й
власті Мос ковсь ко го цар ст ва та Російської імперії.

Як вка зує російський до ре во люційний істо рик пра ва Н. Рож ков, в Мос ковсь -
ко му царстві до XVII ст. включ но: «міський стан, або по садські лю ди, мав од ну
важ ли ву схожість з се лян ст вом: як і ос танні, він був зо бов’яза ний «не сти тяг ло»,
тоб то спла чу ва ти ряд по датків в дер жав ну каз ну та відбу ва ти по вин ності: міща -
ни, як і се ля ни, пла ти ли: 1) стрілець кий по да ток, що йшов на ут ри ман ня постій -
ної піхо ти, та ке зва них стрільців; 2) да нинні гроші – за ли шок ко лиш ньої да ни ни;
3) гроші, при зна чені на ви куп по ло не них; 4) об рочні збо ри з яток та про мислів;
5) на решті, у воєнний час дер жа ва на кла да ла на міський стан особ ливі ек с т рені
збо ри на військові по тре би, – збо ри, що до хо ди ли до 5, 10, навіть 20 % з при бут -
ку; по вин ності міщан по ля га ли у здійсненні під су во рою май но вою відпові -
дальністю кар бу ванні мо не ти, зборі мит них та проїзних мит і ка зен но го про да жу
ви на»24.

Різни ця між звич ною «кор ч мою» та но во яв ле ним «ка ба ком» по ля га ла не ли -
ше у назві чи формі влас ності (дер жав на – при ват на), але й кон цеп ту альній ос нові
та пра во во му ре гу лю ванні їхньої діяль ності.

На відміну від ус та но ви гро мадсь ко го хар чу ван ня, шин ку, ка бак був су то роз -
пи воч ним за кла дом, де будь-які за ку с ки не пе ред ба ча ли ся в прин ципі. Вод но час
про сто лю ду за бо ро ни ли на за ко но дав чо му рівні ви го тов лен ня (і спо жи ван ня)
будь-яких спирт них на поїв до маш нь о го при го ту ван ня, до цьо го ча су по всюд но
по ши ре них в Східній Європі. На решті, «до по ки сиділи во ни (т.зв. «пи ту хи». –
В.Б.) в ца ре во му ка ба ку, ніхто і під жод ним при во дом не смів вик ли ка ти їх звідти,
щоб не за вда ти збитків казні»25.

Пе т ро Пер ший «про ру бу вав вікно в Євро пу» та кож знач ною мірою ко ш том
ал ко голь них зборів. Приміром, бю д жет 1723 р. скла дав 9 млн 200 тис рублів при -
бут ку, де го ловні місця зай ма ли: по душ ний по да ток (5 млн 096 тис. руб.), збо ри з
ка баків (1 млн 002 тис. руб), митні збо ри (656 тис. руб.)26. З ро ка ми «п’яне»
напов нен ня російсько го бю д же ту ли ше збільшу ва ло ся.

В фе о дальній Європі дер жав на політи ка в сфері пра во во го ре гу лю ван ня ви -
роб ництва і торгівлі спирт ни ми на по я ми прой ш ла кілька етапів: 1. До ба ран нь о -
фе о даль них мо нархій – за охо чен ня (в т.ч. не об кла ден ня або пільго ве об кла ден ня
по дат ка ми) ви роб ни ка і ре аліза то ра (куп ця, шин ка ря) ал ко голь ної про дукції – з
ме тою роз вит ку торгівлі та гос по дарсь ко го ос воєння те ри торій. 2. На пе рехідно -
му етапі від ран нь о фе о даль них до ста но во-пред став ниць ких мо нархій
здійснюється опо дат ку ван ня ви роб ни ка і ре аліза то ра за мак си маль ни ми став ка -
ми, без вра ху ван ня інте ресів ма со во го спо жи ва ча, яким ви с ту па ють пред став ни -
ки ниж чих верств на се лен ня (опір цій політиці відсте жується й у пізніші ча си –
Се лянсь кої війни 1524–1525 рр. в Німеч чині та у Виз воль ної війни ук раїнсько го
на ро ду 1648–1654 рр.); 3. В епо ху ста но во-пред став ниць ких мо нархій в по ле зо -
ру за ко но дав ця (мо нар ха, влад вільно го міста) по трап ля ють не ли ше фіскальні, а
й інші су путні пи тан ня: санітар но-гігієнічні нор ми; якість ал ко голь но го про дук -
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ту, за охо чен ня по дат ко ви ми пільга ми на уко во-технічно го про гре су, ме ди ци ни то -
що; 4. На етапі аб со лют них мо нархій спо с терігаємо комбінацію: а) ви со ко го по -
дат ко во го пре су на нижчі вер ст ви на се лен ня (при ігно ру ванні пи тань здо ров’я,
суспільної мо ралі то що), б) за бо рон них норм для слу жи лої вер ст ви та в) по дат ко -
вих привілеїв для дво рян ст ва й Церк ви.
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М. В. ПРО СКУ РОВ

НА БУ ВАЛЬ НА ДАВНІСТЬ НА УК РАЇНСЬКИХ ЗЕМ ЛЯХ 
ТА В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

Висвітлені пи тан ня ро зуміння пра ва на бу валь ної дав ності, як яви ща, а та -
кож як інсти ту ту пра ва влас ності на те ри торії Російської Імперії та на те ри -
торії су час ної Ук раїни. Про ве де но аналіз низ ки за ко но дав чих актів, які діяли в
різні ча си на зга да них зем лях. Виз на че но стро ки, які на да ва ли ся нор ма тив ни ми
ак та ми для на бут тя пра ва влас ності. З’ясо ва но ко ло ре чей, до яких за сто со ву -
ва ло ся пра во на бу валь ної дав ності. Досліджені умо ви, які ви су ва ли ся за ко но дав -
ст вом або зви чаєм для на бут тя речі за давністю во лодіння, їх зміни та ево люція
інсти ту ту на бу валь ної дав ності.

Клю чові сло ва: на бу валь на давність, пра во влас ності,стро ки, на бут тя пра -
ва влас ності, річ.

Про ску ров М.В. При об ре та тель ная дав ность на ук ра ин ских зем лях и в
Рос сий ской им пе рии

Ос ве ще ны во про сы по ни ма ния пра ва при об ре та тель ной дав но с ти, как яв ле -
ния, а так же в ка че ст ве ин сти ту та пра ва соб ст вен но с ти на тер ри то рии Рос -
сий ской им пе рии и на тер ри то рии со вре мен ной Ук ра и ны. Про ве ден ана лиз ря да
за ко но да тель ных ак тов, дей ст во вав ших в раз ные вре ме на на упо мя ну тых зем -
лях. Оп ре де ле ны сро ки, ко то рые пре до став ля лись нор ма тив ны ми ак та ми для
при об ре те ния пра ва соб ст вен но с ти. Вы яс не но круг ве щей, к ко то рым при ме ня -
лось пра во при об ре та тель ной дав но с ти. В ста тье ис сле до ва ны ус ло вия, ко то -
рые вы дви га лись за ко но да тель ст вом или обы ча ем для при об ре те ния ве щи по
дав но с ти вла де ния, их из ме не ния и эво лю ция ин сти ту та при об ре та тель ной дав -
но с ти.

Клю че вые сло ва: при об ре та тель ная дав ность, пра во соб ст вен но с ти, сро ки,
при об ре те ние пра ва соб ст вен но с ти, вещь.

Proskurov Maksim. Acquisitive prescription on the territory of ukrainian lands
and the Russian empire

The article highlights the issue of understanding the right of acquisitive prescrip-
tion as a phenomenon and as an institution of property rights in Russian Empire and
the territory of modern Ukraine. Author provides analysis of a number of laws have
been enacted at different times in these lands. Terms are defined that provided regula-
tions for ownership. It is shown the range of things to which was applied the right of
prescription. The article investigates the conditions put forward by law or custom for
the acquisition of ownership by acquisitive prescription, their changes and the evolu-
tion of the institute of acquisitive prescription.

Key words: acquisitive prescription, ownership, timing, acquisition of ownership,
thing.
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З історії відо мо, що Ук раїна ста ла не за леж ною ли ше в кінці ХХ-ого сторіччя,
до цьо го ча су ук раїнські землі зна хо ди ла ся у складі різних імперій, відповідно на
її те ри торії не бу ло влас но го за ко но дав ст ва, яке б вре гу ль о ву ва ло відно си ни між
її гро ма дя на ми.

У цивільно му за ко но давстві, яке діяло на те ри торії Ук раїни, інсти тут на бу -
валь ної дав ності бе ре свій по ча ток із Віслиць ко го ста ту ту польсь ко го ко ро ля Ка -
зи ми ра 1347 р.. Своє про дов жен ня на ук раїнських зем лях цей інсти тут от ри мав у
Ли товсь ких ста ту тах 1529, 1566 та 1588 років, «Пра во, за яким су дить ся ма ло -
російський на род» 1743 р., в За галь но му австрійсько му цивільно му уло женні
1811 р. та у Зводі за конів Російської Імперії 1832 р.1

Зви чаєве пра во на ук раїнських зем лях санкціону ва ло ся не од на ко во. Най -
частіше дер жав на вла да їх не за бо ро ня ла. В умо вах пе ре бу ван ня різних регіонів
країни в декількох дер жав них ут во рен нях (Річ По спо ли та, Російська Імперія та
інші) це ма ло прин ци по ве зна чен ня, бо не за леж но від політич ної си ту ації за галь -
не в зви ча ях за ли ша ло ся.

Ево люція фе о даль них відно син на ук раїнських зем лях по сту по во зміню ва ла
зна чимість зви чаєво го пра ва. Все більшу ва гу здо бу ва ли пи сані за ко но давчі ак ти2.

У другій по ло вині XVII ст., а та кож у XVIII ст. по ши ри ло ся та ке своєрідне
пра во ве яви ще, як «зай ман щи на» – довільна заїмка зе мель. Це бу ло нічим іншим,
як ос вя че не зви чаєвим пра вом во лодіння та ко ри с ту ван ня на підставі пер шої «по -
зи ки». Зай ман щи на на бу ла найбільшо го по ши рен ня в ма ло за се ле них рай о нах, де
знач на кількість землі, пе ре бу ва ла в «пустці», тоб то не ви ко ри с то ву ва лась, (на -
при клад у півден них об ла с тях Пра во бе реж жя, Ліво бе реж жя, а особ ли во у другій
по ло вині XVIII ст. у Південній Ук раїні). Ос воєння землі та по даль ше во лодіння
нею на підставі «зай ман щи ни» до пу с ка ло ся ли ше тоді, ко ли во на вва жа ла ся
вільною, тоб то ніко му не на ле жа ла. Най частіше та ки ми бу ли цілинні чи спустілі
землі, а та кож за ли шені після смерті ха зяїна, який не мав спад коємців.

Вибір місця під заїмку, в період Виз воль ної війни, та виз на че ний час після її
за вер шен ня прак тич но ніким не об ме жу ва лись. Ко жен міг прид ба ти зем лю, за
сло ва ми учас ників тих подій, «де по хо чет», скільки «по тре ба вка же». При чо му,
як що відбу ва ло ся ко лек тив не пе ре се лен ня (ве ли кої гру пи лю дей, а іноді ціло го
се ла) на не зай няті ніким землі, то на но ве місце не рідко «пе ре но си ла ся» і
чинність тих норм зви чаєво го пра ва, яких до три му ва ли ся пе ре се ленці на по пе -
реднім місці про жи ван ня3.

Знач ну ча с ти ну по ло жень збірни ка «Пра во, за яким су дить ся ма ло російський
на род» 1743 р., при свя че но по зе мель ним відно си нам – ос нові існу ван ня
суспільства то го періоду. Пра во на бу валь ної дав ності за цим збірни ком не виз на -
чається як інсти тут на бут тя або втра ти пра ва влас ності, во но зво ди ло ся до на ступ -
но го: «Той, хто спірним ґрун том за пев ни ми ме жа ми во лодіє за пра вом дав ності,
а інша сто ро на не пре тен дує, той і без при ся ги за ли шається во лодільцем».

На Русі, вза галі, на бу валь на давність з’яв ляється впер ше у Псковській судній
гра моті (се ре ди на XVI ст. ), але та ке яви ще, як на бу валь на давність зустріча ло ся
раніше цьо му підтвер д жен ням є уго ди в яких зустрічається по си лан ня на
«старість» во лодіння, як на підста ву на бут тя влас ності. Після падіння Пско ва нор -
ми на бу валь ної дав ності зни ка ють, і з’яв ля ють ся во ни в Зводі За конів (ви клю чен -
ням є стат тя в «судєбнікє» 1497, та «Пра во, за яким су дить ся ма ло російський на -
род» 1743 р.), в інших до ку мен тах по всій імперії дані знай ти не вда ло ся.

В різних дже ре лах русь ко го пра ва да ють ся різні давнісні стро ки, на при клад, у
Псковській судній гра моті, яка за сто со ву ва ла ся тільки до не ру хо мості, а са ме до
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зе мель, стро ки вста нов лю ва ли ся в чо ти ри або п’ять років, при цьо му бу ла не -
обхідність свідчень не мен ше чо ти рь ох сусідів які б підтвер ди ли, що во лоділець
«чист, стра жет и вла де ет тою зем лею или во дою»

В «су деб ни ке»1497 р., на бу валь на давність вста нов лю ва ла ся про тя гом трьох
років, але як що спір тор кав ся зе мель ве ли ко го кня зя, то тоді давнісний строк ста -
но вив шість років4. 

1 січня 1835 р. всту пив в си лу «Свод За ко нов» , який об’єднав діюче пра во в
єди ний нор ма тив ний акт. Пра во на бу валь ної або земсь кої дав ності ре гу лю ва ло ся
ст.533 ч.1 т. Х, а та кож чет вер тою гла вою дру гої кни ги («Про пра во земсь кої дав -
ності»). Відповідно до ст. 533 ч. 1 т. Х «спокійне безспірне во лодіння у виді влас -
ності пе ре тво рю ють ся у пра во влас ності, ко ли во но про дов жить ся про тя гом вста -
нов ле ної за ко ном дав ності». Строк на бу валь ної дав ності ста но вив 10 років (10,
ст. 565).

Вар то підкрес ли ти те, що Звід за конів, не ви ма гав до б ро совісності во лодіння
для на бут тя пра ва влас ності. Не обхідни ми ат ри бу та ми на бут тя пра ва влас ності у
зводі виз на чені без пе речність, спокій, не пе ре ривність та во лодіння у ви гляді
влас ності. З усіх оз нак, в за коні містить ся дефініція ли ше однієї з них: під без за -
пе реч ним во лодінням ро зуміється та ке во лодіння яке не мо же ос по рю ва ти ся в су -
до во му по ряд ку. 

Умо ви во лодіння річчю «у ви гляді влас ності» тлу ма чи ли ся різно с то рон ньо.
Як за зна чав Д.І. Мей ер розрізня ли ся точ ки зо ру «но вої» та «ста рої» су до вої прак -
ти ки. Згідно пер шої, для вста нов лен ня да но го фак ту не ма ло зна чен ня чи відно -
сить се бе во лоділець до влас ни ка, а та кож, чи вва жа ють йо го та ким треті осо би.
Во лоділець про сто діє, як влас ник. На відміну від ста ро го тлу ма чен ня, но ве, ба -
зується на кри терії «усвідо млен ня во лодільцем, що він во лодіє за се бе, а не за
іншо го». Далі, обов’яз ко вою умо вою яв ля лась здатність речі підля га ти пра ву
влас ності, чи її обігоз дат ності (на при клад, не підля га ли дії дав ності за повідні
маєтки, та па ла цо ве май но).

Особ ли во го по ряд ку що до виз нан ня пра ва влас ності за давністю во лодіння не
бу ло. За за галь ним пра ви лом, як що ма ли місце всі не обхідні, ви ще за зна чені умо -
ви, то пра во влас ності на бу ва ло ся ав то ма тич но, са мо со бою . А от ко ли пи тан ня
виз нан ня пра ва влас ності тор ка ло ся не ру хо мих ре чей, власність яка ви ма га ла
«укрєплєнія», то в та ко му ви пад ку во лодільцю бу ло не обхідно звер ну ти ся до ок -
руж но го су ду, з про хан ням виз на ти пра во влас ності за ним, та ви да ти засвідчу ю -
чий на бут тя акт5.

З роз вит ком Російської Імперії цивільне за ко но дав ст во по ча ло не ду же вла ш -
то ву ва ти суспільство, не до стат нь ою ефек тивністю та уре гу ль о ваністю тих, чи
інших цивільних відно син, існу ю чи ми на той час нор ма тив ни ми ак та ми. Ви ни ка -
ли цілі низ ки колізій та про блем з роз вит ком різних інсти тутів цивільно го пра ва. 

В історії бу ло зроб ле но дві спро би зміни ти цивільне за ко но дав ст во Російської
Імперії. У 1892 році, був ство ре ний про ект «Вот чин но го ус та ву», у 1893 пе ре ви -
дається про ект, але він ви хо дить вже з по яс ню ю чою за пи с кою. Він мав вве с ти, на -
леж ним чи ном вре гу ль о ва ну, си с те му реєстрації прав на не ру хомі речі і та кож
вре гу лю ва ти ре чові пра ва в си лу на яв ності ве ли кої кількості не до статків у Зводі
за конів. Од нак, пра во влас ності в про екті, ре гу люється та ким же чи ном, як і у
Зводі за конів, за ви клю чен ням тих по ло жень, які сто су ють ся вот чи ної си с те ми.
Оче вид но ук ла дачі ус та ву не вва жа ли за не обхідне вне сти зміни в цій ча с тині за -
ко но дав ст ва. В 1906 році про ект був пе ре да ний в Ду му для по даль шо го прий нят -
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тя, але в си лу подій роз гор тав ших ся на те ри торії Імперії так і не був за твер д же -
ний.

Ви хо дя чи з то го, що про ект 1892 р. дуб лює ре гу лю ван ня відно син в сфері пра -
ва влас ності, то нас більше ціка вить інший до ку мент – «Граж дан ское уло же ние».
Про ект був аб со лют но но вим, який не мав ана логів се ред за ко но дав чих актів які
діяли на те ри торії Російської Імперії. Особ ливістю да но го про ек ту цивільно го
уло жен ня є те, що більшість норм в сфері ре чо во го пра ва бу ли пря мо за по зи чені
з римсь ко го пра ва і не бу ли відо ми ми Зво ду за конів.

В інсти тут на бу валь ної дав ності, за цим уло жен ням, вво дить ся не ма ло но вел.
Про ект відмов ляється від та ких ат ри бутів давнісно го во лодіння, як спокійність та
без за пе речність, за ли ша ю чи ли ше без пе рервність та ви мо гу во лодіння річчю, як
своєю влас ною. Що до до б ро совісності, то цивільне уло жен ня не відмов ляє не до -
б ро совісно му во лодільцю в на бутті пра ва влас ності, але про дов жує стро ки
давнісно го во лодіння. Згідно цьо го про ек ту стро ки для на бут тя пра ва влас ності за
давністю во лодіння не ру хо мих ре чей ста нов лять, ля до б ро совісно го во лодільця –
10 років, та 20 років – для не до б ро совісно го. Ана логічне пра ви ло за сто со ву ва ло -
ся до на бут тя пра ва влас ності на ру хо му річ, 5 років – до б ро совісним во -
лодільцям, та 10 років для не до б ро совісних во лодільців.

Ду же не зви чай ним є ко рот кий строк для на бут тя до б ро совісним во лодільцем
ру хо мо го май на, вар то підкрес ли ти що за галь ний строк по зов ної дав ності вста -
нов ле ний про ек том – 10 років. Для уник нен ня си ту ацій, ко ли по зов на давність ще
не при пи ни лась, а на бу валь на, вже ми ну ла, ч. 2 ст. 109 Про ек ту вста нов лює до -
сить доцільне пра ви ло: «По зов що до пра ва влас ності на май но, яке зна хо дить ся в
чу жо му во лодінні, по га шається ли ше зі спли вом дав ності во лодіння»6. Важ ли во
за зна чи ти, що до б ро совісність ви ма гається впро довж всьо го стро ку во лодіння. У
ви пад ку ко ли во лодіння в пев ний мо мент стає не до б ро совісним, тоб то осо ба, що
во лодіє да ним май ном, дізнається про при на лежність май на іншій особі, не -
обхідний строк для на бут тя пра ва влас ності под воюється. Пи тан ня доцільності
та ко го підхо ду виз ва ло ве ли ку кількість про тиріч се ред цивілістів. Ви ни ка ло пи -
тан ня, як що влас ник не здійснює ніяких дій що до відшу кан ня та по вер нен ня май -
на, чи потрібно по до вжу ва ти строк во лодіння7.

Ав то ри про ек ту за по зи чи ли з римсь ко го пра ва по ло жен ня що до за ра ху ван ня
ча су во лодіння спад ко дав ця до ча су во лодіння спад коємця. Що до пе ре ри ван ня ча -
су во лодіння, Про ект цивільно го уло жен ня пе ред ба чав на ступ не: як що во лодіння
пе ре ри вається не з волі во лодільця і той, в свою чер гу, на про тязі од но го р. віднов -
лює во лодіння чи при наймні по дає відповідний по зов, то давність не вва жається
пе ре рва ною. 

В статті 173 про ек ту за зна ча ло ся, що давність во лодіння пе ре ри вається в разі
по дан ня про ти во лодільця по зо ву що до пра ва влас ності, але на ко ристь по зи ва ча8.
Да на стат тя, та кож не ли ши ла ся без кри ти ки на уковців, во на вик ли ка ла цілу низ -
ку про тиріч та дис кусій. Ви су ва ло ся та ке при пу щен ня, що да на стат тя повністю
про тирічить суті влас ності, ад же зі статті вип ли ває, що давність пе ре ри вається
ли ше по відно шен ню до по зи ва ча, а по відно шен ню до всіх інших третіх осіб, ні.
Тоб то після спли ву не обхідно го стро ку осо ба стає влас ни ком по відно шен ню до
третіх осіб, а по відно шен ню до по зи ва ча ні. Цілком логічно вип ли ває вис но вок,
що не мож ли во бу ти од но час но влас ни ком та не бу ти ним. Подібних пи тань що -
до статті 173 ви ни ка ла до сить ве ли ка кількість. 

Ре дакційна комісія за яв ля ла, що пе ре ри ван ня стро ку на бу валь ної дав ності мо -
же ма ти бе зу мов не та віднос не зна чен ня, на по зиції бе зу мов но го зна чен ня та ко го
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по ло жен ня сто яв сам Звід за конів тим не мен ше ре дакційна комісія вва жа ла, що
віднос на дія по дан ня по зо ву більш відповідає суті спра ви, «так як з по дан ням по -
зо ву во лодіння, са ме по собі не при пи няється; во лодіння скла дає ос но ву на бу -
валь ної дав ності. То му, як що за яві спо ру про ти во лодіння і мож на при пи са ти пе -
ре ри ва ю чу на бу валь ну давність дію, то зви чай но, на ко ристь осо би, яка роз по ча -
ла спір, але не по відно шен ню до всіх інших осіб, які не прий ма ли участь у справі
і які не по тур бу ва ли ся що до за хи с ту своїх прав»9.

Вар то за зна чи ти ще од ну до сить важ ли ву особ ливість на бу валь ної дав ності,
не ру хо ма річ, яка за пи са на у вод чи них кни гах, не підля га ла дії на бу валь ної дав -
ності

Пра во на бу валь ної дав ності в Про екті цивільно го уло жен ня посіда ло, як ми
ба чи мо, до сить не од но знач не місце, і по тре бу ва ло ве ли кої кількості змін та
дороб лю вань. Про ект цивільно го уло жен ня очіку ва ла та ка ж до ля, як і про ект
Вот чин но го ус та ву, обид ва до ку мен ти так і не бу ли прий няті.

1. Граж дан ское уло же ние. Про ект Вы со чай ше уч реж ден ной Ре дак ци он ной ко мис -
сии по со став ле нию Граж дансь ко го уло жен ня. – СПб., 1905. 2. Мей ер Д. И. Рус ское
Граж дан ское пра во / Май ер Л.И.: ч. 1 и 2.– М., 1997. 3. Ка ла чов Н.В. О дав но с ти по рус -
ско му граж дан ско му пра ву: По по во ду со чи не ния г. Эн гель ма на: Die Verjährung nach rus-
sischem Privatrecht. Dorpat, 1867 г. / Н.В. Ка ла чов // Жур нал Ми ни с тер ст ва юс ти ции. –
1867. – № 10 (ок тябрь; т. XXXIV). – С. 133-155. 4. Ба ба ев А. Б. Си с те ма вещ ных прав:
мо но графія / Ба ба ев А.Б. – М.: Вол терс Клу вер, 2007. – 408 с. 5.Бой ко І. Про цивільне
пра во Ге ть ман щи ни за ко дек сом 1743 р. / І. Бой ко // Пра во Ук раїни. – 1999. – №3. –
С. 88-92. 6. Вол ков Г.А. Во про сы при об ре те ния пра ва соб ст вен но с ти на зем лю по дав но -
с ти вла де ния / Г.А. Вол ков // Ве ст ник Мос ков ско го уни вер си те та. Сер. ІІ. Пра во. –
2000. – № 1 – С.17-25. 7. Ген кин Д. М. Ис то рия со вет ско го граж дан ско го пра ва / Ген -
кин Д. М., Но виц кий И.Б., Ра би но вич Н.В. – М.,1949. 8. Гойх барг А. Г. Ос но вы ча ст но -
го иму ще ст вен но го пра ва / Гойх барг А. Г. – М., 1924. 9. Кал мыр за ев М.Б. При об ре та -
тель ная дав ность: ав то реф. дисс. на со иск. уче ной сте пе ни канд. юрид. на ук / М.Б. Кал -
мыр за ев. – М., 2005. – 23 с. 10. По бе до нос цев К.П. Курс Граж дан ско го пра ва / По бе до -
нос цев К.П. / Ч.I: Вот чин ное пра во. – М.: Ста тут, 2002. – 798 с. 11. Че ре па хин Б. Б. Юри -
ди че с кая при ро да и обос но ва ние при об ре те ния пра ва соб ст вен но с ти от не упра ва мо чен -
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СТАНОВЛЕННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ У МІСЬКОМУ ПРАВІ
ПРАВОБЕРЕЖНОЇ І ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 

КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДОБИ

Досліджуються умови і фактори, які зумовили становлення принципу рівності в
українському міському праві Правобережної й Лівобережної України козацько-
гетьманської доби.
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Худояр Л.В. Становление принципа равенства в городском праве
Правобережной и Левобережной Украины казацко-гетманской эпохи.

Исследованы условия и факторы, обусловившие становление принципа равенства в
украинском городском праве Правобережной и Левобережной Украины казацко-
гетманской эпохи. 
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Hudoyar Lesa. The principle of equality in Law urban Right-Bank and Left-Bank
Ukraine of the Cossack-Hetman era.

Examined the external and internal causes and factors that led to the establishment of the
principle of equality in Law urban of Ukrainian Cossack-Hetman era. 

Key words: the principle of equality, Law urban, Cossack-Hetman era.

Особливості правового статусу міського населення за міським правом
козацько-гетьманської доби висвітлювали В. М. Горобець, В. А. Дядиченко,
І. М. Кісіль, П. В. Клименко, М. М. Кобилецький, О. С. Компан, В. А. Лоха,
В. Д. Отамановський, Г. К. Швидько, В. О. Голобуцький, С. А. Макарчук,
А. В. Федорук, В. О. Щербак, Н. О. Білоус О. А. Заяць та інші дослідники. Втім,
попри значну кількість робіт, проблема становлення принципу рівності у
міському праві козацько-гетьманської доби спеціально не досліджувалася.

Основною умовою становлення принципу рівності у міському праві цієї
епохи була особиста свобода міщан. Так, Канцелярія міністерського правління за
дорученням сенату звернулася до Генеральної військової канцелярії із запитом
надати визначення «кто мещанином числиться должен», роз’яснити порядок
набуття статусу міщанина та з’ясувати кількість міщан у містах Гетьманщини.
Для надання відповіді Сенату Генеральна військова канцелярія наказала
полковим канцелярія зібрати із сотенних канцелярій відомості про правове
становище міщан, рід їх занять. Зокрема основними ознаками, за якими городян
відносили до міщанського стану, називали: особисту свободу (ніколи не
перебували у послушенстві), перебування під юрисдикцією магістрату чи ратуші,
рід занять (торгівля, ремісництво, вироблення сільськогосподарської продукції на
продаж, зайняття промислами). Інші категорії міського населення (окрім шляхти,
козаків і духовенства) були віднесені до посполитих. Втім, така строкатість
соціального складу міського населення не влаштовувала царський уряд. У 1785 р.
Катериною ІІ було проведено реформу, відповідно до якої все міське населення на
території Гетьманщини отримало правовий статус міщан, а органи станового
самоврядування замінені міськими органами самоврядування спільними для всіх
станів1. Таким чином міське населення було остаточно зрівняно у своїх правах.

Важливу роль також відігравав закріплений у виборчому праві міст принцип
формальної рівності. Так, у арт. 1 глави 26 «Прав, за якими судиться
малоросійський народ..» зазначалося, що «війти, бурмистри, райці, лавники
повинні обиратися із знатних міщан, совісних, розсудливих, гарної поведінки,
бажано освічених, законно народжених, знаючих право, не молодших двадцяти
п’яти і не старших сімдесяти п’яти років, не дуже заможних, бо вони звикли
суспільство утискувати, але й не дуже бідних, бо ці через бідність будуть раді
служити, а не судити, а з середнього достатку і не жадібних; обирати їх мають у
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звичайний час на зборах усіх міщан, а також цехових людей і усіх посполитих;
так само треба обирати ратушних урядників у непривілейованих містах; у
ратушах має бути війт і три бурмистри»2. Як видно із змісту статті, попри
формальну рівність виборчих прав міських громадян, перевага надається
представникам середнього класу.

Р. Є. Делімарський зазначав, що вибори у Києві здійснювалися на основі
рівного виборчого права на підставі жалуваних грамот польських королів та
судової книги Б. Гроїцького, які закріплювали рівне виборче право міського
населення3.

Принцип рівності міська громада реалізувала також у процесі
нормотворчості. Так, київська рада міста приймала ухвали, які називалися
вількірами. Вони мали силу закону лише за умови прийняття їх спільно з «усіма
станами і народами» (усіма національними громадами Києва) й були чинними
протягом одного року й одного дня. Міська адміністрація у своїй діяльності
повинна була дотримуватися норм цих актів4.

Об’єктивно становленню принципу рівності у міському праві сприяв такий
інститут магдебурзького права, як «міське громадянство». Як вказує Н. М.
Яковенко, привілейовані міста перетворювалися на цілком автономну «державу в
державі» - з власним управлінням, податками і громадянством. Відповідно до
норм міського права передбачалися наступні підстави набуття міського
громадянства: за народженням; внаслідок набуття нерухомості в місті; внаслідок
одруження; внаслідок усиновлення; за особливі заслуги перед містом.
«Негромадяни», на яких поширювалась дія міського права, але які на мали
статусу «повноправних громадян»5, були обмежені в виборчих, економічних та
деяких інших правах. 

Разом з тим, в містах з магдебурзьким правом існували нерівні умови набуття
громадянства міст. Так, загальними вимогами для отримання львівського
громадянства були: християнське (але не протестантське) віросповідання,
повноліття, законне народження та відсутність ганьби, а спеціальними
(процесуальними): подання документів рекомендаційного характеру, сплата
певних фінансових чи матеріальних внесків на користь міста та Ради, складення
присяги, а інколи також купівля у Львові нерухомості та постійне проживання у
місті з сім’єю. У XV–XVI ст. міське громадянство надавалося жінкам.
Львівського громадянства можна було при бажанні зректися з правом
поновлення. Як різновид покарання за економічні та моральні порушення
магістратом практикувалося позбавлення громадянських прав. У 1405–1790-х рр.
громадянами Львова стали 6952 особи6.

Н. О. Білоус зазначає, що у Києві було відсутнє поняття міського
громадянства. Так, у привілеї великого князя Литовського Олександра від 26
травня 1494 р. не згадується про міське громадянство, навпаки, йде мова про те,
що будь-який мешканець Києва міг вільно й безперешкодно залишити місто без
сплати внеску до міської скарбниці. У той час, як у інших містах з магдебурзьким
правом така сплата була обов’язковою. На початок XVIІ ст. всі осілі в місті
міщани (тобто, ті хто постійно проживав у місті й мав нерухоме майно) мали
увесь обсяг прав, зазначених у привілеях й передбачених магдебурзьким правом.
Разом з тим пасивним виборчим правом були наділені лише міщани, які постійно
проживали в місті, володіли нерухомістю, були заможними, закононародженими,
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не зрадники й не лихварі. Міська юрисдикція не поширювалася на духовенство,
шляхту, тих хто не відповідав критеріям визнання членом міського поспільства та
убогих. Осілих повноправних київських міщан називали: «люди міста
Київського, присуду права майдебурского», «горожами юрисдикції міської»,
«горожанин людина міська», «людина юрисдикції міської майдеборської»,
«майдеборчики». Володіння нерухомим майно було однією з головних умов, яка
гарантувала міщанам повноту міських права. Втрата нерухомості автоматично
призводила до позбавлення міських прав7. Як бачимо, головною умовою набуття
виборчих прав було майнове становище городян.

Становлення принципу рівності у міському праві Лівобережної України також
було зумовлено промислово-торгівельною діяльністю українських поміщиків,
міського патриціату (зокрема, козацької старшини), міського ремісничого люду.
Ці категорії населення, на думку О. С. Компан, значною мірою займалися вже
капіталістичним підприємництвом8. Незважаючи на намагання зберегти за собою
старі феодальні привілеї шляхти, старшинська міська верхівка сприяла розвитку
нових економічних, політичних і правових відносин. Зокрема, торговельно-
промисловий прошарок міського населення на чолі з великим купецтвом,
«гостями», вимагав від уряду опіки над ним, щоб йому «за сторонними
купецкими людьми... тягости и оскорбления не было», вимагав витіснення з
посадів «белых людей», тобто ліквідації привілеїв феодалів у торговельно-
промислових справах9. 

Все це неминуче мало призвести до нормативного вираження та
законодавчого закріплення нових буржуазних відносин, які будувалися,
насамперед, на принципах особистої свободи та рівності. 

Таким чином, говорити про становлення принципу рівності у міському праві
України – Гетьманщини ХVІІ – ХVІІІ ст. можна лише за умови врахування
особливостей суспільно-політичних та економічних процесів, що відбувалися в
Україні-Гетьманщині. Основними умовами і чинниками, що сприяли
становленню принципу рівності у міському праві козацько-гетьманської доби
були: 1) соціальні чинники – розмивання та ліквідація станового поділу міського
населення, яке відповідно до норм магдебурзького права, партикулярних
правових актів та привілеїв, де-юре вважалося вільним і рівним у своїх
політичних та економічних правах, незалежно від станової приналежності,
соціального та етнічного походження; 2) економічні умови – швидкий розвиток
ремесла й товарного виробництва, активна промислово-торгівельною діяльність
призвели до нормативного вираження та законодавчого закріплення правових
засад нових буржуазних відносин у правових актах гетьманів, гетьманських
урядів та органів міського самоврядування (вількірах); 3) юридичні засади –
поширення дії магдебурзького права та його складової – інституту міського
громадянства на переважну частину міського населення.
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В. О. АН ТО НОВ

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЗА ГАЛЬ НИХ (ДІАЛЕК ТИ КО-МА ТЕРІАЛІСТИЧ НИХ)
ПРИН ЦИПІВ У СИ С ТЕМІ ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ НАЦІОНАЛЬ НОЇ БЕЗ ПЕ КИ

Про аналізо ва но місце та роль все за галь них (діалек ти ко-ма теріалістич них) прин -
ципів у си с темі за без пе чен ня національ ної без пе ки.

Досліджен ня цих ас пектів ви с ту пає на сьо годні до сить ак ту аль ним ме то до -
логічним зна ряд дям у про цесі вирішення про блем, пов’яза них із досліджен ням місця та
ролі все за галь них (діалек ти ко-ма теріалістич них) прин ципів у си с темі за без пе чен ня
національ ної без пе ки Ук раїнської дер жа ви.
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ци пов в си с те ме обес пе че ния на ци о наль ной бе зо пас но с ти

Про ана ли зи ро ва но ме с то и роль все об щих (ди а лек ти ко-ма те ри а ли с ти че с ких)
прин ци пов в си с те ме обес пе че ния на ци о наль ной бе зо пас но с ти. 

Ис сле до ва ние этих ас пек тов яв ля ет ся на се го дня до ста точ но ак ту аль ным ме то -
до ло ги че с ким сред ст вом в про цес се ре ше ния про блем, свя зан ных с ис сле до ва ни ем ме с -
та и ро ли все об щих (ди а лек ти ко-ма те ри а ли с ти че с ких) прин ци пов в си с те ме обес пе че -
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Antonov Vladimir. Place and role of the basic (dialectical materialist) principles in the
national security system

The article analyzes the place and role of the basic (dialectical materialist) principles in
the national security system.

The study of these issues stands today as a quite important methodological tool in the
process of solving problems related to the study of the place and role of universal (dialectical
materialism) principles in the national security system of the Ukrainian state. 

Keywords: place, role, principles, national security system.

Аналізу ю чи все за гальні (діалек ти ко-ма теріалістич них) прин ци пи у си с темі
прин ципів за без пе чен ня національ ної без пе ки ук раїнської дер жа ви слід за зна чи -
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ти, що як і у будь-якій на уці, ос новні діалек ти ко-ма теріалістичні вис нов ки та по -
ло жен ня зна хо дять своє кон цен т ро ва не ви ра жен ня в ме то до логічних прин ци пах
пізнан ня1. Де найбільш ха рак тер ною ри сою прин ципів ма теріалістич ної діалек -
ти ки яв ляється їх за гальність2. Са ме за вдя ки все за галь ності, діалек ти ко-ма -
теріалістичні прин ци пи ви с ту па ють у якості ме то до логічної ос но ви усіх при род -
ни чих і суспільних на ук, а та кож і си с те ми за без пе чен ня національ ної без пе ки. На
цей важ ли вий ас пект не од но ра зо во звер тав свою ува гу і Ф. Ен гельс, який,
підкрес лю ю чи єдність філо софії і при ро доз нав ст ва, не од но ра зо во за зна чав, що
при ро доз нав ст во ніко ли не існу ва ло і не мог ло б існу ва ти у відриві від філо софії.
То му, як що во но не ви ко ри с то вує філо софські ідеї яв но, відкри то і усвідо мле но,
то це відбу вається не яв но, скрит но і не усвідо мле но. Поз бав ле ний, при цьо му,
мож ли вості свідо мо ви би ра ти і оціню ва ти ви ко ри с тані філо софські ідеї при ро доз -
на вець у більшості цих ви падків опи няється, за вис лов лен ням Ф. Ен гель са у по -
лоні « «найгірших за лишків найгірших філо софсь ких си с тем».

За зна че не по ло жен ня Ф. Ен гель са за ли шається і на сьо годні до сить ак ту аль -
ним ме то до логічним підґрун тям для по даль шо го роз вит ку для суспільних на ук, у
то му числі, і для здійснен ня юри дич них досліджень. І то му, в про цесі досліджен -
ня не обхідно зро би ти не яв не яв ним, не усвідо мле не – усвідо мле ним і зро зумілим,
що яв ляється над зви чай но важ ли вим за вдан ням ме то до логічно го, філо софсь ко го
аналізу спеціаль них на ук.

Досліджен ня цих ас пектів ви с ту пає на сьо годні до сить ак ту аль ним ме то до -
логічним зна ряд дям у про цесі вирішенні про блем пов’яза них із досліджен ням
місця та ролі все за галь них (діалек ти ко-ма теріалістич них) прин ципів у си с темі за -
без пе чен ня національ ної без пе ки ук раїнської дер жа ви. Де ос нов ним за вдан ням
те о ре ти ко-ме то до логічно го аналізу у про цесі досліджен ня прин ципів си с те ми за -
без пе чен ня національ ної без пе ки має ста ти на пра цю ван ня ме то до логії пізнан ня
та розв’язан ня ак ту аль них про блем, спря мо ва них на з’ясу ван ня ста ну за хи ще -
ності життєво важ ли вих інте ресів лю ди ни і гро ма дя ни на, суспільства і дер жа ви
від зовнішніх і внутрішніх за гроз в усіх сфе рах їх життєдіяль ності.

Пи тан ня про ті чи інші на явні фор ми за сто су ван ня все за галь них (діалек ти ко-
ма теріалістич них) прин ципів у спеціаль но му на уко во му пізнанні всебічно
досліджу ва тись в марк систській філо софській літе ра турі (праці Б.І. Ке д ро ва,
Б.А. Гри ши на, Є.В. Ільїнко ва., П.А. Свеч ни ко ва, Г.А. Су во ро ва, А.П. Дмітрієва та
інших вче них). По ряд із цим, слід за зна чи ти, що про бле ми пов’язані із досліджен -
ня місця та ролі діалек ти ко-ма теріалістич них прин ципів у си с темі за без пе чен ня
національ ної без пе ки прак тич но не роз гля да лись як вітчиз ня ни ми, так і за -
рубіжни ми вче ни ми.

Вар то та кож звер ну ти ува гу і на те, що по ряд із цим зустріча ють ся і по оди нокі
на укові досліджен ня у яких ав то ри на ма га ють ся про аналізу ва ти певні ас пек ти цієї
важ ли вої про бле ма ти ки. Так, зо к ре ма, відо мий російський вче ний, зна ний
фахівець у га лузі націобез пе коз нав ст ва А.В. Воз женіков у своєму мо но графічно -
му дослідженні «Національ на без пе ка Росії: ме то до логія ком плекс но го
досліджен ня і політи ка за без пе чен ня» здійснює аналіз ме то до логічних прин ципів
національ ної без пе ки. Де, зо к ре ма, аналізу ю чи кон кретні ме то до логічні прин ци -
пи досліджен ня в про цесі пізнан ня тих чи інших пред мет них сторін об’єкта –
суспільно-політич них про цесів, які відо б ра жа ють роз ви ток і стан національ ної
без пе ки, вче ний приділяє знач ну ува гу і діалек ти ко – ма теріалістич ним прин ци -
пам . Так, російський вче ний за зна чає, що дослідни ки про блем національ ної без -
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пе ки по винні вста но ви ти діалек тич ний зв’язок між чин ни ка ми, що виз на ча ють
без пе ку осо би с тості, суспільства і дер жа ви та з’ясу ва ти ступінь їх ста лості та
мінли вості під впли вом соціаль ної дійсності3. 

Іншим, не менш ціка вим та змісто вним по стає ба чен ня й іншо го російсько го
вче но го Н.Н. Моїсеєва, який обґрун ту вав нові ви мо ги до ду хов но го світо гля ду
лю ди ни, не обхідність ціле по кла дан ня у будь-якій людській діяль ності, за про по -
ну вав кон цепцію ке ро ва но го роз вит ку, а та кож роз ро бив та за про по ну вав те орію
ко о пе ра тив ної взаємодії, яка, на наш по гляд, є до сить ак ту аль ною для світо вої
спільно ти у ХХІ столітті на тлі су час них вик ликів та за гроз. Де ме то до логічним
за повітом вче но го своїм послідо вни кам ста ло йо го ба чен ня на прав лен ня спря мо -
ва ності діяль ності тих чи інших країн до за без пе чен ня без пе ки са ме шля хом по -
даль шо го роз вит ку. Вче ний, ма буть, впер ше ак цен тує свою ува гу на вель ми важ -
ли во му ба ченні су час них світо вих ре алій, де йдеть ся мо ва не про ке ро ваність
суспільни ми про це са ми, а про на прав ле ний роз ви ток соціаль них, і соціаль но еко -
номічних си с тем. Більше то го, розмірко ву ю чи над про бле мою ко е во люції при ро -
ди і суспільства, Н.Н. Моісеєв ста вить пи тан ня влас не ка жу чи про не обхідність
но во го ба чен ня гу манітар но го син те зу у ме то до логії національ ної без пе ки. Він
вва жав, що у най б лижчі століття го ловні зу сил ля вче них, як при род ни чих, так і
суспільствоз нав чих на ук ма ють бу ти зо се ре д жені на на пра цю ванні прин ципів
«спря мо ва но го роз ви ту» суспільства. Де, на сам пе ред, ос новні зу сил ля по винні
бу ти зо се ре д жені у гу манітарній сфері і, зо к ре ма, зо се ре д же на вирішенні до ле -
нос них про блем: як нам жи ти в по даль шо му, як пе ре ла ш ту ва ти су час не
суспільство, зміни ти політи ку йо го по треб, виз на чи ти мак си маль но до пу с тимі на -
ван та жен ня на ото чу ю чу люд ст во біос фе ру та по го д жу ва ти з ни ми життє -
діяльність світо вої спільно ти.

У досліджен нях вітчиз ня них вче них цієї про бле ма ти ки, пи тан ня пов’язані із
виз на чен ням місця діалек ти ко-ма теріалістич них прин ципів у си с темі за без пе чен -
ня національ ної без пе ки прак тич но не знай ш ли сво го відо б ра жен ня. Са ме то му ці
об ста ви ни на да ють ва гомі підста ви для здійснен ня досліджен ня про блем пов’яза -
них із з’ясу ван ням місця та ролі діалек ти ко-ма теріалістич них прин ципів у си с -
темі за без пе чен ня національ ної без пе ки. По ряд із цим прак ти ка зу мов лює не -
обхідність на пра цю ван ня цілісної си с те ми діалек ти ко-ма теріалістич них прин -
ципів що до оцінки ста ну і пер спек тив роз вит ку си с те ми за без пе чен ня національ -
ної без пе ки у зв’яз ку з по си лен ням гло балізації, по шу ком за ходів, адек ват них
рівню ре аль них та по тенційних за гроз національ ним цінно с тям, інте ре сам та
цілям. 

Пе ре хо дя чи до аналізу си с те ми все за галь них прин ципів, слід за зна чи ти, що
на відміну від по пе редніх філо софсь ких вчень у діалек тич но му ма теріалізмі ос -
но во по ложні прин ци пи ви с ту па ють у мо нолітній єдності. Її яд ро скла да ють прин -
ци пи, які без по се ред ньо пов’язані і з ос нов ним пи тан ням філо софії – ма -
теріальність, відо б ра жен ня і пер винність ма терії по відно шен ню до свідо мості.

Ос танній прин цип є тією спо луч ною лан кою, яка доз во ляє здійсни ти пе рехід
від ос нов но го пи тан ня філо софії до йо го ма теріалістич но го ви ра жен ня і до роз -
вер тан ня всієї си с те ми діалек ти ки. Та ким же чи ном прин цип відо б ра жен ня кон -
кре ти зує ма теріалістич не вирішен ня дру гої сто ро ни ос нов но го пи тан ня філо -
софії: вто ринність змісту мис лен ня по відно шен ню до ма теріаль ної дійсності,
звідки не ми ну че вип ли ває вис но вок пор пізна валь ний об’єктив ний світ. До ко ла
прин ципів пов’яза них з ос нов ним пи тан ням філо софії приєднується гру па прин -
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ципів, які кон кре ти зу ють ви ще за зна чені три прин ци пи. Це прин ци пи пізна валь -
ності, об’єктив ності, співпадіння діалек ти ки, логіки і те орії пізнан ня, всебічності.
І, оскільки си с те ма прин ципів діалек ти ки мо же бу ти роз гор ну та ли ше у тісно му
взаємозв’яз ку з ос нов ни ми по ло жен ня ми ка те горіями і за ко на ми марк си ст ко-
ленінської філо софії та при род но і виділи ти в особ ли ву гру пу прин ци пи про -
тиріччя, діалек тич но го за пе ре чен ня і взаємно го пе ре хо ду кількісних змін у якісні.
Усі три за ко ни діалек ти ки ха рак те ри зу ють різні сто ро ни роз вит ку. Са ме то му і
прин цип роз вит ку так б мо ви ти інте г рує у собі три прин ци пу, які пов’язані з за -
ко на ми діалек ти ки і які ут во рю ють ра зом з ни ми єди не ціле. Ана логічну функцію
ви ко нує і прин цип монізму. Партійність як най ви щий на уко вий прин цип про ни -
зує усі інші, про яв ля ю чись у послідо вно му про ве денні кож но го із прин ципів
діалек ти ки і усіх ра зом взя тих.

Важ ли во підкрес ли ти і те, що в за леж ності від по став ле них кон крет них за -
вдань у дослідженні тих чи інших про блем у то му числі і си с те ми за без пе чен ня
національ ної без пе ки мо жуть за сто со ву ва тись й інші прин ци пи, зо к ре ма: кон -
кретність істи ни, схо д жен ня від аб ст ракт но го до кон крет но го, єдність те орії і
прак ти ки, істо рич но го і логічно го, аналізу і син те зу та ін. І де го ло вна ви мо га по -
ля гає у то му, щоб прин ци пи за сто со ву ва тись у всій по вноті та взаємозв’яз ку.

Зви чай но, як свідчить досліджен ня, при пу с ти мо аналізу ва ти і ок ре мо взяті
прин ци пи4. При цьо му їхній роз гляд не обхідно орієнту ва ти на з’ясу ван ня на ступ -
них філо софсь ких про блем: сутність і за галь но на у ко ва важ ливість (цінність)
досліджу ва но го прин ци пу, відповідність йо го змісту об’єктивній ре аль ності, роз -
ви ток і зба га чен ня в про цесі взаємодії з при ват но на у ко вим знан ням (вклю ча ю чи
ті по ло жен ня без яких да ний кон крет ний прин цип вза галі не мо же бу ти роз кри -
тим і вірно зро зумілим), діалек тич ний ха рак тер прин ци пу, йо го імпле мен тацію у
діалек тич ний про цес мис лен ня і пізнан ня, зна чен ня для те орії і прак ти ки
націобез пе коз нав ст ва.

Вра хо ву ю чи за галь но на у ко ве зна чен ня, що при та ман не будь-яко му прин ци пу
ма теріалістич ної діалек ти ки та, ви хо дя чи із найбільш фун да мен таль них із них, до
та ких все за галь них прин ципів си с те ми за без пе чен ня національ ної без пе ки слід
відне с ти: прин ци пи ма теріаль ності, роз вит ку, відо б ра жен ня і не прий нят ності.
Прин цип ма теріаль ності оз на чає ро зуміння ма теріаль ної дійсності, як ос но ви усіх
при род них явищ(а після ви ник нен ня марк сиз му і ос но ви соціаль но го жит тя), а та -
кож вихідної точ ки та кінце вої ме ти пізнан ня. Він спря мо вує досліджен ня кон -
цеп ту аль них те о ре тик-ме то до логічних про блем си с те ми за без пе чен ня національ -
ної без пе ки, в пер шу чер гу, на вив чен ня ма теріаль них за сад жит тя лю дей та
суспільства на роз крит тя за ко номірно с тей і про тиріч, що ви ни ка ють у ма теріаль -
но му житті суспільства, спо ну кає на ви яв лен ня на яв них та по тенційних за гроз,
що ство рю ють не без пе ку життєво важ ли вим інте ре сам лю ди ни, суспільства, та
дер жа ви в еко номічній сфері. Оскільки са ме в ма теріаль но му житті слід шу ка ти
як на явні, так і по тенційні яви ща та чин ни ки, які мо жуть ство ри ти за тих чи
інших об ста вин не без пе ку життєво важ ли вим національ ним інте ре сам Ук раїни.
На цей важ ли вий ас пект звер тав Ф. Ен гельс, який за зна чав, що «не для однієї ли -
ше політич ної еко номії, а для усіх істо рич них на ук (а істо ричні на уки су то ті котрі
не яв ля ють ся на ука ми про при ро ду) ста ло ре во люційним відкрит тям те по ло жен -
ня, що «спосіб ви роб ництва ма теріаль но го жит тя обу мов лює соціаль ний,
політич ний і ду хов ний про цес жит тя вза галі; що усі суспільні і дер жавні відно си -
ни, усі релігійні і пра вові си с те ми, усі те о ре тичні по гля ди, що ви ни ка ють в
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історії, мо жуть бу ти зро зумілі ли ше тоді, ко ли зро зумілі ма теріальні умо ви жит тя
кож ної відповідної епо хи і ко ли з цих ма теріаль них умов ви во дить ся усе ос -
таннє»5.

Ме то до логія марк сиз му на да ла мож ливість, як за зна чав В.І. Ленін, вирішу ва -
ти пи тан ня, які постійно бен те жи ли соціологів, зо к ре ма, чим виз на ча ють ся мо ти -
ви лю дей і са ме мас лю дей, чим вик ли ка ють ся зіткнен ня су пе реч ли вих ідей і на -
ма гань, яка су купність усіх цих су пе реч но с тей усієї ма си людсь ких спільнот, які
об’єктивні умо ви ви роб ництва ма теріаль но го жит тя, що ство рю ють ба зу усієї
істо рич ної діяль ності лю дей, який за кон роз вит ку цих умов – на це звер нув свою
ува гу Маркс і вка зав до ро гу до на уко во го вив чен ня історії, як єди ної, за ко -
номірної у всій своїй ве ли чезній всебічності і су пе реч ли вості цьо го про це су6.

Та ким чи ном, ма теріалістич не вирішен ня ос нов но го пи тан ня філо софії у
сфері суспільних відно син здійсни ло по своїй суті, ре во люційний пе ре во рот в
усіх суспільних на уках, оскільки це ста ло те о ре тич ною і ме то до логічною ос но -
вою роз вит ку політич ної еко номії, історії, юри дич ної на ук та інших соціаль них
дис циплін. Слід за зна чи ти, що впер ше усі ці на уки от ри ма ли дійсно на укові ме -
то до логічні за са ди за вдя ки ви ник нен ню марк сиз му.

Ве ли ко го зна чен ня у на ве де но му кон тексті на бу ває про бле ми фор му ван ня си -
с те ми за без пе чен ня національ ної без пе ки ук раїнської дер жа ви, де їх успішне
вирішен ня пов’яза но, в пер шу чер гу, із роз роб лен ням но вих ме то до логічних
підходів, ефек тивність яких у значній мірі бу де за ле жа ти від ма теріалістич но го
вирішен ня ос нов но го пи тан ня філо софії і, зо к ре ма, втілен ня прин ци пу ма теріаль -
ності у діяль ності суб’єктів си с те ми за без пе чен ня національ ної без пе ки
відповідно до Кон сти туції Ук раїни та інших нор ма тив но – пра во вих актів, що ре -
гу лю ють суспільні відно си ни у сфері національ ної без пе ки ук раїнської дер жа ви.

Про те са ме по собі виз нан ня пер вин ності ма терії і вто рин ності свідо мості не
при зво дить ав то ма тич но до ма теріалістич ної інтер пре тації будь-яких явищ чи
про цесів, що спо с теріга ють ся у си с темі за без пе чен ня національ ної без пе ки. Для
цьо го потрібно, щоб от ри мані вис нов ки в про цесі вив чен ня та досліджен ня тих
чи інших ас пектів си с те ми за без пе чен ня національ ної без пе ки по винні роз пов сю -
д жу ва тись у формі прин ципів на аналізу ю чи на ми фак ти або пе ре ос мис лен ня от -
ри ма них на ми знань.

Прин цип ма теріаль ності має до сить чітку та яс но ви ра же ну прак тич ну спря -
мо ваність. Це зна хо дить своє відо б ра жен ня не тільки у на уко вих досліджен нях
про блем си с те ми за без пе чен ня національ ної без пе ки ук раїнської дер жа ви, але
зна хо дить своє прак тич не втілен ня у діяль ності суб’єктів си с те ми за без пе чен ня
національ ної без пе ки ук раїнської дер жа ви..

Ма теріалізація по суті ви с ту пає най важ ливішим ре зуль та том за сто су ван ня
прин ципів у прак тичній діяль ності суб’єктів си с те ми за без пе чен ня національ ної
без пе ки. Так, відповідно до ст. 4 за ко ну Ук раїни «Про ос но ви національ ної без пе -
ки Ук раїни» (2003р.) суб’єкта ми за без пе чен ня національ ної без пе ки є: Пре зи дент
У країни; Вер хов на Ра да Ук раїни; Ра да національ ної без пе ки і обо ро ни У країни;
Кабінет Міністрів Ук раїни; Національ ний банк Ук раїни; міністер ст ва, Служ ба
без пе ки Ук раїни та інші цен т ральні ор га ни ви ко нав чої вла ди; місцеві дер жавні
адміністрації; ВО дер жа ви; пра во охо ронні ор га ни; су ди за галь ної юри с дикції;
про ку ра ту ра Ук раїни; гро ма дя ни У країни7. Тоб то вка за ни ми суб’єкта ми ви с ту па -
ють дер жавні інсти ту ти, юри дичні та фізичні осо би, які ма теріалізу ють прий няті
за ко ни та рішен ня у сфері національ ної без пе ки.
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Аналіз по ло жень чин ної Кон сти туції Ук раїни, нор ма тив но-пра во вих актів
України у си с темі за без пе чен ня національ ної без пе ки,доз во ляє дійти вис нов ку,
що ос новні за вдан ня, які не обхідно ма теріалізу ва ти у якості за без пе чен ня
національ ної без пе ки ук раїнської дер жа ви по ля га ють у на ступ но му:

– роз роб ка (уточ нен ня) кон цепцій, до к т рин, стра тегій, інших керівних до ку -
ментів, у то му числі на уко во обґрун то ва них про по зицій і ре ко мен дацій що до
прий нят тя дер жав но-уп равлінських рішень у сфері національ ної без пе ки та їх ре -
алізації; 

– ство рен ня та підтрим ка го тов ності до за сто су ван ня сил і за собів си с те ми за -
без пе чен ня національ ної без пе ки, у то му числі удо с ко на ленні її ор ганізаційної
струк ту ри, ка д ро во го, ма теріаль но-технічно го, фінан со во го та інфор маційно го за -
без пе чен ня;

– ор ганізація підго тов ки сил і за собів си с те ми за без пе чен ня національ ної без -
пе ки до їх за сто су ван ня згідно зі штат ним при зна чен ням; без по се реднє
керівництво струк тур ни ми еле мен та ми си с те ми за без пе чен ня національ ної без -
пе ки;

– ло калізація, дее ска лація та вре гу лю ван ня конфліктів (кри зо вих си ту ацій) у
різних сфе рах життєдіяль ності суспільства і дер жа ви, ліквідації їхніх наслідків;

– здійснен ня пла но вої та опе ра тив ної діяль ності що до за без пе чен ня
національ ної без пе ки, у то му числі спільно з міжна род ни ми струк ту ра ми без пе ки
та в рам ках ук ла де них до го ворів у сфері без пе ки;

– ком плекс но му моніто рин гу фак торів, які здійсню ють не га тив ний вплив на
національ ну без пе ку, у то му числі про гно зу ванні, ви яв ленні та оцінці за гроз, їхніх
дже рел і наслідків про яву;

– ком плекс но му моніто рин гу фак торів, які здійсню ють по зи тив ний вплив на
національ ну без пе ку, у то му числі про гно зу ванні, ви яв ленні та оцінці до дат ко вих
мож ли во с тей для за без пе чен ня до сяг нен ня національ них інте ресів;

– ко ор ди нація діяль ності сил і за собів си с те ми за без пе чен ня національ ної без -
пе ки, кон тролі за здійснен ням за ходів що до за без пе чен ня національ ної без пе ки,
оцінці ре зуль та тив ності дій та ви т рат на про ве ден ня вка за них за ходів.

Ма теріалізація за зна че них за вдань ак цен тує , го ло вним чи ном, ува гу на за хо -
дах спря мо ва них на за хист національ них інте ресів і га ран ту ван ня в Ук раїні без -
пе ки осо би, суспільства і дер жа ви від зовнішніх і внутрішніх за гроз в усіх сфе рах
життєдіяль ності. По ряд із цим, слід за зна чи ти, що прин цип ма теріаль ності спря -
мо вує зу сил ля си с те ми за без пе чен ня національ ної без пе ки на ство рен ня більш
спри ят ли вих умов, і пе ред усім ма теріаль них, які скла да ють ос но ву за хи с ту
національ них інте ресів, фор му ють політи ку – стра тегію національ ної без пе ки ук -
раїнської дер жа ви. Відкрит тя цієї при род но-істо рич ної за ко номірності на ле жить
марк сиз му. «Маркс і Ен гельс – відзна чав В.І. Ленін – бу ли ма теріаліста ми. По гля -
нув ши ма теріалістич но на світ і люд ст во, во ни по ба чи ли, як в ос нові усіх явищ
при ро ди ле жать при чи ни ма теріальні, так і роз ви ток людсь ко го суспільства обу -
мов ле ний роз вит ком ма теріаль них, ви роб ни чих сил. Від роз вит ку ви роб ни чих
сил за ле жать відно шен ня, у які ста ють лю ди один до од но го при ви роб ництві
пред метів не обхідних для за до во лен ня людсь ких по треб. І в цих відно шен нях –
по яс нен ня усіх явищ суспільно го жит тя, людсь ких на ма гань, ідей і за конів»8. 

Та ким чи ном, прин цип ма теріаль ності у си с темі за без пе чен ня національ ної
без пе ки на дає мож ливість не тільки з’ясу ва ти ви то ки функціону ван ня си с те ми за -
без пе чен ня національ ної без пе ки але й слу гує ме то до логічною ос но вою для ефек -
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тив ної діяль ності суб’єктів си с те ми за без пе чен ня національ ної без пе ки, доз во ляє
спря мо ву ва ти про цес на ство рен ня більш спри ят ли вих умов для за хи с ту
національ них інте ресів Ук раїни. У цьо му про цесі ос нов ний прин цип ма -
теріалізму ви с ту пає у не роз ривній єдності з прин ци пом роз вит ку.

1. Де мин В.Н. Прин ци пы ма те ма ти че с кой ди а лек ти ки в на уч ном по зна нии / Де -
мин В.Н. – М., Изд – во Моск. Ун-та, 1979. – С.184.2. Дми т ри ен ко Н.М. О все общ но с -
ти за ко нов ди а лек ти ки / Дми т ри ен ко Н.М. – Брянск, 1967. – С. 6. 3. Мо и се ев Н.Н. Быть
или не быть… че ло ве че ст ву? / Мо и се ев Н.Н. – М., 1999. – С. 10. 4. Де нин В.Н. Цит. ра -
бо та. – С.129. 5. Эн гельс Ф. Карл Маркс: «К кри ти ке по ли ти че с кой эко но мии» / Ф. Эн -
гельс // Маркс К., Эн гельс Ф. Со чи не ния. – Т. 13. – М.: Гос. мзд. по ли ти че с кой ли те ра -
ту ры, 1959. – С. 489-499. 6. Ле нин В.И. Карл Маркс / В.И. Ле нин // Полн. со бра ние со -
чи не ний. – Т. 26. – М.: Гос. изд. по ли ти че с кой ли те ра ту ры, 1961. – С. 58. 7. Пра вові ос -
но ви військо во го будівництва та військо во-цивільних відно син: Збірник за ко но дав чих
актів з пи тань національ ної без пе ки і обо ро ни / ред. ра да: Г.К. Крюч ков (го ло ва),
Б.А. Ан д ре сюк, В.П. Гор булін та ін. – К.: Пар ла ментсь ке вид-во, 2005. – С.67. 8. Ле -
нин В.И. Фри д рих Эн гельс // Ле нин В.И. Пол ное со бра ние со чи не ний. – Т. 2. – М.: Гос.
изд. по ли ти че с кой ли те ра ту ры, 1958. – С. 8.
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ПРА ВО НА ЖИТ ЛО В СИ С ТЕМІ КОН СТИ ТУЦІЙНИХ ПРАВ 
ЛЮ ДИ НИ І ГРО МА ДЯ НИ НА

Досліджується місце пра ва на жит ло в си с темі кон сти туційних прав лю ди ни і гро -
ма дя ни на, про во дить ся йо го кла сифікація.

Вста нов ле но, що кон сти туційне пра во на жит ло є ос нов ним, індивіду аль ним, за -
галь ним, по зи тив ним, спря мо ва ним на гро ма дян Ук раїни, як що інше не пе ред ба че но за -
ко ном, пра вом.

Клю чові сло ва: кон сти туційне пра во на жит ло, пра ва лю ди ни, соціальні пра ва,ос -
новні пра ва, кла сифікація прав.

Бо ри со ва Е.С. Пра во на жи лье в си с те ме кон сти ту ци он ных прав че ло ве ка и
граж да ни на

Ис сле ду ет ся ме с то пра ва на жи лье в си с те ме кон сти ту ци он ных прав че ло ве ка и
граж да ни на, про во дит ся их клас си фи ка ция.

Ус та нов ле но, что кон сти ту ци он ное пра во на жи лье яв ля ет ся ос нов ным, ин ди ви ду -
аль ным, об щим, по зи тив ным, на прав лен ным на граж дан Ук ра и ны, ес ли иное не пре ду -
с мо т ре но за ко ном, пра вом.

Клю че вые сло ва: кон сти ту ци он ное пра во на жи лье, пра ва че ло ве ка, со ци аль ные
пра ва, ос нов ные пра ва, клас си фи ка ция прав.

Borysova Kateryna. The right to housing in the system of constitutional human and
civil rights

The article examines the place of the right to housing in the system of constitutional
human and civil rights, classified this right.
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The article determined that the constitutional right to housing is a basic, individual, gen-
eral, positive, directed to the citizens of Ukraine, unless otherwise provided by law, the right.

Key words: constitutional right to housing, human rights, social rights, main rights,
classification of rights.

Відсутність до статніх те о ре тич них роз ро бок що до кон сти туційно го пра ва на
жит ло, йо го місця в си с темі кон сти туційних прав лю ди ни і гро ма дя ни на, аналізу
пра ва на жит ло з точ ки зо ру кла сифікації прав лю ди ни і гро ма дя ни на ус клад нює
ро зуміння пра во вої при ро ди да но го пра ва.

Більшість вче них роз гля да ли кон сти туційне пра во на жит ло з по зиції пра во -
здат ності Є.О. Ха ри то нов, Н.О. Саніах ме то ва, О.А. Пушкін, М.Н. Сібільов,
М.К. Га лян тич, Б.Є. Стрель цин та інші чи суб’єктив но го пра ва Є.В. Бог да нов,
І.П. Про коп чен ко, В.Ф. Мас лов, Ю.К. Тол стой, В.Н. Ли тов кин та інші. За галь ну
кла сифікацію прав досліджу ва ли В.Ф. По горілко, Ю. М. То ди ка, О.Ф. Ска кун,
О.В. Зай чук, Н.М. Оніщен ко та інші. Про те до сить знач не ко ло пи тань що до
місця, пра во вої при ро ди кон сти туційно го пра ва на жит ло за ли ша ють ся не виріше -
ни ми і сьо годні. 

Пра ва лю ди ни є невід’ємни ми від суспільних відно син. Са ме во ни виз на ча -
ють спосіб бут тя індивіда. Пра ва лю ди ни є фор мою взаємодії лю дей, упо ряд ку -
ван ня їх по ведінки та ко ор ди нації діяль ності, во ни ж є та кож за со бом по до лан ня
про тиріч і конфліктів. Пра ва за без пе чу ють нор ма тив не закріплен ня умов
життєдіяль ності індивіда, що об’єктив но не обхідні для нор маль но го функціону -
ван ня лю ди ни і дер жа ви. Пра ва лю ди ни вста нов лю ють міру сво бо ди, що, з од но -
го бо ку, за без пе чує ре алізацію суб’єктив них інте ресів, а з іншо го – не по ру шує
мож ли во с тей, на да них іншим суб’єктам суспільних відно син1. 

Під кон сти туційни ми пра ва ми і сво бо да ми лю ди ни і гро ма дя ни на прий ня то
ро зуміти га ран то ва ну Кон сти туцією та дер жа вою міру мож ли вої по ведінки або
діяль ності осо би (ко лек ти ву осіб) з ме тою за до во лен ня своїх по треб та інте ресів
у політичній, еко номічній, соціальній, куль турній (ду ховній) та інших сфе рах
суспільно го жит тя. За своїм змістом пра ва і сво бо ди лю ди ни – це пра во на во -
лодіння, ко ри с ту ван ня і роз по ря д жен ня політич ни ми, еко номічни ми, соціаль ни -
ми та куль тур ни ми (ду хов ни ми) цінно с тя ми; за фор мою – є ви дом, спо со бом по -
ведінки або діяль ності осо би чи ко лек ти ву осіб в суспільстві з ме тою за до во лен -
ня своїх політич них, еко номічних, соціаль них і куль тур них( ду хов них) по треб і
інте ресів2. 

Не вда ю чись в по леміку виз на чен ня терміну кон сти туційних прав і сво бод лю -
ди ни та гро ма дя ни на, мож на по ба чи ти певні про бле ми. Так, де які ав то ри ото тож -
ню ють по нят тя кон сти туційних прав і ос нов них прав лю ди ни і гро ма дя ни на, тим
са мим відно ся чи усі пра ва до ос нов них, що має пра во на існу ван ня3.

Сов ги ря О.В. вка зує, що такі по нят тя, як «кон сти туційні», «ос новні», «фун да -
мен тальні» пра ва, ча с то вжи ва ють ся у на уковій літе ра турі та є си ноніма ми4.

Та кої ж дум ки Лу ка шо ва О.А., Бо б ров ник С.В., Ска кун О.Ф., які вка зу ють, що
ос новні пра ва індивіда – це кон сти туційні пра ва5. Ви о крем лен ня ка те горії ос нов -
них прав не оз на чає, що всі інші пра ва є дру го ряд ни ми і та ки ми, що ви ма га ють
менш знач них зу силь з бо ку дер жа ви для їх ре алізації. Йдеть ся про те, що ос новні
пра ва і сво бо ди є стриж нем пра во во го ста ту су індивіда, в них укоріню ють ся мож -
ли вості ви ник нен ня інших ба га то чи сель них прав і сво бод, не обхідних для нор -
маль ної життєдіяль ності лю ди ни6. 
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Відповідно до да но го виз на чен ня, мож на дійти вис нов ку, що ос нов ни ми ці
пра ва є то му, що закріплю ють ся в най ви щих за си лою нор ма тив но-пра во вих
актах дер жа ви. 

Про те, аналізу ю чи підста ви кла сифікації прав лю ди ни і гро ма дя ни на, ми
бачи мо у більшості ав торів та ку гру пу як «ос новні і до дат кові». То му вва жаємо,
що да не ото тож нен ня ос нов них прав з кон сти туційни ми є не вда лим, так як во но
вик ли кає тав то логію в те орії кон сти туційно го пра ва. 

Виділя ють такі гру пи прав і сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на:
1) індивіду альні та ко лек тивні пра ва, сво бо ди; пра ва і сво бо ди гро ма дян

України та пра ва і сво бо ди лю ди ни (за суб’єктом)
2) ос новні і до дат кові пра ва, сво бо ди та обов’яз ки (за по хо д жен ням);
3) не га тивні і по зи тивні (пра во на за хист від втру чан ня, у здійсненні гро ма -

дянсь ких і політич них прав та пра во на поліпшен ня сво го ста но ви ща і підви щен -
ня куль тур но го ста ту су)( за вміще ни ми у пра вах ас пектів сво бо ди) 

4) аб со лютні та відносні (за мож ливістю об ме жен ня)
5) найбільш важ ли вою виз нається кла сифікація кон сти туційних прав, сво бод

та обов’язків лю ди ни і гро ма дя ни на за змістом (за сфе рою суспільних відно син)
на: осо бисті (гро ма дянські), політичні (публічні), еко логічні, еко номічні,
соціальні, куль турні7.

Відповідно до ст. 47 Кон сти туції Ук раїни (далі – КУ) ко жен має пра во на жит -
ло. Дер жа ва ство рює умо ви, за яких кож ний гро ма дя нин ма ти ме змо гу по бу ду ва -
ти жит ло, прид ба ти йо го у власність або взя ти в орен ду8.

Гро ма дя нам, які по тре бу ють соціаль но го за хи с ту, жит ло на дається дер жа вою
та ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня бе зо плат но або за до ступ ну для них пла -
ту відповідно до за ко ну.

Ніхто не мо же бу ти при му со во поз бав ле ний жит ла інак ше як на підставі за ко -
ну за рішен ням су ду.

Пра во на жит ло є індивіду аль ним пра вом. За галь не пра во на жит ло ма ють всі
індивіди не за леж но від те ри торіаль ної за леж ності та політи ко-пра во во го зв’яз ку
із дер жа вою. Про те далі за ко но да вець вка зує, що са ме для гро ма дян Ук раїни дер -
жа ва ство рює умо ви, для бу ду ван ня жит ла, прид бан ня йо го у власність або для
то го, щоб взя ти в орен ду; на дан ня гро ма дя нам, які по тре бу ють соціаль но го за хи -
с ту жит ло бе зо плат но або за до ступ ну для них пла ту. Не зро зумілим за ли шається
та ка по зиція за ко но дав ця, ад же аль тер на тив них варіантів от ри ман ня жит ла окрім
купівлі, будівництва та взят тя в орен ду, не ка жу чи про мож ливість от ри ма ти
пільги на ре алізацію та ко го пра ва, є не до стат ньо (спад ку ван ня, да ру ван ня, то що)
для ре алізації пра ва на жит ло іно зем ця ми, осо ба ми без гро ма дян ст ва, біжен ця ми.
А то му, за галь не пра во «Ко жен має пра во на жит ло» по ру шується (є недієвим).
Крім то го, підви щується рівень об хо ду за ко ну, тіньо вих опе рацій що до не ру хо -
мості. То му, про по нується вне сти зміни до Кон сти туції Ук раїни, а са ме в ча с тині
2 ст. 47 та ви кла с ти в ре дакції «Дер жа ва ство рює умо ви, за яких кож на осо ба ма -
ти ме змо гу по бу ду ва ти жит ло, прид ба ти йо го у власність або взя ти в орен ду». Що
ж до ча с ти ни 3 ст. 47, про по нується до пов ни ти цю стат тю та ви кла с ти у такій ре -
дакції «Гро ма дя нам, які по тре бу ють соціаль но го за хи с ту, жит ло на дається дер жа -
вою та ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня бе зо плат но або за до ступ ну для них
пла ту відповідно до за ко ну, як що інше не пе ред ба че но міжна род но-пра во ви ми до -
го во ра ми зго да на обов’яз ковість яких на да на Вер хов ною Ра дою Ук раїни». Пра во
на не мож ливість бу ти при му со во поз бав ле ним жит ла є пра вом лю ди ни. 
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До ос нов но го пра ва на ле жить: пра во на жит ло. Пра во на будівництво, купівлі,
орен ду; на бе зо плат не на дан ня жит ла або за до ступ ну ціну – є похідним пра вом.

Пра во на жит ло є аб со лют ним пра вом. Аб со лют ни ми є такі ос новні та осо -
бисті пра ва лю ди ни, що не мо жуть бу ти об ме жені або тим ча со во при зу пи нені у
дер жаві за жод них об ста вин. Відповідно, до ст. 64 Кон сти туції Ук раїни навіть за
умов воєнно го або над зви чай но го ста ну не мо жуть бу ти об ме жені пра ва і сво бо -
ди, які пе ред ба чені стат тя ми 24. 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62. 63 Кон сти туції Ук раїни. От же пра во на жит ло є аб со лют ним. 

Соціальні, еко номічні і куль турні (ду ховні) пра ва гро ма дян Ук раїни
невіддільні від осо би с тих і політич них, оскільки всі пра ва і сво бо ди взаємо -
пов’язані і скла да ють єди ний пра во вий ста тус лю ди ни і гро ма дя ни на. Соціальні
пра ва лю ди ни і гро ма дя ни на – певні мож ли вості лю ди ни ко ри с ту ва ти ся соціаль -
ни ми бла га ми у сфері ма теріаль но го ви роб ництва, тру до вої діяль ності, освіти,
здо ров’я, відпо чин ку, які пе ред ба чені у відповідних стат тях Ос нов но го За ко ну9.

Вчені-пра во знавці, такі як О.В. Зай чук, Н.М. Оніщен ко, Сов ги ря О.В, В.Ф.По -
горілко, Ю.М. То ди ка, Р.Я. Демків, У.О. Єловсь ких, В.П. Колісник, Ю.Г. Ба ра баш,
В.Я. Тацій, О.В. Скрип нюк, Ю.С. Шем шу чен ко, О.Ф. Фриць кий, Б.А. Стра шун та
інші відно сять пра во на жит ло до соціаль них або соціаль но-еко номічних прав10.

Слід відзна чи ти на явність су то терміно логічних розбіжно с тей, які по де ку ди
ви ни ка ють при виз на ченні пра ва на жит ло. Дійсно, в ба га ть ох ви кла дах си с те ми
прав лю ди ни і гро ма дя ни на, ми мо же мо зустріти такі терміни, як «соціальні» та
«соціаль но-еко номічні» пра ва. Звісно, мож на ска за ти, що ос танній з на ве де них
термінів ли ше роз ши рює гру пу соціаль них прав та ста вить по ряд з ни ми ще й
еко номічні пра ва. То му термін «соціаль но-еко номічні пра ва» слід ро зуміти як
соціаль но-еко номічні пра ва11. Але, як засвідчує більш ре тель не оз най ом лен ня з
ма теріалом, на справді, це пи тан ня, не мо же бу ти виріше но так лег ко, оскільки пе -
ре важ на більшість ав торів, що вжи ва ють термін «соціаль но – еко номічні пра ва»
на го ло шу ють як раз на то му, що ре алізація од них прав мож ли ва ли ше ра зом із за -
без пе чен ням та га ран ту ван ням інших11. На при клад, В. Чиркін пи ше, що соціальні
та еко номічні пра ва ут во рю ють єди ну гру пу соціаль но-еко номічних прав,
оскільки в ос нові її виділен ня ле жить спільний кри терій за хи с ту інте ресів
життєза без пе чен ня лю ди ни12. Більше то го, на ма га ю чись про ве с ти чіткий роз -
поділ на ці дві гру пи (в разі, як що ми все ж та ки по го ди мось із пра вомірністю
виділен ня двох ок ре мих груп прав, яки ми є, з од но го бо ку, соціальні пра ва, а з
іншо го – еко номічні), ми опи ня ти ме мось у си ту ації ко ли, од не й те са ме пра во,
ви яв ля ти меть ся на леж ним од ра зу ж до двох груп13. 

Про аналізу вав ши до к т ри нальні по гля ди, ми до хо ди мо до вис нов ку, що хо ча ці
гру пи є взаємо пов’яза ни ми, про те кож на з них ут во рює са мостійну си с те му
відно син та зв’язків, а то му не обхідно виділя ти дві гру пи – соціаль ну та еко -
номічну. 

На відміну від більшості осо би с тих і політич них прав ба га то соціаль них прав
ма ють ха рак тер прин ципів і не за без пе чу ють ся без по се реднім за хи с том у су до во -
му по ряд ку. Во ни, як пра ви ло, вно сять ся в ок ремі розділи кон сти туції, які ма ють
на зву прин ципів, дек ла рацій. Але це не оз на чає, що цей вид прав зовсім не підля -
гає су до во му за хи с ту — за хи ща ють ся не за гальні фор му лю ван ня, а вихідні від
кон сти туційних прин ципів пра ва14.

Ви хо дя чи з ви ще на ве де но го, ми мо же мо зро би ти вис но вок, що кон сти туційне
пра во на жит ло є ос нов ним, індивіду аль ним, за галь ним, спря мо ва ним на гро ма -
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дян Ук раїни, як що інше не пе ред ба че но за ко ном, пра вом. Во но відно сить ся до
соціаль них прав лю ди ни і гро ма дя ни на, і так як во но фіксує пра во індивіда на
поліпшен ня сво го ста но ви ща і підви щен ня куль тур но го ста ту су, вва жаємо, що це
по зи тив не пра во. 

1. То ерія дер жа ви і пра ва. Ака демічний курс: підруч ник / за заг. ред. О.В. Зай чу ка,
Н.М. Оніщен ко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – С. 85. 2. Кон сти туційне пра во Ук раїни:
підруч ник / за заг. ред. В.Ф.По горілка. – К.: На уко ва дум ка; Пре це дент, 2006. – С. 126-
127. 3. Ска кун О.Ф. Те орія дер жа ви і пра ва: підруч ник / Ска кун О.Ф. / пер. з рос. – Х.:
Кон сум, 2006. – С. 172. 4. Сов ги ря О.В. Кон сти туційне пра во Ук раїни: підруч ник / Сов -
ги ря О.В. [Еле к трон ний ре сурс]. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – Ре жим до сту пу:
http://pidruchniki.ws/1263111346808/pravo/konstitutsiyni_prava_svobodi_obovyazki_lyudi-
ni_gromadyanina_ukrayini#772. 5. Об щая те о рия прав че ло ве ка / под. ред. Е. А. Лу ка ше -
ва. – М.: Изд. НОР МА, 1996. — С. 17. Те орія дер жа ви і пра ва. Ака демічний курс. –
С. 87; Ска кун О.Ф. Цит. пра ця. – С. 172. 6. Сов ги ря О.В. Цит. пра ця. 7. Кон сти туційне
пра во Ук раїни: підруч ник / за заг. ред. В.Ф. По горілка. – С. 126-127. 8. Кон сти туція
України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Офіційний вісник Ук раїни. – 2010. – № 72/1. –
Ст. 2598. 9. Кон сти туційне пра во Ук раїни: курс лекцій / Демків Р.Я. – Львів: Львівський
дер жав ний універ си тет внутрішніх справ, 2012. – С. 125. 10. То ерія дер жа ви і пра ва.
Ака демічний курс. – С. 97. То ди ка Ю.М. Кон сти туційне пра во Ук раїни / То ди ка Ю.М.
[Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://uristinfo.net/2010-12-18-14-34-28/9-2010-
12-18-14-33-20/152-roz6.html?start=1; Кон сти туційне пра во Ук раїни: підруч. для студ.
вищ. навч. закл. / за ред. В.П. Колісни ка та Ю. Ба ра ба ша. – Х.: Пра во, 2010. – С. 121;
Скрип нюк О.В. Соціаль на пра во ва дер жа ва в Ук раїні: про бле ми те орії і прак ти ки /
Скрип нюк О.В. – К.: Ін-т дер жа ви і пра ва імені В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни, 2000. –
С. 226-229; Кон сти туція не за леж ної Ук раїни / за ред. В.Ф. По горілка, Ю.С. Шем шу чен -
ка, В.О. Євдо ки мо ва. – К.: Ін-т дер жа ви і пра ва імені В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни,
2000. – С. 140-148; Кон сти ту ци он ное (го су дар ст вен ное) пра во за ру беж ных стран: в 4 т.
/ отв. ред. Б.А. Стра шун. – М.: БЕК, 1995. – Т. 1–2. С.154. 11. Коз ло ва Е.И. Кон сти ту ци -
он ное пра во Рос сий ской Фе де ра ции / Е.И. Коз ло ва, О.Е. Ку та фин. – М.: Юристъ, 1995. –
С.214-216; 12. Чир кин В.Е. Кон сти ту ци он ное пра во за ру беж ных стран / Чир кин В.Е. –
М.: Юристъ, 2001. – С.84; 13. Кон сти туційні пра ва, сво бо ди та обов’яз ки лю ди ни і гро -
ма дя ни на в Ук раїні: підруч ник / О.В. Пушкіна, В.М. Шка ба ро, Т.М.За во рот чен ко. – Д.:
Вид-во ДУ ЕП імені Аль ф ре да Но бе ля, 2011. – С. 147. 14. То ди ка Ю.М. Цит. пра ця. 

85Юридичні і політичні науки



УДК 342.95

Ю. П. ЛІСОВСЬ КА

АДМІНІСТРА ТИВ НО-ПРА ВОВІ ЗА СО БИ ЗА ХИ С ТУ 
ІНФОР МАЦІЙНОЇ БЕЗ ПЕ КИ В СФЕРІ КО МЕРЦІЙНОЇ РЕК ЛА МИ

Роз г ля ну то пи тан ня за хи с ту інфор маційної без пе ки в сфері ко мерційної рек ла ми
че рез об’єкт досліджен ня, – суспільні відно си ни, що ви ни ка ють з при во ду зби ран ня, об -
роб ки, зберіган ня та роз пов сю д жен ня рек лам ної інфор мації. Зо к ре ма, виз на че но юри -
дич ний зміст і співвідно шен ня ос нов них пра во вих по нять з те ми досліджен ня. Зроб ле -
но уза галь нен ня і вис нов ки що до фор му ван ня зба лан со ва ної дер жав ної політи ки та
ефек тив но го про ве ден ня ком плек су уз го д же них за ходів що до за хи с ту інте ресів спо жи -
вачів, ви роб ників та ав торів рек ла ми. Про гно зується роз ро би ти ре ко мен дації що до за -
хи с ту суспільства та ок ре мих гро ма дян при ство ренні, роз пов сю д женні та спо жи -
ванні рек ла ми.

Клю чові сло ва: інфор маційна без пе ка, інфор мація, рек ламні пра вовідно си ни, ко -
мерційна рек ла ма. 

Ли сов ская Ю.П. Ад ми ни с т ра тив но-пра во вые сред ст ва за щи ты ин фор ма ци он -
ной бе зо пас но с ти в сфе ре ком мер че с кой рек ла мы

Рас смо т ре ны во про сы за щи ты ин фор ма ци он ной бе зо пас но с ти в сфе ре ком мер че с -
кой рек ла мы че рез объ ект ис сле до ва ния, – об ще ст вен ные от но ше ния, воз ни ка ю щие по
по во ду сбо ра, об ра бот ки, хра не ния и рас про ст ра не ния рек лам ной ин фор ма ции. В ча ст -
но с ти, оп ре де ле но юри ди че с кое со дер жа ние и со от но ше ние ос нов ных пра во вых по ня -
тий по те ме ис сле до ва ния. Сде ла но обоб ще ние и вы во ды по фор ми ро ва нию сба лан си -
ро ван ной го су дар ст вен ной по ли ти ки и эф фек тив но го про ве де ния ком плек са со гла со -
ван ных мер по за щи те ин те ре сов по тре би те лей, про из во ди те лей и ав то ров рек ла мы.
Про гно зи ру ет ся раз ра бо тать ре ко мен да ции по за щи те об ще ст ва и от дель ных граж -
дан при со зда нии, рас про ст ра не нии и по треб ле нии рек ла мы.

Клю че вые сло ва: ин фор ма ци он ная бе зо пас ность, ин фор ма ция, рек лам ные пра во -
от но ше ния, ком мер че с кая рек ла ма.

Lisovska Yuliіa. Administrative and legal remedies information security in the field
of commercial advertising

The question of the protection of information security in commercial advertising through
the object of study – the social relations that arise regarding collection, processing, storage

Розділ 4
АДМІНІСТРАТИВНЕ  ПРАВО
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and dissemination of promotional information. In particular, the legal meaning and value of
basic legal concepts of the research topic. Make generalizations and conclusions about the
formation of a balanced public policy and effective conduct of a set of coordinated measures
to protect the interests of consumers, producers and writers of advertising. Is predicted to
develop recommendations for the protection of society and individuals in the creation, distri-
bution and consumption of advertising.

Key words: information security, information, advertising legal, commercial advertising.

Од ним з го ло вних пріори тетів в Ук раїні є по бу до ва орієнто ва но го на інте ре си
лю дей без печ но го інфор маційно го суспільства, ме та яко го – ство рен ня і на ко пи -
чен ня інфор мації та знань, вільний до ступ, ко ри с ту ван ня і обмін ни ми. Постійно
зро с та ю ча роль інфор маційної сфе ри на су час но му етапі ха рак те ри зує роз ви ток
суспільства. Сфор му ва лась за лежність національ ної без пе ки від за без пе чен ня
інфор маційної без пе ки, яка зро ста ти ме про порційно роз вит кові інфор маційних
си с тем та інфор маційних тех но логій. Інфор мація є важ ли вим і не обхідним
підґрун тям для інтен сив но го роз вит ку еко номіки; сфе ри, в яких ви ко ри с то ву ють -
ся су часні інфор маційні тех но логії, ста ють все більш при бут ко ви ми.

За кон Ук раїни «Про рек ла му» від 03.07. 1996 р. у ре дакції За ко ну від
01.01.2013 р. – ос нов ний чин ний нор ма тив но-пра во вий акт, що ре гу лює рек лам -
ну діяльність. Із йо го прий нят тям бу ло фак тич но сфор мо ва но пра во ву ос но ву ре -
гу лю ван ня рек ла ми в Ук раїні. У цьо му нор ма тив но му акті об’єдна но нор ми
різних га лу зей пра ва, вклю ча ю чи дер жав не, адміністра тив не, цивільне пра во.
Ком плекс ний ха рак тер цьо го За ко ну по яс нюється тим, що рек лам на діяльність
має ба га то а с пект ний ха рак тер і то му є об’єктом ком плекс но го пра во во го ре гу лю -
ван ня.

За кон Ук раїни «Про рек ла му» виз на чає ос новні прин ци пи рек лам ної діяль -
ності в Ук раїні, ре гу лює пра вові відно си ни, що ви ни ка ють у про цесі ви роб -
ництва, роз пов сю д жен ня та спо жи ван ня рек ла ми. 

Відповідно до за ко но дав чо го виз на чен ня, рек ла ма – це інфор мація про осо бу
чи то вар, роз пов сю д же на в будь-якій формі та в будь-який спосіб і при зна че на
сфор му ва ти або підтри ма ти обізнаність спо жи вачів рек ла ми та їх інте рес що до
та ких осо би чи то ва ру.

Із цьо го виз на чен ня мож на зро би ти вис но вок, що рек ла ма є од ним із видів
інфор мації, тоб то відо мо стей про осіб, пред ме ти, фак ти, події, яви ща. Од нак рек -
ла мою є не будь-яка інфор мація, а ли ше та, що має певні оз на ки:

– інфор мація про осіб і про дукцію. Слід вра хо ву ва ти, що по нят тя «осо ба»
вжи вається в цьо му За коні для по зна чен ня фізич ної осо би, в то му числі суб’єкта
підприємниць кої діяль ності, юри дич ної осо би будь-якої фор ми влас ності, пред -
став ництва не ре зи ден та в Ук раїні, а «то вар» для по зна чен ня будь-яко го пред ме та
гос по дарсь ко го обігу, в то му числі про дукції, ро бо ти, по слу ги, цінних па перів,
об’єктів пра ва інте лек ту аль ної влас ності;

– інфор мація, що роз пов сю д жується у будь-якій формі та будь-яким спо со -
бом. Рек ла ма мо же роз пов сю д жу ва ти ся в будь-якій формі – пись мовій, усній, у
ви гляді будь-яких зо б ра жень то що, не за леж но від за со бу роз пов сю д жен ня (за со -
бу, що ви ко ри с то вується для до ве ден ня рек ла ми до її спо жи ва ча);

– роз пов сю д жен ня інфор мації здійснюється з ме тою сфор му ва ти або підтри -
ма ти обізнаність спо жи вачів рек ла ми та іх інте рес що до та ких осо би чи то ва ру.

Рек лам на діяльність і рек ла ма як скла дові ча с ти ни інфор маційних пра -
вовідно син по тре бу ють надійної інфор маційної без пе ки.
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Відповідно до ч. 1 ст. 7 Кон сти туції Ук раїни інфор маційна без пе ка ста но вить
ок ре му функцію дер жа ви, що пе ре тво рює її на од ну з ос нов них дер жав них
функцій на су час но му етапі.

Сьо годнішні ре алії такі, що пе ресічна лю ди на за знає впли ву не ба че но го досі
об ся гу інфор мації різни ми ка на ла ми. Це но ви ни, ко мерційна рек ла ма, політич на
про па ган да, на укові, ху дожні та інші тво ри, що роз пов сю д жу ють ся за до по мо гою
як зви чай них дру ко ва них ви дань, так і Інтер не ту. Пра вовідно си ни без пе ки інфор -
маційних відно син в га лузі рек ла ми по ля га ють в ор ганізації нор маль но го (без печ -
но го) функціону ван ня рек лам ної діяль ності і йо го учас ників (рек ла мо дав ця, ви -
роб ни ка рек ла ми, роз пов сю д жу ва ча рек ла ми, спо жи ва ча рек ла ми)1.

Вба чається спе цифіка інфор маційних відно син у га лузі рек ла ми як об’єкта
без пе ки. Так, ст. 41 Кон сти туції Ук раїни виз на чає пра во кож но го во лодіти, ко ри -
с ту ва ти ся і роз по ря д жа ти ся своєю власністю, ре зуль та та ми своєї інте лек ту аль ної,
твор чої діяль ності. Стат тею 54 Кон сти туції Ук раїни вста нов люється: «Гро ма дя -
нам га ран тується сво бо да літе ра тур ної, ху дож ньої, на уко вої і технічної твор чості,
за хист інте лек ту аль ної влас ності, їхніх ав торсь ких прав, мо раль них і ма теріаль -
них інте ресів, що ви ни ка ють у зв’яз ку з різни ми ви да ми інте лек ту аль ної діяль -
ності». За зна чені пра ва є інфор маційни ми за своїм об’єктом, але еко номічни ми
або соціаль ни ми за своїм змістом.

З ви ник нен ням рин ко вих відно син в Ук раїні знач но зрос ла роль рек ла ми та
рек лам ної діяль ності, які зай ма ють на ба га то більше місця в житті кож ної лю ди -
ни. В да ний мо мент рек ла ма є провідним дже ре лом інфор мації про той чи інший
то вар і, відповідно, мо же як при не с ти ко ристь, так і за вда ти шко ди пра вам і за кон -
ним інте ре сам спо жи вачів і ви роб ників то варів та по слуг.

У су час них умо вах сфе ра ство рен ня і роз пов сю д жен ня рек ла ми не роз рив но
пов’яза на з ви ко ри с тан ням об’єктів ав торсь ко го пра ва і суміжних прав. Де далі
частіше крім учас ників рек лам ної діяль ності, а са ме рек ла мо дав ця, ви роб ни ка і
роз пов сю д жу ва ча рек ла ми, як суб’єктів пра вовідно син, що ви ни ка ють у зв’яз ку з
рек ла мою, ви с ту па ють ав то ри. При цьо му як ав тор мо же ви с ту па ти й без по се ред -
ньо сам ви роб ник рек ла ми. За кон Ук раїни «Про рек ла му», закріплю ю чи виз на -
чен ня по нят тя «ви роб ник рек ла ми», не роз гля дає йо го як ав то ра та не ре гу лює
відно си ни, які ви ни ка ють у сфері ви ко ри с тан ня об’єктів ав торсь ко го пра ва в рек -
ламній діяль ності, у зв’яз ку із чим участь ав то ра у відно си нах, що ви ни ка ють з
рек ла ми, ре гу лю ють ся за ко но дав ст вом про ав торсь ке пра во і суміжні пра ва2.

Су час ний роз ви ток новітніх тех но логій сприяє ши ро ко му відтво рен ню і ви ко -
ри с тан ню об’єктів ав торсь ко го пра ва. Так, будь-яке фо то мож на без суттєвої шко -
ди для якості в лічені хви ли ни пе ре тво ри ти на комп’ютер ний файл за до по мо гою
ска не ра та ви ко ри с то ву ва ти при оформ ленні рек лам но го пла ка ту для біг-бордів
чи розміщенні йо го в жур на лах. Од нак для то го, щоб та ке ви ко ри с тан ня бу ло за -
кон ним, не обхідна на явність доз во лу влас ни ка ав торсь ких прав на фо то графію
або інший твір. Крім то го, як що при ви роб ництві рек ла ми бу де ство ре но са -
мостійний об’єкт ав торсь ко го пра ва, ав то ром бу де ви роб ник рек ла ми3. 

За за галь ним пра ви лом ав то ру на ле жать як май нові, так і не май нові пра ва. І
як що не май нові пра ва пов’язані з осо бою ав то ра та не мо жуть відчу жу ва тись, то
май нові пра ва мо жуть пе ре да ва тись третім осо бам за зго дою ав то ра. Од ним із
май но вих прав, які на ле жать ав то ру, є ви ключ не пра во доз во ля ти ви ко ри с тан ня
тво ру третім осо бам будь-яким або всіма відо ми ми спо со ба ми на підставі ав -
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торсь ко го до го во ру. Ав торські до го во ри про пе ре да чу прав на ви ко ри с тан ня
об’єктів мож на поділи ти на дві ос новні ка те горії: ав торські до го во ри про пе ре да -
чу ви ключ но го пра ва на ви ко ри с тан ня тво ру та ав торські до го во ри про пе ре да чу
не ви ключ но го пра ва на ви ко ри с тан ня тво ру. Відмінність між до го во ра ми по ля гає
в то му, що при пе ре дачі ви ключ них прав на ви ко ри с тан ня тво ру за ав то ром за ли -
шається пра во на ви ко ри с тан ня цьо го тво ру ли ше в ча с тині прав, що не пе ре да -
ють ся, тоді як при пе ре дачі не ви ключ них прав за ав то ром зберігається пра во на
ви ко ри с тан ня тво ру і на пе ре да чу не ви ключ но го пра ва на ви ко ри с тан ня тво ру
іншим осо бам. Відповідно для то го, щоб ви ко ри с то ву ва ти чужі тво ри в рек ламі,
не обхідно ук ла с ти ав торсь кий до говір із влас ни ком ви нят ко вих май но вих прав
що до них. Ав торські до го во ри на пе ре да чу май но вих прав мо жуть ук ла да тись
рек лам ним агент ст вом, без по се ред ньо ви роб ни ком рек ла ми або за мов ни ком рек -
ла ми, як що він на дає ма теріали для ви го тов лен ня рек ла ми. При цьо му важ ли ве
зна чен ня має закріплен ня по вно го пе реліку прав, які пе ре да ють ся, оскільки
відповідно до п. 8 ст. 33 За ко ну Ук раїни «Про ав торсь ке пра во і суміжні пра ва»
май нові пра ва, не за зна чені в ав торсь ко му до го ворі як пе ре дані суб’єктом ав -
торсь ко го пра ва, вва жа ють ся та ки ми, що не пе ре дані, і зберіга ють ся за ав то ром.
То му як що при ство ренні рек ла ми в неї вклю ча ють ся фо то графії, му зи ка, ма люн -
ки або інші тво ри, ство рені не са мим рек ла мо ви роб ни ком, то вар то вра хо ву ва ти,
що їх без до говірне ви ко ри с тан ня бу де пра во по ру шен ням.

Слід вра хо ву ва ти, що, як що ви роб ни ком рек ла ми ви с ту па ють декілька осіб,
на при клад, ху дож ни ки, ди зай не ри, ком по зи то ри, де ко ра то ри, то усі во ни виз на -
ють ся співав то ра ми. Ав торсь ке пра во на твір, ство ре ний у співав торстві, на ле -
жить усім співав то рам, не за леж но від то го, чи ут во рює та кий твір од не не роз рив -
не ціле або скла дається із ча с тин, кож на з яких має са мостійне зна чен ня.

Прак ти ка рек ла ми свідчить, що більшість рек ла ми ство рюється спеціалізо ва -
ни ми юри дич ни ми осо ба ми, які ма ють у штаті фахівців, які спро можні твор чо
пра цю ва ти та ма ють не обхідні знан ня для ство рен ня рек ла ми пев но го ви ду. От -
же, з по гля ду ав торсь ко го пра ва суб’єкта ми цих відно син бу дуть: за мов ник, ви -
роб ник рек ла ми та ав тор. Як пра ви ло, за мов ник звер тається до ви роб ни ка рек ла -
ми та між ни ми ук ла дається цивільно-пра во вий до говір (як пра ви ло, до говір
підря ду), пред ме том яко го є ство рен ня пев ної рек лам ної про дукції. Ви роб ник
рек ла ми для ви ко нан ня своїх обов’язків за до го во ром із за мов ни ком мо же звер ну -
ти ся до влас но го спеціаліста або, як це най частіше бу ває, до гру пи спеціалістів,
кож ний з яких ви ко нує певні функції, спря мо вані на за галь ний ре зуль тат, який
(які) має(ють) з ним тру дові відно си ни, або до лу чає до цьо го сто рон нь о го фахівця
на підставі субпідряд них до го ворів або стро ко вих тру до вих до го ворів4.

Відно си ни, які ви ни ка ють між ви роб ни ком рек ла ми – ав то ром та рек лам ним
агент ст вом, мо жуть бу ти оформ лені шля хом ук ла дан ня тру до во го кон трак ту. Од -
нак, як за зна чає В. Тро фи мен ко, тру до ва уго да між працівни ком і влас ни ком
підприємства, ор ганізації має фор му на ка зу про прий нят тя на ро бо ту, в яко му,
окрім без по се ред нь о го на ка зу керівни ка прий ня ти гро ма дя ни на на ро бо ту, не
містить іншої інфор мації. То му найбільш вда лим варіан том є виз на чен ня служ бо -
во го за вдан ня на ство рен ня кож но го ек земп ля ра тво ру5.

Слід за зна чи ти, що пра во вий ста тус ав то ра, який має тру дові відно си ни з рек -
лам ним агент ст вом, відрізняється від ста ту су ав то ра, який са мостійно ство рює
об’єкти, не ма ю чи тру до вих та до говірних відно син з інши ми осо ба ми, об ся гом
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ав торсь ких прав, яких во ни на бу ва ють. Відповідно до ст. 16 За ко ну Ук раїни «Про
ав торсь ке пра во і суміжні пра ва» ав торсь ке осо би с те не май но ве пра во на служ бо -
вий твір на ле жить йо го ав то ру. Ви ключ не май но ве пра во на служ бо вий твір на ле -
жить ро бо то дав цю, як що інше не пе ред ба че но тру до вим до го во ром (кон трак том)
та (або) цивільно-пра во вим до го во ром між ав то ром та ро бо то дав цем.

У зв’яз ку з тим, що не май нові пра ва ав то ра є невідчу жу ва ни ми, однією з про -
блем, яка мо же ви ник ну ти на прак тиці, є ви су нен ня ав то ром ви мо ги за зна чи ти йо -
го як ав то ра в рек ламі. Здебільшо го та ка ви мо га бу де не вигідною для за мов ни ка,
ад же він хо че, щоб рек ла ма повністю іден тифіку ва лась ли ше з йо го про дукцією
та най ме ну ван ням/іме нем, по кра щу ва ла ли ше йо го діло ву ре пу тацію то що, а та -
кож це спри чи ню ва ти ме до дат кові ви т ра ти, пов’язані зі збільшен ня об ся гу рек ла -
ми та розсіюван ням ува ги спо жи ва ча рек ла ми. До то го ж відмо ва в за до во ленні
цієї ви мо ги мо же при зве с ти до по дан ня ав то ром по зо ву та стяг нен ня відповідних
коштів із за мов ни ка. То му, щоб уник ну ти мож ли вих спорів, про по нується вне сти
до до го во ру пункт про те, що твір ав то ра ви ко ри с то ву ва ти меть ся анонімом6.

Важ ли вим є пи тан ня ви ко ри с тан ня в рек ламі творів, ство ре них третіми осо -
ба ми раніше.

При ство ренні рек лам но го ма теріалу ча с то ви ко ри с то вується не весь ав торсь -
кий твір, а якась йо го ча с ти на. На при клад, один кадр із всіма улюб ле но го фільму,
один ря док з відо мо го тво ру то що. Рек ла мо ви роб ник ча с то по мил ко во вва жає,
що, ви ко ри с то ву ю чи та кий ма теріал в своїй діяль ності, він не по ру шує чиїхось
прав. Про те це не зовсім так7. Відповідно ст. 9 За ко ну Ук раїни «Про ав торсь ке
пра во і суміжні пра ва» ча с ти на тво ру, яка мо же ви ко ри с то ву ва ти ся са мостійно, у
то му числі й оригіна ль на на зва тво ру, роз гля дається як твір і охо ро няється
відповідно до цьо го За ко ну8. Звідси мож на зро би ти вис но вок: при ви ко ри с танні
ав торсь ко го тво ру в будь-яко му об’ємі не обхідно вре гу лю ва ти відно си ни з ав то -
ром цьо го тво ру на до говірній ос нові. Як що ж при ви го тов ленні рек ла ми ви ко ри -
с то вується аудіовізу аль ний твір (на при клад, ури вок муль типлікаційно го фільму,
кінофільму то що), то не обхідно ма ти на увазі, що подібні тво ри є склад ним
об’єктом ав торсь ко го пра ва.

Для то го, щоб ви ко ри с то ву ва ти чужі тво ри в рек ламі, не обхідно ук ла с ти ав -
торсь кий до говір із влас ни ком ви нят ко вих май но вих прав у відно шенні них. То -
му як що при ви роб ництві рек ла ми в неї вклю ча ють ся фо то графії, му зи ка, ма люн -
ки або інші тво ри, ство рені не са мим рек ла мо ви роб ни ком, то вар то вра хо ву ва ти,
що їхнє без до говірне ви ко ри с тан ня швид ше за все бу де пра во по ру шен ням. При
цьо му за кон ви ма гає чіткої і пря мої вказівки в ав торсь ко му до го ворі всіх прав, що
пе ре да ють ся.

Пе ред за клю чен ням ав торсь ко го до го во ру вар то упев ни ти ся, чи не ми нув
термін дії ав торсь ких прав на твір, що зби ра ють ся ви ко ри с то ву ва ти. Термін дії
май но вих ав торсь ких прав за за галь ним пра ви лом дорівнює періодові жит тя ав -
то ра і 70 років після йо го смерті.

Оскільки рек ла мо да вець ви ко ри с то вує у своїй рек ламі твір, то він бу де не сти
відповідальність у ви пад ку по ру шен ня ав торсь ких прав у більшо му сту пені, ніж
рек ла мо ви роб ник, що одер жав ви на го ро ду за ство ре ну рек ла му. То му при за мов -
ленні на ви роб ництво рек лам но го тво ру рек ла мо дав цеві ре ко мен дується пе ре кла -
с ти свою ча ст ку відповідаль ності на рек ла мо ви роб ни ка, що у та ко му ви пад ку на -
вряд чи ста не за по зи ча ти чужі тво ри при ви ко нанні за мов лен ня9.
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Іноді спо ри ви ни ка ють що до ви ко ри с тан ня тво ру, ав тор яко го по мер. В цьо му
ви пад ку потрібно за клю ча ти до говір на ви ко ри с тан ня тво ру або йо го ча с ти ни уже
зі спад коємця ми. По ру шен ня цьо го пра ви ла мо же за гро жу ва ти рек ла мо ви роб ни -
кові ве ли ки ми не приємно с тя ми у ви гляді не за пла но ва ної ви пла ти ав торсь кої ви -
на го ро ди або участі в якості відповіда ча в суді за по зо вом про не за кон не ви ко ри -
с тан ня ре зуль та ту інте лек ту аль ної діяль ності. При кла дом мо же слу гу ва ти до волі
ши ро ка прак ти ка.

Ба га то хто пам’ятає рек ла му пи ва «Ста рый мель ник», де ви ко ри с та но му зи ку
І. Ду наєвсько го. Бю д жет ро ли ка був серй оз ний, і ціна по мил ки відповідно ви со -
ка. Про те по мил ка бу ла до пу ще на. З од ним із спад коємців ком по зи то ра був підпи -
са ний до говір про ви ко ри с тан ня ме лодії, був вип ла че ний го но рар, і пи тан ня вва -
жа ло ся виріше ним. Од нак творці ро ли ка не вра ху ва ли, що у І. Ду наєвсько го чо -
ти ри на щад ки. Один із синів ком по зи то ра ви я вив своє не вдо во лен ня у зв’яз ку з
відсутністю ук ла де но го з ним ок ре мо го до го во ру, ви ник конфлікт, який за гро жу -
вав су дом. Спра ва в то му, що спад коємці ма ли спільні пра ва на тво ри І. Ду -
наєвсько го, і спад коємець, з яким бу ло підпи са но уго ду, мав ли ше 25 відсотків
прав. Спра ва до су ду не дійшла, але закінчи ла ся до сить серй оз ною ком пен сацією,
яка не бу ла за кла де на в бю д жет10.

Ав то рові, як уже за зна ча ло ся, на ле жить осо би с те пра во на не до тор канність
сво го тво ру. Після смерті ав то ра за хист цьо го пра ва без стро ко во мо жуть здійсню -
ва ти йо го спад коємці. То му вар то ут ри му ва ти ся від серй оз но го пе ре кру чу ван ня в
рек ламі тво ру, особ ли во та ко го, ко т ре мо же за вда ти шко ди честі і гідності ав то ра.
У відно шенні найвідоміших творів ця ви мо га пря ма за зна че но в За коні про рек -
ла му, відповідно до яко го не до пу с кається не етич на рек ла ма, що гань бить об’єкти
ми с тецтва, що скла да ють національ не або світо ве куль тур не над бан ня.

В якості учас ників рек лам но го про це су ви с ту па ють рек ла мо да вець, рек ла мо -
ви роб ник і рек ла мо роз пов сю д жу вач. За кон «Про рек ла му» виз на чає
відповідальність кож но го учас ни ка рек лам но го про це су.

Рек ла мо да вець відповідає за по ру шен ня за ко но дав ст ва про рек ла му в ча с тині
змісту інфор мації, що пред став ляє для ство рен ня рек ла ми. При цьо му не обхідно
до ве с ти, що по ру шен ня за ко но дав ст ва відбу ло ся не з ви ни рек ла мо ви роб ни ка або
рек ла мо роз пов сю д жу ва ча. Відповідальність рек ла мо ви роб ни ка ви ни кає, як що
ним до пу ще не по ру шен ня рек лам но го за ко но дав ст ва в ча с тині оформ лен ня, ви -
роб ництва й підго тов ки рек ла ми.

Роз пов сю д жу вач рек ла ми відповідає за по ру шен ня за ко но дав ст ва про рек ла -
му в ча с тині, що сто сується ча су, місця й за собів розміщен ня рек ла ми.

Відповідно до За ко ну «Про рек ла му» кон троль за до три ман ням за ко но дав ст -
ва Ук раїни про рек ла му здійсню ють у ме жах своєї ком пе тенції:

– спеціаль но упов но ва же ний цен т раль ний ор ган ви ко нав чої вла ди у сфері за -
хи с ту прав спо жи вачів – що до за хи с ту прав спо жи вачів;

– Ан ти мо но поль ний комітет Ук раїни – що до до три ман ня за ко но дав ст ва про
за хист еко номічної кон ку ренції;

– Національ на ра да Ук раїни з пи тань те ле ба чен ня і радіомов лен ня – що до те -
ле радіоор ганізацій усіх форм влас ності;

– Міністер ст во фінансів Ук раїни – що до рек ла ми дер жав них цінних па перів;
– Національ на комісія з цінних па перів та фон до во го рин ку – що до рек ла ми

на фон до во му рин ку;
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– спеціаль но упов но ва же ний ор ган ви ко нав чої вла ди з пи тань місто бу ду ван ня
та архітек ту ри – що до спо ру д жен ня жит ло во го бу дин ку11.

Та ким чи ном, ви хо дя чи з ви ще ви кла де ної по зиції за ко но дав ця та її аналізу,
мож на ви ве с ти на ступні пра ви ла ви ко ри с тан ня охо ро ню ва них ав торсь ким пра вом
творів. По-пер ше, слід дізна ти ся хто є ав то ром охо ро ню ва но го тво ру. По-дру ге,
знай ти йо го ко ор ди на ти та зв’яза ти ся з ним або йо го спад коємця ми чи пра во на с -
туп ни ка ми. По-третє, от ри ма ти дозвіл від ав то ра або інших суб’єктів, яким на ле -
жать ав торські пра ва на твір, на пред мет ви ко ри с тан ня тво ру або йо го урив ку у
рек ламі за відповідний го но рар. По-чет вер те, ук ла с ти із цим ав то ром або інши ми
суб’єкта ми ав торсь ко го пра ва на твір ав торсь кий до говір у пись мовій формі. По-
п’яте, ви ко ри с та ти цей твір тільки у відповідності із умо ва ми ук ла де но го ав торсь -
ко го до го во ру.

За без пе чен ня інфор маційної без пе ки в рек лам них пра вовідно си нах є не -
обхідністю сьо го ден ня. По ру шен ня прав суб’єктів рек лам них пра вовідно син
зміни ли пріори те ти роз вит ку рек лам ної діяль ності в бік постійно го дер жав но го
кон тро лю за цим ви дом діяль ності внаслідок спе цифіки пра во во го ре гу лю ван ня
об’єкта досліджен ня. За без пе чен ня без по се ред ньо інфор маційної без пе ки лю ди -
ни, суспільства, юри дич них осіб ґрун тується на ство ренні дієвих пра во вих ме -
ханізмів, за до по мо гою яких пе релічені суб’єкти ма ли б мож ливість виз на чи ти і
за без пе чи ти не обхідний рівень влас ної без пе ки.

Сто сов но об’єкта досліджен ня існу ють певні на укові на пра цю ван ня вітчиз ня -
них і за кор дон них вче них, але, вра хо ву ю чи швидкі тем пи роз вит ку і гло балізацію
інфор маційних відно син та про цесів, він по тре бує більш ре тель но го досліджен -
ня.

1. Та ци шин І.Б. Адміністра тив но-пра во ве закріплен ня без пе ки інфор маційних
відно син у га лузі рек ла ми / І.Б. Та ци шин // Вісник Львівсько го універ си те ту. – 2008. –
Вип. 46. – С. 90. 2. Уль я но ва Г.О. Ав тор як учас ник цивільних відно син, що ви ни ка ють
у зв’яз ку з рек ла мою / Г.О. Уль я но ва // Півден но ук раїнський прав ни чий ча со пис. –
2008. – С. 87. 3. Клей ме но ва С. Ав торські пра вовідно си ни як фор ма ре алізації пра во моч -
но с тей суб’єктів ав торсь ко го пра ва: ав то реф. дис. на здо бут тя на ук. сту пе ня канд.
юрид.на ук / С. Клей ме но ва / НАН Ук раїни. Ін-т дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го. –
К., 2004. – С. 8. 4. Гу ра М. Рек ла ма як об’єкт ав торсь ко го пра ва / М. Гу ра // [Еле к трон -
ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.yur-gazeta.com/oarticle/1019/ 5. Тро фи мен ко В.
Не ко то рые ас пек ты ав тор ско го и смеж ных прав в рек лам ной де я тель но с ти / В. Тро фи -
мен ко // Юри дич ний рад ник. – 2005. – № 6 (8). – С. 44. 6. Мам чур Л. Пра во ве ре гу лю -
ван ня рек ла ми (цивілістич ний ас пект): ав то реф. дис...канд. юрид. на ук / Л. Мам чур /
Львів. нац. ун-т ім. І. Фран ка. – Л., 2006. – С. 8. 7. Су ха рев Е.Е. Ав тор ское пра во в из да -
тель ском биз не се и СМИ. Прак ти че с кое по со бие / Е.Е. Су ха рев, М.А. Нев ская, Е.Н. Та -
ра со ва. – М.: Изд-во Даш ков и К., 2009. – С. 63. 8. Про ав торсь ке пра во і суміжні пра ва:
За кон Ук раїни від 23.12.1993 р. № 3792-XII // ВВР Ук раїни. – 1994. – № 13. – Ст. 64.
9. Ва щук Я. Ви ко ри с тан ня об’єктів інте лек ту аль ної влас ності в рек ламі / Я. Ва щук //
[Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://patent.km.ua/ukr/articles/i487 10. Бу са -
рев Г. Ав тор ские пра ва в рек ла ме / Г. Бу са рев // [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту -
пу: http://www.reklamodatel.ru/static/art2359.htm 11. Про рек ла му. За кон Ук раїни від
03.07.1996 р. № 270/96-ВР // ВВР Ук раїни. – 1996. – № 39. – Ст. 181.
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М. В. СПІВАК

ТЕ О РЕ ТИ КО-ПРА ВОВІ ПИ ТАН НЯ ДЕР ЖАВ НО ГО КОН ТРО ЛЮ 
І НА ГЛЯ ДУ У СФЕРІ ОХО РО НИ ЗДО РОВ’Я 

Ок рес ле на сутність та зна чен ня охо ро ни здо ров’я. Оха рак те ри зо вані нор ма тив но-
пра вові за са ди здійснен ня дер жав но го кон тро лю та на гля ду у сфері охо ро ни здо ров’я.
Виз на че но ко ло суб’єктів здійснен ня дер жав но го кон тро лю та на гля ду у сфері охо ро ни
здо ров’я, про аналізо вані їх по вно ва жен ня. Зроб лені вис нов ки про важ ливість здійснен -
ня дер жав но го кон тро лю та на гля ду у за зна ченій сфері.

Клю чові сло ва: охо ро на здо ров’я, здо ров’я на се лен ня, дер жав ний кон троль, дер -
жав ний на гляд, об’єкти кон тро лю, суб’єкти кон тро лю, суб’єкти на гля ду.

Спи вак М.В. Те о ре ти ко-пра во вые во про сы го су дар ст вен но го кон тро ля и над зо -
ра в се ре за щи ты здо ро вья

Очер че на сущ ность и зна че ние здра во о хра не ния. Оха рак те ри зо ва ны нор ма тив но-
пра во вые прин ци пы осу ще ств ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля и над зо ра в сфе ре ох -
ра ны здо ро вья. Оп ре де лен круг субъ ек тов осу ще ств ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля и
над зо ра в сфе ре ох ра ны здо ро вья, про ана ли зи ро ва ны их пол но мо чия. Сде ла ны вы во ды о
важ но с ти осу ще ств ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля и над зо ра в от ме чен ной сфе ре. 

Клю че вые сло ва: здра во о хра не ние, здо ро вья на се ле ния, го су дар ст вен ный кон троль,
го су дар ст вен ный над зор, объ ек ты кон тро ля, субъ ек ты над зо ра.

Spivak Marina. Theoretical legal questions of state control and supervision are in sul-
phur of defence of health

In the article the outlined essence and value of health protection. Described normatively
legal principles of realization of state control and supervision in the field of guard of health.
Certainly circle of subjects of realization of state control and supervision in the field of guard
of health, their plenary powers are analysed. The done conclusions are about importance of
realization of state control and supervision in the noted sphere.

Key words: health protection, health of population, state control, state supervision, con-
trol objects, control subjects, subjects of supervision.

На су час но му етапі дер жав ний кон троль та на гляд у сфері охо ро ни здо ров’я
на пов нюється но вим змістом, зу мов ле ним по явою но вих нор ма тив них актів, що
рег ла мен ту ють за зна че ну сфе ру. Од нак го во ри ти про чіткість та до с ко налість
функціону ван ня си с те ми дер жав но го кон тро лю та на гля ду в охо роні здо ров’я ще
за ра но. Це обу мов ле но про га ли на ми у чин но му за ко но давстві, ча с ти ми зміна ми
йо го норм, не завжди на леж ною діяльністю працівників кон троль но-на гля до вих
ор ганів. Удо с ко на лен ня пра во во го за без пе чен ня дер жав но го кон тро лю та на гля ду
пра вовідно син у сфері охо ро ни здо ров’я в Ук раїні має спри я ти по даль шо му про -
гре сив но му роз вит ку рин ко вої еко номіки, по ши рен ню та зміцнен ню діяль ності
суб’єктів охо ро ни здо ров’я. 

Здійснен ня дер жав но го кон тро лю та на гля ду у сфері охо ро ни здо ров’я за без -
пе чується ши ро ким ко лом ор ганів дер жав ної вла ди, оскільки охо ро на здо ров’я
яви ще ба га то г ран не, пе ре ти нається з інши ми ви да ми пра во вої діяль ності й ви ма -
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гає всебічно го пра во во го ре гу лю ван ня. Дер жавні ор га ни ма ють різний пра во вий
ста тус, діяльність кож но го з них охоп лює кон крет ний об’єкт кон тро лю чи на гля -
ду. Са ме ці інсти туції ма ють суттєвий вплив на функціону ван ня си с те ми кон тро -
лю та на гля ду. Це по тре бує де таль но го аналізу за ко но дав ст ва, що виз на чає пра во -
вий ста тус та по вно ва жен ня кон троль но-на гля до вих ор ганів у сфері сфері охо ро -
ни здо ров’я ви роб лен ня за собів по до лан ня існу ю чих не доліків у їх ро боті.

Про бле ми дер жав но го кон тро лю та на гля ду вив ча лись уче ни ми в рам ках за -
галь но го досліджен ня цих інсти тутів, зо к ре ма ва го ми ми на уко ви ми вне ска ми
відзна чи лись В.О. Га лай, З.С. Гла дун, О.М. Го ля чен ко, Т.С. Грузєва, Ю.І. Губсь -
кий, JI.M. Деш ко, В.І. Жу ра вель, Д.В. Ка ра ми шев, О.Ю. Ка шин це ва, С.О. Ко -
зуліна, JI.B. Кра сиць ка, Ю.І. Кундієв, В.М. Ле хан, П.Є. Лівак, У.Б. Лу щик,
В.Ф. Мос ка лен ко, О.С. Мусій, В.М. По но ма рен ко, Я.Ф. Ра диш, О.Г. Ро го ва,
В.М. Ру дий, A.M. Са виць ка, В.Г.Сер дюк, І.М. Со ло нен ко, P.O. Сте фан чук,
С.Г. Сте цен ко, І.Я. Се ню та та ін.

Важ ливість кон тро лю та на гля ду у сфері охо ро ни здо ров’я, не роз роб леність
те о ре тич них за сад цієї діяль ності, не до ско налість пра во во го ре гу лю ван ня у цій
сфері обу мо ви ли ак ту альність досліджен ня пи тань дер жав но го кон тро лю та на -
гля ду у сфері охо ро ни здо ров’я: їх те о ре ти ко-пра во вих ос нов, ор ганізаційно-пра -
во во го ме ханізму цих пра вовідно син.

Су час на на ука свідчить, що здо ров’я лю ди ни є склад ним фе но ме ном гло баль -
но го зна чен ня який має роз гля да ти ся як філо софсь ка, соціаль на, еко номічна,
біологічна, ме дич на, пра во ва ка те горії. Вза галі «здо ров’я» – це при род ний стан
ор ганізму, який ха рак те ри зується йо го рівно ва гою з на вко лишнім се ре до ви щем і
відсутністю будь-яких хво роб ли вих змін. Здо ров’я лю ди ни – при род ний стан ор -
ганізму, що ха рак те ри зується йо го по вною врівно ва женістю з біос фе рою і
відсутністю будь-яких ви ра же них хво роб ли вих змін. Здо ров’я на се лен ня – стан
на се лен ня, який ха рак те ри зується ком плек сом ме ди ко-де мо графічних по каз ників
(на ро д жу ваність, смертність, смертність не мов лят, рівень фізич но го роз вит ку, за -
хво рю ваність, се ред ня очіку ва на три валість жит тя)1. 

У за ко но давстві Ук раїни охо ро на здо ров’я виз на че на як – си с те ма за ходів, які
здійсню ють ся ор га на ми дер жав ної вла ди та ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня,
їх по са до ви ми осо ба ми, за кла да ми охо ро ни здо ров’я, ме дич ни ми та фар ма цев -
тич ни ми працівни ка ми і гро ма дя на ми з ме тою збе ре жен ня та віднов лен ня
фізіологічних і пси хо логічних функцій, оп ти маль ної пра цез дат ності та соціаль ної
ак тив ності лю ди ни при мак си мальній біологічно мож ливій індивіду альній три ва -
лості її жит тя. Охо ро на здо ров’я є однім із пріори тет них на прямків дер жав ної
діяль ності2.

Здо ров’я на се лен ня – по каз ник до б ро бу ту дер жа ви, то му йо го збе ре жен ня є
за вдан ням дер жав но го рівня. Оскільки до ве де но, що при близ но 50 % здо ров’я
лю ди ни виз на чає спосіб жит тя, то політи ка фор му ван ня здо ро во го спо со бу жит тя
є соціаль ною політи кою за своїм змістом і во на по вин на уз го д жу ва ти ся із су ча -
сни ми за галь но виз на че ни ми по гля да ми і ви мо га ми світо вої спільно ти що до фор -
му ван ня здо ро во го спо со бу жит тя. Такі по ло жен ня ви кла дені в От тавській Хартії
і роз г ля нуті в Аде лаїдських ре ко мен даціях3. 

У юри дичній літе ра турі ха рак те ри зу ю чи кон троль В. Авер’янов роз гля дає
його як один із прин ципів діяль ності ор ганів дер жа ви або відно сить до ме тодів
уп равління, вба ча ю чи в кон тролі пев ний спосіб діяль ності і мож ливість впли ву за
йо го до по мо гою на по ведінку відповідно го об’єкта. О. Андрійко ствер д жує, що
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кон троль є функцією уп равління, для якої ха рак тер на си с те ма на гля ду та пе -
ревірки відповідності про це су функціону ван ня об’єкта прий ня тим уп -
равлінським рішен ням, ви яв лен ня ре зуль татів впли ву суб’єкта на об’єкт, ко ри гу -
ван ня до пу ще них відхи лень. І. Сте фа нюк вва жає, що кон троль є пе ревіркою до -
три ман ня та ви ко нан ня нор ма тив но вста нов ле них за вдань, планів і рішень. Як
ствер д жу ють Ю. Би тяк, В. Бо гуць кий, В. Па ра щук, кон троль мож на ха рак те ри зу -
ва ти як скла до ву, (еле мент) уп равління, що за без пе чує си с те ма тич ну пе ревірку
ви ко нан ня Кон сти туції, за конів Ук раїни, інших нор ма тив них актів, до дер жан ня
дис ципліни та пра во по ряд ку й по ля гає у втру чанні кон троль них ор ганів в опе ра -
тив ну діяльність підкон т роль них ор ганів, на данні їм обов’яз ко вих для ви ко нан ня
вказівок, при пи ненні, зміні чи ска су ванні актів уп равління, вжитті за ходів при му -
су що до підкон т роль них ор ганів4.

Ха рак те ри зу ю чи сутність на гля ду, про фе сор В. І. Про ко пен ко сво го ча су ха -
рак те ри зу вав йо го як пра во ву фор му ви ко нан ня за хис ної функції з до дер жан ням
за кон ності у тру до вих пра вовідно си нах. Вод но час, В. М. Га ра щук звер тає ува гу
на те, що на гляд – це юри дич ний аналіз ста ну справ що до до дер жан ня за кон ності
і дис ципліни в суспільстві, який здійснюється про ку ра ту рою із за сто су ван ням
відповідних, на да них їй за ко но дав ст вом форм, але без без по се ред нь о го втру чан -
ня в опе ра тив ну та іншу діяльність юри дич ної або фізич ної (у то му числі по са до -
вої) осо би. Подібне виз на чен ня дається та кож А. М. Слю са рем5. 

Не по оди но ки ми є ви пад ки збігу зна чень термінів «дер жав ний на гляд» і «дер -
жав ний кон троль» не тільки в на уковій літе ра турі але і у за ко но давстві. На при -
клад, За кон Ук раїни «Про без печність та якість хар чо вих про дуктів»
від 23.12.1997 ро ку дає виз на чен ня як дер жав но го кон тро лю – «діяльність дер -
жав них ор ганів ви ко нав чої вла ди, що здійснюється про тя гом усь о го про це су ви -
роб ництва та/або обігу об’єктів санітар них за ходів з ме тою за без пе чен ня до три -
ман ня відповідних санітар них за ходів і технічних рег ла ментів осо ба ми, які
здійсню ють ви роб ництво та/або обіг та ких об’єктів», так і дер жав но го на гля ду –
«діяльність ор ганів ви ко нав чої вла ди, що здійснюється періодич но з ме тою за без -
пе чен ня до три ман ня відповідних санітар них за ходів і технічних рег ла ментів осо -
ба ми, які здійсню ють ви роб ництво та/або обіг об’єктів санітар них за ходів і
технічних рег ла ментів»6. 

В іншо му нор ма тив но-пра во во му акті дер жав ний на гляд (кон троль) – роз гля -
дається, як діяльність упов но ва же них за ко ном цен т раль них ор ганів ви ко нав чої
вла ди, їх те ри торіаль них ор ганів, дер жав них ко легіаль них ор ганів, ор ганів місце -
во го са мо вря ду ван ня в ме жах по вно ва жень, пе ред ба че них за ко ном, що до ви яв -
лен ня та за побіган ня по ру шен ням ви мог за ко но дав ст ва суб’єкта ми гос по да рю -
ван ня та за без пе чен ня інте ресів суспільства, зо к ре ма на леж ної якості про дукції,
робіт та по слуг, прий нят но го рівня не без пе ки для на се лен ня, на вко лиш нь о го при -
род но го се ре до ви ща7. Та кож, у ст. 1 За ко ну Ук раїни «Про дер жав ний рин ко вий
на гляд і кон троль не хар чо вої про дукції» від 02.12.2010 ро ку терміни «кон троль»
і «на гляд» по да ють ся у та ких терміно логічних спо лу чен нях: «дер жав ний кон -
троль про дукції», «ор ган дер жав но го рин ко во го на гля ду», «дер жав ний рин ко вий
на гляд»8. 

Дер жа ва че рез спеціаль но упов но ва жені ор га ни ви ко нав чої вла ди здійснює
кон троль і на гляд за до дер жан ням за ко но дав ст ва про охо ро ну здо ров’я, дер жав -
них стан дартів, кри теріїв та ви мог, спря мо ва них на за без пе чен ня здо ро во го на -
вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща і санітар но-епідемічно го бла го по луч чя на -
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се лен ня, нор ма тивів про фесійної діяль ності в га лузі охо ро ни здо ров’я, ви мог
Дер жав ної Фар ма ко пеї, стан дартів ме дич но го об слу го ву ван ня, ме дич них ма -
теріалів і тех но логій9.

У літе ра турі виділя ють три клю чові об’єкти кон тро лю та на гля ду у сфері охо -
ро ни здо ров’я: санітар но-епідемічне бла го по луч чя на се лен ня; обіг нар ко тиків;
обіг лікарсь ких за собів10. Роз г ля не мо їх де тальніше відповідно до ос танніх змін
у за ко но давстві Ук раїни.

По нят тя та ос новні за вдан ня дер жав но го санітар но-епідеміологічно го на гля -
ду закріплені у ст. 39 За ко ну Ук раїни «Про за без пе чен ня санітар но го та
епідемічно го бла го по луч чя на се лен ня» від 24.02.1994 ро ку. Дер жав ний санітар -
но-епідеміологічний на гляд – це діяльність ор ганів дер жав ної санітар но-
епідеміологічної служ би по кон тро лю за до три ман ням юри дич ни ми та фізич ни -
ми осо ба ми санітар но го за ко но дав ст ва з ме тою по пе ре д жен ня, ви яв лен ня, змен -
шен ня або усу нен ня шкідли во го впли ву не без печ них фак торів на здо ров’я лю дей
та по за сто су ван ню за ходів пра во во го ха рак те ру що до по руш ників.

Ос нов ни ми за вдан ня ми цієї діяль ності є:
– на гляд за ор ганізацією і про ве ден ням ор га на ми ви ко нав чої вла ди, місце во го

са мо вря ду ван ня, підприємства ми, ус та но ва ми, ор ганізаціями та гро ма дя на ми
санітар них і про ти епідемічних за ходів;

– на гляд за ре алізацією дер жав ної політи ки з пи тань профілак ти ки за хво рю -
вань на се лен ня, участь у роз робці та кон троль за ви ко нан ням про грам, що сто су -
ють ся за побіган ня шкідли во му впли ву фак торів на вко лиш нь о го се ре до ви ща на
здо ров’я на се лен ня;

– на гляд за до три ман ням санітар но го за ко но дав ст ва;
– про ве ден ня дер жав ної санітар но-епідеміологічної ек с пер ти зи, гігієнічної

рег ла мен тації не без печ них фак торів і ви да ча доз волів на їх ви ко ри с тан ня.
Дер жав ний санітар но-епідеміологічний на гляд здійснюється відповідно до

По ло жен ня про дер жав ний санітар но-епідеміологічний на гляд в Ук раїні, що за -
твер д жується Кабіне том Міністрів Ук раїни вибірко ви ми пе ревірка ми до три ман ня
санітар но го за ко но дав ст ва за пла на ми ор ганів дер жав ної санітар но-
епідеміологічної служ би, а та кож по за пла но во за леж но від санітар ної,
епідемічної си ту ації та за за ява ми гро ма дян.

Ре зуль та ти пе ревірки оформ лю ють ся ак том, фор ма і по ря док скла дан ня яко го
виз на ча ють ся цен т раль ним ор га ном ви ко нав чої вла ди, що за без пе чує фор му ван -
ня дер жав ної політи ки у сфері охо ро ни здо ров’я11.

Кон троль за обігом нар ко тиків є важ ли вим на пря мом діяль ності дер жа ви у
сфері охо ро ни здо ров’я. На бо роть бу з нар ко манією спря мо ву ють свою діяльність
пра во охо ронні ор га ни, гро мадські ор ганізації, ме дичні ус та но ви. Дер жав на служ -
ба Ук раїни з кон тро лю за нар ко ти ка ми є пра во на с туп ни ком Дер жав но го коміте ту
Ук раїни з пи тань кон тро лю за нар ко ти ка ми та Дер жав ної служ би Ук раїни з
лікарсь ких пре па ратів і кон тро лю за нар ко ти ка ми в ча с тині обігу нар ко тич них за -
собів, пси хо троп них ре чо вин і пре кур сорів у за кла дах охо ро ни здо ров’я та ви роб -
ництві лікарсь ких за собів та ліцен зу ван ня гос по дарсь кої діяль ності з обігу нар ко -
тич них за собів, пси хо троп них ре чо вин і пре кур сорів у за кла дах охо ро ни здо ров’я
та ви роб ництві лікарсь ких за собів. Ос нов ни ми за вдан ня ми Дер жав ної служ би
Ук раїни з кон тро лю за нар ко ти ка ми Ук раїни є: 

– фор му ван ня та за без пе чен ня ре алізації дер жав ної політи ки у сфері обігу
нар ко тич них за собів, пси хо троп них ре чо вин і пре кур сорів та про тидії їх не за кон -
но му обігу в ме жах на да них по вно ва жень; 
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– здійснен ня дер жав но го ре гу лю ван ня та кон тро лю за обігом нар ко тич них за -
собів, пси хо троп них ре чо вин і пре кур сорів та за ходів з про тидії їх не за кон но му
обігу в ме жах на да них по вно ва жень; 

– ко ор ди нація діяль ності ор ганів ви ко нав чої вла ди у сфері обігу нар ко тич них
за собів, пси хо троп них ре чо вин і пре кур сорів та про тидії їх не за кон но му обігу в
ме жах на да них по вно ва жень; 

– за без пе чен ня відповідно до міжна род них до го ворів, зго да на обов’яз ковість
яких на да на Вер хов ною Ра дою Ук раїни, взаємодії та інфор маційно го обміну з
міжна род ни ми ор ганізаціями і ком пе тент ни ми ор га на ми іно зем них дер жав у
сфері обігу нар ко тич них за собів, пси хо троп них ре чо вин, пре кур сорів та про тидії
їх не за кон но му обігу, а та кож пред став лен ня інте ресів Ук раїни у за зна ченій сфері
в міжна род них ор ганізаціях12.

Кон троль за обігом лікарсь ких за собів є важ ли вою лан кою дер жав но го ре гу -
лю ван ня у сфері охо ро ни здо ров’я, оскільки знач на ча с ти на лік ви пу с ка ють ся з
по ру шен ням діючих норм, є підроб ка ми, або та ки ми, ефек тивність яких не
відповідає за яв ле ним ви роб ни ка ми по каз ни кам. Ке ру ю чись тим, що прак тич на
більшість пацієнтів для ліку ван ня ви ко ри с то ву ють лікарські за со би, кон троль за
їх обігом має бу ти по став ле ний на на леж но му рівні. З цією ме тою діє Дер жав на
служ ба Ук раїни з лікарсь ких за собів . Держлікслуж ба Ук раїни вхо дить до си с те -
ми ор ганів ви ко нав чої вла ди у га лузі охо ро ни здо ров’я та ут во рюється для за без -
пе чен ня ре алізації дер жав ної політи ки у сфе рах кон тро лю якості та без пе ки
лікарсь ких за собів, у то му числі ме дич них іму нобіологічних пре па ратів, ме дич -
ної техніки і ви робів ме дич но го при зна чен ня, що пе ре бу ва ють в обігу та/або за -
сто со ву ють ся у сфері охо ро ни здо ров’я, доз во лені до ре алізації в ап теч них за кла -
дах і їх струк тур них підрозділах, а та кож ліцен зу ван ня гос по дарсь кої діяль ності з
ви роб ництва лікарсь ких за собів, імпор ту лікарсь ких за собів, оп то вої та
роздрібної торгівлі лікарсь ки ми за со ба ми. Ос нов ни ми за вдан ня ми Держлікслуж -
би Ук раїни є:

– вне сен ня про по зицій що до фор му ван ня дер жав ної політи ки у сфе рах кон -
тро лю якості та без пе ки лікарсь ких за собів, ме дич них ви робів, а та кож ліцен зу -
ван ня гос по дарсь кої діяль ності з ви роб ництва лікарсь ких за собів, імпор ту
лікарсь ких за собів, оп то вої та роздрібної торгівлі лікарсь ки ми за со ба ми;

– ре алізація дер жав ної політи ки у сфері дер жав но го кон тро лю якості та без -
пе ки лікарсь ких за собів і ме дич них ви робів;

– ліцен зу ван ня гос по дарсь кої діяль ності з ви роб ництва лікарсь ких за собів,
імпор ту лікарсь ких за собів, оп то вої та роздрібної торгівлі лікарсь ки ми за со -
бами13.

На на шу дум ку, по ряд з трьо ма ви ще за зна че ни ми об’єкти кон тро лю та на гля -
ду у сфері охо ро ни здо ров’я, слід виділи ти і чет вер тий, який, доцільно пов’яза ти
з про тидією ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціаль но не без печ них за хво рю вань.

Дер жав на служ ба Ук раїни з пи тань про тидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціаль но не без печ них за хво рю вань є цен т раль ним ор га ном ви ко нав чої вла ди,
діяльність якої спря мо вується і ко ор ди нується Кабіне том Міністрів Ук раїни че рез
Віце-прем’єр-міністра Ук раїни – Міністра охо ро ни здо ров’я Ук раїни. Держ служ -
ба Ук раїни соц за х во рю вань вхо дить до си с те ми ор ганів ви ко нав чої вла ди та ут во -
рюється для ре алізації дер жав ної політи ки у сфері про тидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та інших соціаль но не без печ них за хво рю вань. Ос нов ни ми за вдан ня ми Держ -
служ би Ук раїни соц за х во рю вань є:
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– вне сен ня про по зицій що до фор му ван ня дер жав ної політи ки у сфері про тидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціаль но не без печ них за хво рю вань;

– ре алізація дер жав ної політи ки у сфері про тидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
інших соціаль но не без печ них за хво рю вань.

Держ служ ба Ук раїни соц за х во рю вань відповідно до по кла де них на неї за -
вдань: уза галь нює прак ти ку за сто су ван ня за ко но дав ст ва з пи тань, що на ле жать до
її ком пе тенції, роз роб ляє про по зиції що до вдо с ко на лен ня за ко но дав чих актів;
здійснює дер жав ний на гляд та кон троль за до дер жан ням за ко но дав ст ва у сфері
про тидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціаль но не без печ них за хво рю вань;
здійснює кон троль за діяльністю ак ре ди то ва них спеціаль них ла бо ра торій;
здійснює кон троль за якістю крові та її ком по нентів; ви ко нує у ме жах по вно ва -
жень функції з уп равління об’єкта ми дер жав ної влас ності, що на ле жать до сфе ри
уп равління Держ служ би Ук раїни соц за х во рю вань; здійснює інші по вно ва жен ня
на ос нові та на ви ко нан ня Кон сти туції та за конів Ук раїни, актів Пре зи ден та Ук -
раїни, Кабіне ту Міністрів Ук раїни14.

Ви хо дя чи із за зна че но го, мож на зро би ти вис но вок, що різно пла но вий ха рак -
тер охо ро ни здо ров’я, знач ний пе релік на прямів ме дич ної діяль ності обу мов лю -
ють особ ли вості підхо ду сто сов но здійснен ня дер жав но го кон тро лю та на гля ду у
за зна ченій сфері. Жит тя та здо ров’я лю дей є най важ ливіши ми соціаль ни ми
цінно с тя ми, то му кон троль но-на гля довій діяль ності у сфері охо ро ни здо ров’я по -
вин на приділя тись на леж на ува га. Дер жав ний кон троль та на гляд – це пра во ва
діяльність упов но ва же них дер жа вою ор ганів, яка пред став ляє со бою си с те му за -
ходів що до спо с те ре жен ня та пе ревірки про це су функціону ван ня суб’єктів охо ро -
ни здо ров’я при здійсненні ни ми діяль ності з ме тою вста нов лен ня до стовірності
та за кон ності цих дій, за хи с ту прав і за кон них інте ресів фізич них та юри дич них
осіб, а та кож публічних інте ресів дер жа ви. 
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троль не хар чо вої про дукції. Вер хов на Ра да Ук раїни; За кон від 02.12.2010 № 2735-VI.
По точ на ре дакція – ре дакція від 11.08.2013: [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу :
zakon.rada.gov.ua/go/2735 9. Ос но ви за ко но дав ст ва Ук раїни про охо ро ну здо ров’я. Вер -
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хов на Ра да Ук раїни; За кон від 19.11.1992 № 2801-XII. По точ на ре дакція – ре дакція від
02.03. 2014: [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/2801-12 10. Рож ков Г.С. Цит. ра бо та; Сте цен ко С.Г. Ме дич не пра во Ук раїни:
підруч ник / Сте цен ко С.Г., Сте цен ко В.Ю., Се ню та І.Я. / за заг. ред. д.ю.н., проф.
С.Г. Сте цен ка. – К.: Все ук раїнська асоціація ви давців «Пра во ва єдність», 2008. – С. 131-
133. 11. Про за без пе чен ня санітар но го та епідемічно го бла го по луч чя на се лен ня Вер хов -
на Ра да Ук раїни; За кон від 24.02.1994 № 4004-XII. Ре дакція від 06.12.2012: [Еле к трон -
ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу : http://zakon4.rada.gov.ua 12. Пи тан ня Дер жав ної служ -
би Ук раїни з кон тро лю за нар ко ти ка ми. Пре зи дент Ук раїни; Указ, По ло жен ня
від 13.04.2011 № 457/2011: [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу : http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/sh 13. Про за твер д жен ня По ло жен ня про Дер жав ну служ бу Ук раїни з
лікарсь ких за собів. Пре зи дент Ук раїни; Указ, По ло жен ня від 08.04.2011 № 440/2011 По -
точ на ре дакція від 28.02.2013 : [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу : http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/440/2011 14. Пи тан ня Дер жав ної служ би Ук раїни з пи тань про -
тидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціаль но не без печ них [...]. Пре зи дент Ук раїни;
Указ, По ло жен ня від 08.04.2011 № 441/2011 По точ на ре дакція від 14.02.2012 [Еле к трон -
ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/441/2011#n8 
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С. М. ЛЕВ ЧУК

АДМІНІСТРА ТИВНІ ПО СЛУ ГИ ОР ГАНІВ ДО ХОДІВ І ЗБОРІВ 
У ПО ДАТ КОВІЙ СФЕРІ: ПО НЯТ ТЯ ТА ОЗ НА КИ

Аналізу ють ся су часні підхо ди до ро зуміння ка те горії «адміністра тив на по слу га», її
оз нак. Ак цен тується ува га на то му, що в по нят тя адміністра тив ної по слу ги по вин но
бу ти вклю че но як влас не об слу го ву ван ня плат ни ка по датків, так і ре зуль тат та ко го
об слу го ву ван ня – пра во ву фор му уп ралвіння. До во дить ся не доцільність роз гля ду в
якості адміністра тив них по слуг ор ганів до ходів і зборів у по дат ковій сфері та ких видів
діяль ності, як: бю д жет не відшко ду ван ня по дат ку на до да ну вартість та на дан ня по -
дат ко вих соціаль них пільг з по дат ку на до хо ди фізич них осіб. Сфор му ль о ва но по нят тя
«адміністра тив на по слу га ор ганів до ходів і зборів». 

Лев чук С.Н. Ад ми ни с т ра тив ные ус лу ги ор га нов до хо дов и сбо ров в на ло го вой
сфе ре: по ня тие и при зна ки

Ана ли зи ру ют ся со вре мен ные под хо ды к по ни ма нию ка те го рии «ад ми ни с т ра тив ная
ус лу га», ее при зна ков. Ак цен ти ру ет ся вни ма ние на том, что в по ня тие ад ми ни с т ра -
тив ной ус лу ги долж но быть вклю че но как соб ст вен но об слу жи ва ние на ло го пла тель -
щи ка, так и ре зуль тат та ко го об слу жи ва ния – пра во вой акт уп рав ле ния. До ка за но не -
це ле со об раз ность рас смо т ре ния в ка че ст ве ад ми ни с т ра тив ных ус луг ор га нов до хо дов
и сбо ров в на ло го вой де я тель но с ти по: бю д жет но му воз ме ще нию на ло га на до бав лен -
ную сто и мость и пре до став ле ние на ло го вой со ци аль ной льго ты по на ло гу на при быль
фи зи че с ких лиц. Сфор му ли ро ва но по ня тие «ад ми ни с т ра тив ная ус лу га ор га нов до хо дов
и сбо ров».

Levchuk Sergei. Administrative services in activity of the bodies of revenues and
taxes in the tax area: the concept and characters
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This paper examines current approaches to understanding the category of «administra-
tive services» and its features. Attention is focused on the fact that the concept of administra-
tive services should be included as a proper service of the taxpayer, and the result of such a
service - individual administrative act . Mounts question of whether the inclusion of adminis-
trative services fees income activities budget refund of value added tax and personal income.
The study formulated the concept of «administrative services by income and charges».

Зміни у те о ре ти ко-ме то до логічних підхо дах до виз на чен ня пред ме та
адміністра тив но го пра ва, йо го місця в си с темі пра во во го ре гу лю ван ня суспільних
відно син в су час них умо вах, виз нан ня в на уці адміністра тив но го пра ва «лю ди но -
цен т ристсь кої» кон цепції публічно го уп равління1, за про по но ва ної
В. Б. Авер’яно вим, зу мов лює по яву та ко го інсти ту ту як адміністра тив на по слу га.
В той же час пе ре орієнтація діяль ності ор ганів до ходів і зборів із фіскаль них
функцій на сервісні відно си ни із плат ни ка ми по датків без за пе реч но зу мов лює ак -
ту альність та не обхідність досліджен ня сут ності ка те горії «адміністра тив на по -
слу га» в діяль ності цих ор ганів публічної адміністрації. 

Вар то по го ди тись із дум кою Д.В. Прий ма чен ка про те, що уточ нен ня са мо го
змісту по нят тя «по слу га» має як прак тич не, так і те о ре тич не зна чен ня, ад же за ко -
но дав чо виз на че но, що адміністра тив на по слу га – це ре зуль тат здійснен ня влад -
них по вно ва жень2, а в на уковій літе ра турі під по слу гою пе ре важ но ма ють на увазі
са му діяльність3, тоб то об слу го ву ван ня4. 

Складність фор му ван ня кон цепції адміністра тив ної по слу ги обу мов ле на і
тим, що навіть до к т ри на цивільно го пра ва не має єди но го ро зуміння кон ст рукції
ка те горії «по слу га». Так, В. В. Рєзніко ва, досліджу ю чи сутність ка те горії «по слу -
га» як юри дич ної кон ст рукції на ра хо вує дев’ять підходів до її виз на чен ня5. 

Не зва жа ю чи на те, що ка те горія «адміністра тив но го по слу га» є но вою для су -
час ної на уки адміністра тив но го пра ва, на сьо годні існує знач ний об сяг праць вче -
них з да но го на пря му, в то му числі: В.Б. Авер’яно ва, Є. Ф. Демсь ко го, І. Коліуш -
ка, В.П. Ти мо щу ка, Ю. Ша ро ва, Д. Сухініна, В. М. Циндрі, Є. О. Ле ге зи,
О. Г. Стрель чен ко, Г. М. Пи са рен ко, Ю. М. Ільниць кої, К. В. Ніко лаєнко, од нак,
адміністра тивні по слу ги ор ганів до ходів і зборів не бу ли пред ме том ок ре мих
науко вих досліджень.

То му ме тою да ної статті є аналіз су час них підходів до ро зуміння ка те горій
«по слу га», «адміністра тив на по слу га», їх оз нак та виз на чен ня адміністра тив ної
по слу ги як пред ме ту діяль ності ор ганів до ходів і зборів.

Вар то по го ди тись із дум кою, що не зва жа ю чи на публічну сфе ру сам термін
«по слу га» по ви нен зберіга ти те са ме змісто ве на ван та жен ня, що й у при ват но му
сек торі та при ват но му праві6. Дійсно, са ме та кий підхід доз во лить роз ро би ти
адек ват не дек ла ро ва ним мож ли во с тям сервісно го об слу го ву ван ня плат ників по -
датків по нят тя адміністра тив ної по слу ги ор ганів до ходів і зборів. 

В те орії цивільно го та гос по дарсь ко го пра ва ка те горію «по слу га» виз на ча ють
як: 1) дію; 2) ре зуль тат діяль ності; 3) су купність діяль ності та ре зуль та ту;
4) діяль ності, що не має уре чев ле но го ре зуль та ту; 5) ма теріальні та не ма теріальні
бла га, які на да ють ся для за до во лен ня пев них по треб суб’єктів пра ва; 6) функцію;
7) пра вовідно син; 8) зміну в стані інсти туціональ ної оди ниці, тоб то зміну в стані
суб’єкта чи пред ме та, який на ле жить учас ни ку пра вовідно син, з йо го по пе ред ньої
зго ди7.

Такі розбіжності у підхо дах до ро зуміння цієї ка те горії у при ват них га лу зях
пра ва В. В. Рєзніко ва по яс нює тим, що по слу га – це гнуч кий об’єкт, межі яко го не
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є стабільни ми, ста ли ми і лег ко зміню ють ся під впли вом об’єктив них еко номічних
умов кон крет ної сфе ри суспільно го жит тя8. В той же час, про дов жує вче на, вель -
ми сумнівни ми є спро би поєдна ти у єдиній ка те горії «по слу га» ви ще заз на чені
підхо ди до її сут ності, од нак із на ве де них зна чень по слу ги по вин не ма ти адек ват -
ну пра во ву фор му9, по шук якої і є пріори тет ним на пря мом досліджень в даній
сфері. 

Не зва жа ю чи на за ко но дав че закріплен ня по нят тя адміністра тив ної по слу ги як
ре зуль та ту здійснен ня влад них по вно ва жень суб’єктом на дан ня адміністра тив них
по слуг за за явою фізич ної або юри дич ної осо би, спря мо ва но го на на бут тя, зміну
чи при пи нен ня прав та/або обов’язків та кої осо би відповідно до за ко ну10, на ука
адміністра тив но го пра ва про дов жує по шук най оп ти мальнішої кон ст рукції
адміністра тив ної по слу ги. 

Як що більшість вче них по го д жу ють ся із тим, що прик мет ник «адміністра -
тивні» вка зує на суб’єкт, який на дає такі по слу ги (адміністрацію, адміністра тивні
ор га ни), а та кож ха рак те ри зує влад но-публічну (адміністра тив ну) при ро ду діяль -
ності що до на дан ня цих по слуг11, то підхо ди до сут ності по нят тя «адміністра тив -
на по слу га» різнять ся. 

Так, Г. М. Пи са рен ко на зи ває адміністра тив ною по слу гою пра вовідно си ни,
що ви ни ка ють при ре алізації суб’єктив них прав фізич ної або юри дич ної осо би (за
їх за явою) у про цесі публічно-влад ної діяль ності адміністра тив но го ор га ну для
от ри ман ня пев но го ре зуль та ту12. При чо му дослідни ця ро бить ак цент на ви ко -
нанні са ме обов’язків дер жа ви пе ред при ват ни ми осо ба ми, спря мо ва них на юри -
дич не оформ лен ня умов, не обхідних для за без пе чен ня на леж ної ре алізації ни ми
своїх прав і охо ро ню ва них за ко ном інте ресів.

Д. Сухінін і Ю. Ша ров роз гля да ють адміністра тивні по слу ги як ре зуль тат
здійснен ня влад них по вно ва жень суб’єктом, що відповідно до за ко ну за без пе чує
юри дич не оформ лен ня умов ре алізації фізич ни ми та юри дич ни ми осо ба ми прав,
сво бод і за кон них інте ресів за їх за явою (ви да ча доз волів (ліцензій), сер тифікатів,
посвідчень, про ве ден ня реєстрацій то що)13. В. М. Цин д ря, уточ ню ю чи зміст
адміністра тив них по слуг що до діяль ності ор ганів внутрішніх справ, та кож виз на -
чає їх як ре зуль тат здійснен ня ци ми ор га на ми по вно ва жень по юри дич но му
оформ лен ню ре алізації фізич ни ми та юри дич ни ми осо ба ми прав, сво бод і за кон -
них інте ресів за їх за явою (ви да ча доз волів (ліцензій), сер тифікатів, посвідчень,
про ве ден ня реєстрації то що). При чо му ак цен тується ува га на такій оз наці по слу -
ги як, цінність для спо жи вачів за ме жа ми ор га ну внутрішніх справ та сприй нят тя
ни ми як по слу ги14. По го д жу ю чись з та кою по зицію вар то вка за ти, що юри дич не
оформ лен ня прав, сво бод та інте ресів суб’єктів адміністра тив но го пра ва є
обов’яз ком ор га ну публічної адміністрації, а ре зуль та том здійснен ня влад них по -
вно ва жень ви с ту пає кон крет на пра во ва фор ма уп равління. 

І. Коліуш ко й В. Ти мо щук уп равлінські по слу ги виз на ча ють як діяльність
упов но ва же них за ко ном ор ганів ви ко нав чої вла ди та ор ганів місце во го са мо вря -
ду ван ня, спря мо ва ну на за без пе чен ня пе ред ба че них за ко ном прав та інте ресів
фізич них і юри дич них осіб, які про яви ли ініціати ву в їх ре алізації15. Е. Ф. Демсь -
кий вва жає, що адміністра тив на по слу га – це вчи нен ня ор га ном (по са до вою осо -
бою) влад них по вно ва жень, дій, які за без пе чу ють юри дич не оформ лен ня на дан -
ня суб’єкту звер нен ня відповідних по вно ва жень, що спря мо вані на на бут тя, зміну
чи при пи нен ня прав і обов’язків для за до во лен ня влас них по треб мо раль но го, ма -
теріаль но го або осо би с то го ха рак те ру16. Виз на чає адміністра тив ну по слу гу як
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діяльність суб’єктів влад них по вно ва жень і Ю. М. Ільниць ка, до да ю чи, що та ка
діяльність має своїм ре зуль та том по зи тив ний суспільний ефект, тим са мим за до -
воль ня ю чи пра ва та інте ре си осіб, що звер ну лись, і відо б ра же на в адміністра тив -
но му акті17. Вклю чен ня в по нят тя адміністра тив ної по слу ги не ли ше ре зуль та ту,
а й са мої діяль ності по об слу го ву ван ню дає мож ливість вста но ви ти стан дар ти та -
кої діяль ності. Як при клад вста нов лен ня стан дартів об слу го ву ван ня мо же мо на -
ве с ти Кон цепцію ство рен ня та функціону ван ня ав то ма ти зо ва ної си с те ми “Єди не
вікно по дан ня еле к трон ної звітності”, схва ле ну Роз по ря д жен ням Кабіне ту
Міністрів Ук раїни від 7 серп ня 2013 р. № 587-р.18

Виз на чен ня адміністра тив ної по слу ги, що на дається ор га на ми до ходів і
зборів, не мо же відбу ва тись без аналізу оз нак цьо го яви ща. Вра хо ву ю чи те, що в
юри дичній літе ра турі цілком обґрун то ва но до во дить ся, що не кож ну діяльність
суб’єкта з влад ни ми по вно ва жен ня ми, спря мо ва ну на за до во лен ня ви мог фізич -
них чи юри дич них осіб, мож на виз на ти як на дан ня адміністра тив них по слуг19,
особ ли ву ува гу вар то приділи ти са ме тим оз на кам, які доз во ля ють виділи ти
адміністра тивні по слу ги із усь о го сервісно го сег мен ту діяль ності ор ганів
публічної адміністрації. 

Е. Ф. Демсь кий на го ло шує на та ких сутнісних оз на ках адміністра тив ної по -
слу ги: на да ють ся ви ключ но ор га на ми влад них по вно ва жень — ор га на ми дер жав -
ної вла ди, упов но ва же ни ми на те дер жав ни ми підприємства ми, ус та но ва ми, ор -
ганізаціями, ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня — в по ряд ку здійснен ня ни ми
за вдань і функцій в ме жах, виз на че них за ко ном; на дан ня адміністра тив них по слуг
пов’яза не із за без пе чен ням ство рен ня умов для ре алізації фізич ни ми чи юри дич -
ни ми осо ба ми прав, сво бод і за кон них інте ресів шля хом вирішен ня відповідних
про це дур них пи тань; на дан ня адміністра тив них по слуг пре зю мується (вба -
чається) за ра ху нок коштів дер жав но го чи місце во го бю д жетів, тоб то має бу ти бе -
зо плат ним; ком пе тенція ор ганів влад них по вно ва жень що до на дан ня пев но го ви -
ду по слуг виз на чається за ко но дав ст вом і відповідно до за твер д же них стан -
дартів20.

Ана логічні оз на ки адміністра тив них по слуг на во дить і Д.В. Прий ма чен ко, до -
пов ню ю чи цей пе релік та ки ми оз на ка ми як: нор ма тив но виз на че на пра во ва мож -
ливість не ли ше на дан ня, але й от ри ман ня по слу ги; ре зуль та том є прий нят тя
адміністра тив но го ак та (рішен ня або юри дич но зна чу ща дія), яким за до воль -
няється осо ба-за яв ник21. 

Кон цепція роз вит ку си с те ми на дан ня адміністра тив них по слуг ор га на ми ви -
ко нав чої вла ди, схва ле на Роз по ря д жен ням Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 15 лю -
то го 2006 р. N 90-р, містить такі кри терії виз на чен ня на леж ності по слуг до
адміністра тив них: по вно ва жен ня адміністра тив но го ор га ну що до на дан ня пев но -
го ви ду по слуг виз на чається за ко ном; по слу ги на да ють ся адміністра тив ни ми ор -
га на ми шля хом ре алізації влад них по вно ва жень; по слу ги на да ють ся за звер нен -
ням фізич них та юри дич них осіб; ре зуль та том роз гля ду звер нен ня є адміністра -
тив ний акт, що має індивіду аль ний ха рак тер (па с порт, свідоцтво, ліцензія, дозвіл
то що); на дан ня по слуг пов’яза не із за без пе чен ням ство рен ня умов для ре алізації
фізич ни ми та юри дич ни ми осо ба ми прав, сво бод і за кон них інте ресів22.

Як ба чи мо, більшість дослідників на го ло шує на то му, що ос нов ним при зна -
чен ням адміністра тив ної по слу ги є ре алізація прав та інте ресів фізич них та юри -
дич них осіб. В той же час се ред пе реліку адміністра тив них по слуг ор ганів до -
ходів і зборів зна хо ди мо ті, от ри ман ня яких пов’яза не із ви ко нан ням за ко но дав чо
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вста нов ле них обов’язків осо би. Так, відповідно до ча с ти ни 5 ст. 70 По дат ко во го
ко дек су Ук раїни (далі – ПКУ) фізич на осо ба – плат ник по датків не за леж но від
віку (як ре зи дент, так і не ре зи дент), для якої раніше (тоб то до 01.01.2011 ро ку –
да та на бран ня чин ності ПКУ) не фор му ва лась обліко ва карт ка плат ни ка по датків
та яка не вклю че на до Дер жав но го реєстру фізич них осіб – плат ників по датків, зо -
бов’яза на осо би с то або че рез за кон но го пред став ни ка чи упов но ва же ну осо бу по -
да ти відповідно му ор га ну до ходів і зборів обліко ву карт ку фізич ної осо би – плат -
ни ка по дат ку, яка є вод но час за явою для реєстрації в Дер жав но му реєстрі, та
пред’яви ти до ку мент, що посвідчує осо бу. Відповідно до ча с ти ни 9 ст. 70 ПКУ за
звер нен ням плат ни ка по датків, йо го за кон но го пред став ни ка або упов но ва же ної
осо би ор ган до ходів і зборів ви дає до ку мент, що засвідчує реєстрацію у Дер жав -
но му реєстрі – карт ку плат ни ка по датків, яка містить реєстраційний но мер обліко -
вої карт ки плат ни ка по датків – фізич ної осо би у Дер жав но му реєстрі фізич них
осіб – плат ників по датків. Крім то го, відповідно до пунк ту 70.12.1. ча с ти ни 70.12.
ст. 70 ПКУ фізичні осо би зо бов’язані по да ва ти інфор мацію про реєстраційний но -
мер обліко вої карт ки юри дич ним та фізич ним осо бам, що вип ла чу ють їм до хо ди.
От же, от ри ман ня обліко вої карт ки плат ни ка по датків є обов’яз ком фізич них осіб,
які зо бов’язані спла чу ва ти по дат ки на те ри торії Ук раїни. 

Та кож вар то вка за ти на та ку оз на ку адміністра тив ної по слу ги як унікальність:
такі по слу ги на да ють ся в си лу за ко ну кон крет ним ор га ном публічної
адміністрації і не мо жуть бу ти от ри мані в іншо му ор гані публічної адміністрації,
підприємстві, ус та нові, ор ганізації. Дійсно, ПКУ, вста нов лює мож ливість от ри -
ман ня адміністра тив ної по слу ги з ви дачі тор го во го па тен ту ли ше в ор гані до ходів
і зборів за місцем реєстрації плат ни ка по датків, відповідно, та ка по слу га не мо же
бу ти на да на іншим ор га ном публічної адміністрації. Са ме та ка оз на ка адміністра -
тив ної по слу ги і зу мов лює не обхідність де таль ної пра во вої рег ла мен тації її на -
дан ня, в то му числі виз на чен ня їх пе реліку та ор ганів публічної адміністрації,
упов но ва же них на да ва ти такі по слу ги. 

Од нак за ко но дав цем не вста нов ле но навіть примірно го пе реліку адміністра -
тив них по слуг або за бо ро ни відне сен ня до чис ла та ких по слуг пев них видів
діяль ності. Ли ше у ча с тині 2 статті 2 ЗУ «Про адміністра тивні по слу ги» вка за но,
що дія цьо го за ко ну не по ши рюється на відно си ни: дер жав но го на гля ду (кон тро -
лю); ме т ро логічно го кон тро лю і на гля ду; ак ре ди тації ор ганів з оцінки
відповідності; дізнан ня, до су до во го слідства; опе ра тив но-роз шу ко вої діяль ності;
су до чин ст ва, ви ко нав чо го про ва д жен ня; но таріаль них дій; ви ко нан ня по ка рань;
до сту пу до публічної інфор мації; за сто су ван ня за ко но дав ст ва про за хист еко -
номічної кон ку ренції; про ва д жен ня діяль ності, пов’яза ної з дер жав ною таємни -
цею; на бут тя прав на кон курс них за са дах; на бут тя прав сто сов но об’єктів, об ме -
же них у цивільно му обігу.

Кон цепцією роз вит ку си с те ми на дан ня адміністра тив них по слуг ор га на ми ви -
ко нав чої вла ди із чис ла адміністра тив них по слуг ви клю че но ли ше кон троль ну
діяльність адміністра тив но го ор га ну (пе ревірки, ревізії, інспек ту ван ня то що), а
та кож вста нов ле но, що спеціаль но ут во рені для про ве ден ня кон тро лю ор га ни не
мо жуть на да ва ти плат них по слуг, пов’яза них з ви ко нан ням ни ми кон троль них
функцій.

Більш послідо вним є підхід Е. Ф. Демсь ко го, який вва жає, що не мо жуть бу -
ти адміністра тив ни ми по слу га ми будь-які дії, спря мо вані на за без пе чен ня: а) кон -
троль но-на гля до вої діяль ності ор ганів влад них по вно ва жень; б) за сто су ван ня ор -
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га на ми влад них по вно ва жень за ходів при му су, в то му числі і адміністра тив ної
відповідаль ності; в) про це ду ри ос кар жен ня не пра вомірних дій чи бездіяль ності
ор га на влад них по вно ва жень або йо го по са до вих осіб; г) про ва д жен ня за ініціати -
вою ор га на влад них по вно ва жень23. Та кий вис но вок є особ ли во цінним вра хо ву -
ю чи те, що у де я ких за рубіжних країнах (Ав ст ралія, Ар ген ти на, Ве ли ка Бри танія,
Ірландія, Ка на да, Ко рея, Мек си ка, Нідер лан ди, Но ва Зе ландія, Нор вегія, ПАР,
Поль ща, Сінга пур, Сло вач чи на) до чис ла «по дат ко вих» по слуг відне се но не ли ше
реєстрацію суб’єктів гос по да рю ван ня, од нак і роз гляд скарг плат ників по датків, а
та кож відшко ду ван ня по дат ку на до да ну вартість (далі – ПДВ) та по дат ку з до -
ходів фізич них осіб (далі – ПДФО)24. Що до бю д жет но го відшко ду ван ня ПДВ, то
вар то підтри ма ти дум ку про те, що по нят тя адміністра тив них по слуг не охоп лює
фінан со вих по слуг (на при клад, ви да ча гро шей соціаль но не за хи ще ним осо бам)25.
Дійсно, адміністра тив на по слу га – це по слу га уп равлінська, на дан ня якої пе ред -
ба чає вчи нен ня юри дич них дій, які тяг нуть на стан ня юри дич них наслідків26, а її
ре зуль тат – індивіду аль ний адміністра тив ний акт – є юри дич ним фак том, з яким
за ко но да вець пов’язує ви ник нен ня, зміну чи при пи нен ня адміністра тив них пра -
вовідно син. Дійсно, от ри ман ня ліцензії на роздрібну торгівлю ал ко голь них на пої
та тю тю но вих ви робів дає пра во на без по се ред ню ре алізацію та ких то варів у виз -
на че но му об’єкті торгівель ної діяль ності, от ри ман ня па с пор ту – дає пра во са -
мостійно бра ти участь у більш ши ро ко му колі пра вовідно син, як цивільних, так і
адміністра тив них. Од нак, от ри ман ня бю д жет но го відшко ду ван ня ПДВ, або по -
дат ко вої соціаль ної пільги на ПДФО не тяг не за со бою ви ник нен ня, зміну чи при -
пи нен ня адміністра тив них пра вовідно син, змін у пра во во му ста тусі осо би, а то му
не мо же вва жа тись адміністра тив ною по слу гою. 

Та кож до адміністра тив них по слуг не на ле жать: діяльність ор ганів публічної
адміністрації не пов’яза на з ре алізацією ни ми влад них по вно ва жень (зо к ре ма,
кон суль тації); акт упов но ва же но го ор га ну, який не сто сується прав осо би;
проміжні ак ти дер жав них ор ганів, які не є ос та точ ни ми рішен ня ми (на при клад,
довідки, вис нов ки, по го д жен ня, не обхідні для от ри ман ня вста нов ле но го за ко ном
до ку мен та, зо к ре ма свідоцтва, доз во лу, ліцензії, сер тифіка та, посвідчен ня, па с -
пор та)27. 

Такі по ло жен ня, звісно, по тре бу ють більш де таль но го оп ра цю ван ня, од нак
без за пе реч ною є не обхідність за ко но дав чо го виз на чен ня видів діяль ності ор ганів
публічної адміністрації що до яких не мо жуть на да ва тись адміністра тивні
послуги. 

Дослідив ши ос новні на укові підхо ди до виз нан ня ка те горії «адміністра тив на
по слу га» та її оз нак мо же мо дійти та ких вис новків. Впро ва д жен ня сервісної кон -
цепції публічно го адміністру ван ня в діяльність ор ганів до ходів і зборів у по дат -
ковій сфері ви ма гає де таль но го досліджен ня ка те горії «адміністра тив на по слу га»
з ме тою вста нов лен ня її сут ності та ви яв лен ня пер спек тив її за сто су ван ня і роз -
вит ку. З те о ре тич ної точ ки зо ру адміністра тив на по слу га ор ганів до ходів і зборів
- це публічно-влад на, підза кон на діяльність ор ганів до ходів і зборів (їх по са до вих
осіб) за за явою фізич них і юри дич них осіб про ре алізацію пе ред ба че них за ко ном
прав та інте ресів, ви ко нан ня обов’язків цих осіб у по дат ковій сфері, що має своїм
ре зуль та том пра во ву фор му уп равління (індивіду аль ний акт уп равління чи юри -
дич но зна чу щу дію). Са ме та кий підхід на на шу дум ку є найбільш обґрун то ва -
ним, оскільки дає підста ви для нор ма тив но го ста нов лен ня ви мог, не ли ше що до
са мої фор ми уп равління (на при клад, вста нов лен ня фор ми ліцензії або довідки),
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яка є ре зуль та том на дан ня адміністра тив ної по слу ги, од нак і до са мої діяль ності
по її на дан ню, вста нов лен ня стан дартів об слу го ву ван ня плат ників по датків. До
чис ла адміністра тив них по слуг ор ганів до ходів і зборів не мо же бу ти за ра хо ва на
діяльність, що пов’яза на із: роз гля дом скарг плат ників по датків; за сто су ван ням
за ходів адміністра тив но го та фінан со во го при му су; про ва д жен ня за ініціати вою
ор га ну до ходів і зборів (на при клад виз на чен ня по дат ко во го зо бов’язан ня плат ни -
ка по датків ор га ном до ходів і зборів); по дат ко вим кон тро лем; бю д жет ним відшко -
ду ван ням ПДВ; от ри ман ня по дат ко вої соціаль ної пільги на ПДФО. 
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УДК 347.78.025 

О. О. КУЛІНІЧ

ВІДПОВІДНІСТЬ ЗМІСТУ ХУ ДОЖ НЬ О ГО ТВО РУ 
МО РАЛЬ НИМ ЗА СА ДАМ СУСПІЛЬСТВА 

ЯК УМО ВА ПРА ВОМІРНОСТІ ЙО ГО РОЗ ПОВ СЮ Д ЖЕН НЯ

Стат тя при свя че на досліджен ню умов пра вомірності роз пов сю д жен ня ху дожніх
творів. Зо к ре ма, однією з важ ли вих умов є відповідність тво ру мо раль ним за са дам
суспільства. Аналізується зміст ка те горії «мо ральні за са ди суспільства» відповідно до
чин но го цивільно го за ко но дав ст ва. Звер тається ува га на ок ремі виз на чен ня, що на во -
дять ся у на уковій літе ра турі. Досліджу ють ся при кла ди з прак ти ки, ко ли
невідповідність тво ру мо раль ним за са дам бу ло підста вою для при пи нен ня йо го роз пов -
сю д жен ня.

Клю чові сло ва: ху дожній твір, мо ральні за са ди, при пи нен ня роз пов сю д жен ня, за -
хист прав.

Ку ли нич О.А. Со от вет ст вие со дер жа ния ху до же ст вен но го про из ве де ния мо -
раль ным ус то ям об ще ст ва как ус ло вие пра во мер но с ти его рас про ст ра не ния 

Ста тья по свя ще на ис сле до ва нию ус ло вий пра во мер но с ти рас про ст ра не ния ху до -
же ст вен ных про из ве де ний. В ча ст но с ти, од ним из важ ных ус ло вий вы сту па ет со от -
вет ст вие про из ве де ния мо раль ным ус то ям об ще ст ва. Ана ли зи ру ет ся со дер жа ние ка -
те го рии «мо раль ные ус тои об ще ст ва» в со от вет ст вии с дей ст ву ю щим граж дан ским
за ко но да тель ст вом. Об ра ща ет ся вни ма ние на от дель ные оп ре де ле ния, ко то рые со дер -
жат ся в на уч ной ли те ра ту ре. Ис сле ду ют ся при ме ры из прак ти ки, ког да не со от вет -
ст вие про из ве де ния мо раль ным ус то ям бы ло ос но ва ни ем для пре кра ще ния его рас про -
ст ра не ния.

Клю че вые сло ва: ху до же ст вен ное про из ве де ние, мо раль ные ус тои, пре кра ще ние
рас про ст ра не ния, за щи та прав. 

Kulinich Olga. The conformity of the content of the work of art to moral fabric of
society as a condition of the legality of its distribution

The article investigates the conditions of lawful distribution of the works of art. In par-
ticular, one of the important conditions is the conformity of the work of art morals of society.
The content of the category "moral foundations of society" is analyzed under current legisla-
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tion. Attention is paid to certain definitions contained in the scientific literature. It is studied
examples from the legal practice, when the discrepancy of the work of art to the morals was
the basis for the termination of its distribution.

Key words: work of art, moral foundations, termination of distribution, protection of the
rights.

Од не з ак ту аль них пи тань, що по стає пе ред су ча сним ук раїнським на ро дом –
це відро д жен ня са мо бут ності, збе ре жен ня влас ної куль ту ри, по ва ги до за галь но -
виз на них людсь ких цінно с тей, підви щен ня рівня ду хов но го роз вит ку як всьо го
суспільства у ціло му, так і ок ре мої лю ди ни. Важ ли вою фор мою впли ву на роз ви -
ток фізич ної осо би є ре зуль та ти літе ра тур но-ху дож ньої діяль ності, за до по мо гою
яких відбу вається до не сен ня інфор мації про ви га дані чи ре альні яви ща, події, си -
ту ації. Во ни впли ва ють на роз ви ток куль ту ри та мо жуть ство рю ва ти умо ви для
де гра дації. Не зва жа ю чи на те, що нор ми за ко но дав ст ва не ре гу лю ють про цес
ство рен ня ре зуль татів твор чої діяль ності, існу ють підста ви для об ме жен ня роз -
пов сю д жен ня творів у зв’яз ку з невідповідністю їх пев ним кри теріям, які, на
жаль, зустріча ють ся у різних нор ма тив но-пра во вих ак тах та не уза галь ню ють ся у
єди ну си с те му в за ко но давстві про ав торсь ке пра во та суміжні пра ва.

У на уковій літе ра турі ба га то мо но графічних досліджень при свя че но охо роні
ре зуль татів літе ра тур но-ху дож ньої діяль ності. Се ред інших дослідників слід
відзна чи ти О. В. Ко ха новсь ку, Н. М. Ми ро нен ко, О. А. Підо при го ру, О.О. Підо -
при го ру, О.І. Ха ри то но ву, В. А. Хох ло ва, О. О. Ште фан та ін. Їх праці всебічно
висвітлю ють ок ремі пи тан ня охо ро ни об’єктів ав торсь ких прав та ре алізації прав
на них. Ра зом з цим, пред став ляє інте рес досліджен ня ок ре мих підстав, що є
підста вою для при пи нен ня по ши рен ня ху дожніх творів, зо к ре ма відповідність їх
змісту мо раль ним за са дам суспільства.

При ре алізації пра ва на інте лек ту аль ну, твор чу діяльність, ав то ри по винні до -
три му ва ти ся мо раль них за сад суспільства. Ка те горія «мо ральні за са ди
суспільства» зустрічається у чин но му цивільно му за ко но давстві, але, на жаль, у
зв’яз ку з її оціноч ним ха рак те ром не зна хо дить виз на чен ня че рез відповідні юри -
дич но-зна чущі кри терії, оз на ки. Чин ний Цивільний ко декс Ук раїни1 (далі – ЦК
Ук раїни) вста нов лює ви мо гу відповідності та до дер жан ня мо раль них за сад
суспільства при здійсненні цивільних прав та ви ко нанні обов’язків (ч. 3 ст. 13, ч. 2
ст. 319 ЦК Ук раїни); при за сто су ванні осо бою за ходів про тидії, тоб то са мо за хи с -
ту (ч. 1 ст. 19, ч. 2 ст. 1169 ЦК Ук раїни); при виз на ченні ко ла цивільних прав, що
не вста нов лені Кон сти туцією Ук раїни, ЦК Ук раїни та іншим за ко нам (ч. 4 ст. 26
ЦК Ук раїни); при виз на ченні змісту пра во чи ну (ч. 1 ст. 203, ч. 3 ст. 228 ЦК Ук -
раїни); при виз на ченні умов у за повіті (ч. 2 ст. 1242 ЦК Ук раїни); при ре алізації
пра ва на збе ре жен ня своєї національ ної, куль тур ної, релігійної, мов ної са мо бут -
ності, а та кож пра во на вільний вибір форм та спо собів про яву своєї індивіду аль -
ності (ч. 2 ст. 300 ЦК Ук раїни) то що.

У зв’яз ку з відсутністю виз на чен ня да ної ка те горії на за ко но дав чо му рівні,
слід звер ну ти ся до по зицій ок ре мих вче них, висвітле них у на уковій літе ра турі.
Ю.В. Кри вен ко вва жає, що ка те горія «мо ральні за са ди суспільства» охоп лює на -
родні зви чаї, нор ми релігії та офіційну іде о логію суспільства. Зміст да ної ка те -
горії слід трак ту ва ти роз ши ре но2. В.М. Махінчук вис лов лює ана логічну дум ку та
в ре зуль таті досліджен ня да но го пи тан ня при хо дить до вис новків, що мо ральні
за са ди суспільства є од ним з чин ників цивільно го за ко но дав ст ва в ціло му та кри -
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терієм виз на чен ня меж здійснен ня цивільних (осо би с тих не май но вих) прав. Пра -
во і мо раль є ре гу ля то ра ми суспільних відно син і вже в цьо му по ля гає їх ор га -
нічна єдність. Од ним із про явів «за пов нен ня» пев них про га лин у пра во во му ре гу -
лю ванні суспільних відно син і є за сто су ван ня норм мо ралі (у ви гляді мо раль них
за сад суспільства) як од но го з кри теріїв виз на чен ня меж здійснен ня цивільних
прав за га лом та осо би с тих не май но вих прав зо к ре ма3.

При звер ненні до виз на чен ня ка те горії «мо раль», слід звер ну ти ува гу на по ло -
жен ня, що на во дять ся у статті 1 За ко ну Ук раїни «Про за хист суспільної мо ралі»4

відповідно до якої суспільна мо раль – це си с те ма етич них норм, пра вил по -
ведінки, що скла ли ся у суспільстві на ос нові тра диційних ду хов них і куль тур них
цінно с тей, уяв лень про до б ро, честь, гідність, гро мадсь кий обов’язок, совість,
спра вед ливість. Да не виз на чен ня на пов не но оціноч ни ми ка те горіями, які мо жуть
по-різно му тлу ма чи ти ся різни ми вер ст ва ми на се лен ня, у різні істо ричні проміжки
ча су у різних країнах. 

Закріплю ю чи прин цип на сво бо ду твор чої діяль ності у ст. 41, 54 Кон сти туції
Ук раїни5, за ко но да вець ра зом з тим, виз на чив ок ремі ви пад ки, ко ли мо же бу ти за -
бо ро не но роз пов сю д жен ня тво ру. Відповідно до ча с ти ни дру гої статті 442 ЦК Ук -
раїни твір не мо же бу ти опубліко ва ний, як що він по ру шує пра ва лю ди ни на
таємни цю її осо би с то го і сімей но го жит тя, за вдає шко ди гро мадсь ко му по ряд ку,
здо ров’ю та мо раль ності на се лен ня. За ли ша ю чи по за ме жа ми да но го досліджен -
ня по ру шен ня пра ва на таємни цю осо би с то го і сімей но го жит тя, слід зо се ре ди ти
ува гу на по тенційній мож ли вості за вдан ня шко ди гро мадсь ко му по ряд ку, здо -
ров’ю та мо раль ності на се лен ня. 

Відповідно до ст. 3 За ко ну Ук раїни «Про за хист суспільної мо ралі» закріплю -
ють ся на ступні об ме жен ня що до змісту творів. Ви роб ництво та обіг у будь-якій
формі про дукції пор но графічно го ха рак те ру в Ук раїні за бо ро ня ють ся. Кри терії
відне сен ня про дукції до та кої, що має пор но графічний ха рак тер, вста нов лю ють -
ся спеціаль но упов но ва же ним ор га ном ви ко нав чої вла ди у сфері куль ту ри та ми -
с тецтв. Ви роб ництво та обіг у будь-якій формі про дукції еро тич но го ха рак те ру та
про дукції, що містить еле мен ти на силь ст ва та жор сто кості, доз во ля ють ся ви -
ключ но за умо ви до три ман ня об ме жень, вста нов ле них за ко но дав ст вом. За бо ро ня -
ють ся ви роб ництво та роз пов сю д жен ня про дукції, яка: про па гує війну, національ -
ну та релігійну во рож не чу, зміну шля хом на силь ст ва кон сти туційно го ла ду або
те ри торіаль ної цілісності Ук раїни; про па гує фа шизм та не о фа шизм; при ни жує
або об ра жає націю чи осо бистість за національ ною оз на кою; про па гує бу зу -
вірство, блюзнірство, не по ва гу до національ них і релігійних свя тинь; при ни жує
осо бистість, є про явом зну щан ня з при во ду фізич них вад (каліцтва), з ду шев но х -
во рих, літніх лю дей; про па гує невігла ст во, не по ва гу до батьків; про па гує нар ко -
манію, ток си ко манію, ал ко голізм, тю тю но паління та інші шкідливі звич ки.

Ду ховні, мо раль но-етичні, куль турні, істо ричні, інте лек ту альні та ма теріальні
цінності поміж інших об’єктів ви с ту па ють об’єктом національ ної без пе ки на шої
країни відповідно до ст. 3 За ко ну Ук раїни «Про ос но ви національ ної без пе ки Ук -
раїни»6. В цьо му ас пекті тво ри, що не відповіда ють мо раль ним за са дам
суспільства яв ля ють за гро зу національній без пеці та роз гля да ють ся як на явні та
по тенційно мож ливі яви ща і чин ни ки, що ство рю ють не без пе ку життєво важ ли -
вим національ ним інте ре сам Ук раїни. 

У за ко но давстві, що ре гу лює по ря док роз пов сю д жен ня інфор мації, зо к ре ма
об’єктів ав торсь ких та суміжних прав, виз на ча ють ся ви мо ги що до змісту творів,

109Юридичні і політичні науки



які за бо ро няється роз пов сю д жу ва ти, а та кож що до ок ре мих слів, які за бо ро не но
ви ко ри с то ву ва ти. На при клад, стат тею 4 За ко ну Ук раїни «Про дру ко вані за со би
ма со вої інфор мації (пре су) в Ук раїні»7 стиль і лек си ка дру ко ва них за собів ма со -
вої інфор мації му сять відповіда ти за галь но виз на ним етич но-мо раль ним нор мам.
Вжи ван ня лай ли вих і бру таль них слів не до пу с кається. Стат тя 28 За ко ну Ук раїни
«Про ви дав ни чу спра ву»8 пе ред ба чає, що діяльність у ви дав ничій справі не мо же
бу ти ви ко ри с та на для за кликів, спря мо ва них на ліквідацію не за леж ності Ук раїни,
зміну кон сти туційно го ла ду на силь ниць ким шля хом, по ру шен ня су ве реніте ту і
те ри торіаль ної цілісності дер жа ви, підрив її без пе ки, не за кон не за хоп лен ня дер -
жав ної вла ди, про па ган ду війни, на силь ст ва, роз па лю ван ня міжетнічної, ра со вої,
релігійної во рож нечі, вчи нен ня те ро ри с тич них актів, по ся ган ня на пра ва і сво бо -
ди лю ди ни, здо ров’я на се лен ня.

Ча с ти ною ч. 7 ст. 40 За ко ну Ук раїни «Про те ле ба чен ня і радіомов лен ня»9

закріплюється наслідки по ру шен ня за ко но дав ст ва про за хист суспільної мо ралі.
Зо к ре ма, ліцензію про вай де ра про грам ної по слу ги мо же бу ти ану ль о ва но в су до -
во му по ряд ку за по дан ням Національ ної ра ди у зв’яз ку з си с те ма тич ни ми по ру -
шен ня ми за ко но дав ст ва Ук раїни про за хист суспільної мо ралі, про ав торські та
суміжні пра ва. 

При здійсненні га с т роль них за ходів у статті 3 За ко ну Ук раїни «Про га с т рольні
за хо ди в Ук раїні»10 вста нов люється об ме жен ня, зо к ре ма, не до пу с ка ють ся при
про ве денні га с т роль них за ходів за кли ки до за хоп лен ня вла ди, на силь ниць кої
зміни кон сти туційно го ла ду і цілісності дер жа ви, роз па лю ван ня національ ної,
кла со вої, соціаль ної, релігійної та іншої во рож нечі, до про па ган ди війни, те ро -
риз му й ек с т ремізму. Не до пу с кається про ве ден ня га с т роль них за ходів, що про па -
гу ють пор но графію, культ на силь ст ва й жор сто кості, ви роб ництво та вжи ван ня
нар ко тиків і пси хо троп них ре чо вин.

От же, вста нов лені об ме жен ня що до роз пов сю д жен ня ху дожніх творів ма ють
своєю ме тою за хист мо раль них за сад суспільства, вста нов лен ня пев них ра мок
що до гідної по ведінки. Не зва жа ю чи на по ло жен ня ст. 45-1 За ко ну Ук раїни «Про
інфор мацію»11 (йдеть ся про за бо ро ну цен зу ри та за бо ро ну втру чан ня в про -
фесійну діяльність жур налістів і за собів ма со вої інфор мації з бо ку ор ганів дер -
жав ної вла ди або ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня, їх по са до вих осіб), статті
309 ЦК Ук раїни, якою закріплюється за галь не пра ви ло про те, що цен зу ра про це -
су твор чості та ре зуль татів твор чої діяль ності не до пу с кається, не слід за бу ва ти
ви кла дені ви ще об ме жен ня до змісту творів при ство ренні ре зуль татів твор чої
діяль ності з ме тою за без пе чен ня до три ман ня прав та інте ресів третіх осіб.

З ме тою ре алізації по ло жень За ко ну Ук раїни «Про за хист суспільної мо ралі»,
у 2004 році бу ло ство ре но Національ ну ек с перт ну комісію з пи тань за хи с ту
суспільної мо ралі12, яка уза галь нює прак ти ку за сто су ван ня за ко но дав ст ва з пи -
тань, що на ле жать до її ком пе тенції, роз роб ляє про по зиції що до йо го вдо с ко на -
лен ня та вно сить їх на роз гляд Кабіне ту Міністрів Ук раїни. Крім цьо го, ство ре но
Гро мадсь ку ек с перт ну ра ду з пи тань за хи с ту суспільної мо ралі13, яка є постійно
діючим кон суль та тив но-до рад чим ор га ном з пи тань за хи с ту суспільної мо ралі
при Дер жав но му комітеті те ле ба чен ня і радіомов лен ня Ук раїни. Та кож в Ук раїні
діє ек с перт на комісія з пи тань роз пов сю д жен ня і де мон ст ру ван ня фільмів при
Міністерстві куль ту ри і ту риз му Ук раїни14, яка скли кається у разі ви ник нен ня
розбіжно с тей що до виз на чен ня індек су фільму, при по данні за яв ни ком до ку -
ментів для одер жан ня дер жав но го посвідчен ня на пра во роз пов сю д жен ня і де -
мон ст ру ван ня фільмів, за зго дою влас ни ка відповідних прав на фільм. 
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Здійсню ю чи свої по вно ва жен ня, Ек с перт на комісія має пра во вста нов лю ва ти
індекс фільму, який виз на чає гля даць ку ау ди торію, на да ва ти вис нов ки, а в разі по -
тре би – ак ти ми с тецтвоз навсь кої ек с пер ти зи. Про во дя чи ек с пер ти зу фільмів, Ек -
с перт на комісія ро бить вис но вок, на підставі яко го Міністер ст во куль ту ри і ту риз -
му Ук раїни відмов ляє у дер жавній реєстрації фільмів та ви дачі дер жав но го
посвідчен ня на пра во роз пов сю д жен ня і де мон ст ру ван ня фільмів або вста нов лює
один з індексів, що виз на чає гля даць ку ау ди торію та відповідно до неї умо ви роз -
пов сю д жен ня і де мон ст ру ван ня фільму. Дер жав не агент ст во Ук раїни з пи тань
кіно в ме жах своїх по вно ва жень, здійснює функції дер жав но го ре гу лю ван ня,
пов’язані з роз пов сю д жен ням і де мон ст ру ван ням фільмів. Ці по вно ва жен ня на -
дані відповідно до статті 15 За ко ну Ук раїни «Про кіне ма то графію»15. Фільми, на
які ви дані дер жавні посвідчен ня на пра во роз пов сю д жен ня і де мон ст ру ван ня,
вно сять ся до дер жав но го реєстру фільмів. Сьо годні це єди ний реєстр, де є вся
інфор мація по фільмах і дис триб’юто рах, термінах дії прав на те ри торії Ук раїни.
От же, в Ук раїні фак тич но ство ре но дер жав ну си с те му ор ганів, що за без пе чує охо -
ро ну суспільної мо ралі.

В Ук раїні відомі ви пад ки за бо ро ни до роз пов сю д жен ня пев них ху дожніх
творів. Так, ще у 2009 році Пре зи дентсь ка комісія з пи тань за хи с ту мо ралі за бо -
ро ни ла до по ка зу фільм Квентіна Та рантіно «Хо с тел-2», який з успіхом прой шов
у кіно зал світу. Чле ни комісії виріши ли, що такі фільми де фор му ють психіку лю -
дей, особ ли во мо лоді, спри я ють зро с тан ню зло чин ності, а та кож про па ган ду ють
жор стокість та на сил ля. Крім цьо го, бу ли за бо ро нені книж ки Олек сан д ра Уль я но -
ва «Же ни на его меч ты», Ва лерія Ко ро ви на «На ка ну не им пе рии»16.

У ви пад ку ви ник нен ня спо ру що до мож ли вості роз пов сю д жен ня ху дож нь о го
тво ру спірне пи тан ня вирішується у су до во му по ряд ку. При кла дом є спір про за -
бо ро ну де мон ст рації фільму „Код да Вінчі” та „О мен” те ле ком паніями на всій те -
ри торії Ук раїни та за бо ро ну дру ку та про да жу на те ри торії Ук раїни кни ги Де на
Бра у на „Код да Вінчі”. Бу ло вста нов ле но, що з вра ху ван ням відповідних вис -
новків ек с пертів, Міністер ст вом куль ту ри і ту риз му Ук раїни прий ня то рішен ня
про на дан ня доз во лу на де мон ст ру ван ня і роз пов сю д жен ня кінофільму на те ри -
торії Ук раїни для до маш нь о го та публічно го ко мерційно го відео-, те левізійно го та
кіно по ка зу для ау ди торії після 16 років. При роз гляді спра ви су дом не бу ло знай -
де но підстав для за до во лен ня ви мог по зи вачів та вста нов ле но, що дії відповідачів
по справі відповіда ють чин но му за ко но дав ст ву та не по ру ши ли пра ва, сво бо ди і
за конні інте ре си по зи вачів17.

У різні ча си існу ва ли ху дожні тво ри (зо к ре ма, книж ки, аудіовізу альні тво ри)
які за бо ро ня ли ся до публіку ван ня, зберіган ня, чи тан ня. Най частіше це відбу ва ло -
ся із-за су пе реч но с тей їх змісту існу ю чим політич ним, релігійним, соціаль ним чи
мо раль но-етич ним нор мам. Сьо годні ос нов ною ме тою ор ганів кон тро лю за до -
дер жан ням норм суспільної мо ралі по вин но бу ти здійснен ня ефек тив но го кон тро -
лю за змістом тво ру з ме тою за побіган ня де гра дації суспільства, спри ян ня роз вит -
ку осо би с тості. Ра зом з цим, слід звер ну ти ува гу, що безліч різно манітних ви с тав,
ви ко нань, що про во дять ся у арт-ка фе, штаб-квар ти рах та інших клу бах не кон тро -
лю ють ся на ви мо гу до три ман ня за ко но дав ст ва про за хист суспільної мо ралі. В
умо вах роз вит ку Інтер не ту, за собів ко мунікації та зв’яз ку існує не обхідність ре -
фор му ван ня за ко но дав ст ва шля хом вста нов лен ня но вих за собів та ме тодів кон -
тро лю за змістом творів. Ці та інші пи тан ня по тре бу ють більш ґрун тов но го
досліджен ня.

111Юридичні і політичні науки



1. Цивільний ко декс Ук раїни від 16.01.2003 р. № 435-ІV // Офіційний вісник Ук -
раїни. – 2003. – №11. – Ст. 461. 2. Кри вен ко Ю.В. Ка те горія «мо ральні за са ди
суспільства» в цивільно му праві Ук раїни / Ю.В. Кри вен ко // Ак ту альні про бле ми юри -
дич ної на уки: збірник тез Міжна род ної на уко вої кон фе ренції «Оди над цяті осінні юри -
дичні чи тан ня» (м. Хмель ниць кий, 23-24 ли с то па да 2012 ро ку): у 4-х ча с ти нах. – Ч. 3. –
Хмель ниць кий: Хмель ниць кий універ си тет уп равління та пра ва, 2012. – С. 102-103.
3. Махінчук В.М. Мо ральні за са ди суспільства як один із чин ників цивільно го за ко но -
дав ст ва та кри теріїв виз на чен ня меж здійснен ня осо би с тих не май но вих прав /
В.М. Махінчук // Ево люція цивільно го за ко но дав ст ва: про бле ми те орії і прак ти ки: ма -
теріали міжна род ної на уко во-прак тич ної кон фе ренції. 29-30 квітня 2004 р., м. Харків. –
К.: Ака демія пра во вих на ук Ук раїни, НДІ при ват но го пра ва і підприємництва, НДІ інте -
лек ту аль ної влас ності, Національ на юри дич на ака демія ім. Я. Му д ро го, 2004. – С. 258-
272. 4. Про за хист суспільної мо ралі: За кон Ук раїни від 20.11.2003 р. № 1296-IV // ВВР
Ук раїни. – 2004. – № 14. – Ст. 192. 5. Кон сти туція Ук раїни від 28.06.1996 р. // ВВР Ук -
раїни. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 6. Про ос но ви національ ної без пе ки Ук раїни: За кон Ук -
раїни від 19.06.2003 р. № 964-IV // ВВР Ук раїни. – 2003. – № 39. – Ст. 351. 7. Про дру -
ко вані за со би ма со вої інфор мації (пре су) в Ук раїні: За кон Ук раїни від 16.11.1992
№ 2782-XII // Відо мості Вер хов ної Ра ди Ук раїни. – 1993. – № 1. – Ст. 1. 8. Про ви дав ни -
чу спра ву: За кон Ук раїни від 05.06.1997 р. № 318/97-ВР // ВВР Ук раїни. – 1997. – № 32. –
Ст. 206. 9. Про те ле ба чен ня і радіомов лен ня: За кон Ук раїни від 21.12.1993 № 3759-XII
// ВВР Ук раїни. – № 10. – Ст. 43. 10. Про га с т рольні за хо ди: За кон Ук раїни від
10.07.2003 р. № 1115 –IV // Офіційний вісник Ук раїни. – 2003. – № 32. – Ст. 1686.
11. Про інфор мацію: За кон Ук раїни від 02.10.1992 р. № 2657-XII // ВВР Ук раїни. –
1992. – № 48. 12. Про Національ ну ек с перт ну комісію Ук раїни з пи тань за хи с ту
суспільної мо ралі: По ста но ва Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 17.11.2004 р. № 1550 р. //
Офіційний Вісник Ук раїни. – 2004. – № 46. – Ст. 3036. 13. Про за твер д жен ня По ло жен -
ня про Гро мадсь ку ек с перт ну ра ду з пи тань за хи с ту суспільної мо ралі: На каз Дер жав -
но го коміте ту те ле ба чен ня і радіомов лен ня Ук раїни від 14.05.2004 р. № 141 // Офіційний
Вісник Ук раїни. – 2004. – № 22. – Ст. 1532. 14. Про Ек с перт ну комісію з пи тань роз пов -
сю д жен ня і де мон ст ру ван ня фільмів при Міністерстві куль ту ри і ту риз му Ук раїни: На -
каз Міністер ст ва куль ту ри і ту риз му Ук раїни від 13.06.2005 р. № 390 // Офіційний
Вісник Ук раїни. – 2005. – № 27. – Ст. 1592. 15. Про кіне ма то графію: За кон Ук раїни від
13.10.1998 р. № 9/98-ВР // ВВРУ к раїни. – 1998. – № 22. – Ст. 114. 16. Бур нос Т. Квен тин
Та ран ти но по пал под за прет на Ук ра и не. Вме с те с Ко ро ви ным [Еле к трон ний ре сурс] /
Т. Бур нос // Сво бод ная прес са. – Ре жим до сту пу: http://svpressa.ru/world/article/18932.
17. Ух ва ла Ви що го адміністра тив но го су ду Ук раїни від 01.11.2012 р. по справі 
№ К-59/10 // [Еле к трон ний ре сурс] Єди ний дер жав ний реєстр су до вих рішень. – Ре жим
до сту пу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27405261

УДК 347.9

С. О. КО РОЄД

ЗА ОЧ НИЙ РОЗ ГЛЯД В ЦИВІЛЬНО МУ СУ ДО ЧИНСТВІ: 
ПИ ТАН НЯ ЕФЕК ТИВ НОСТІ

Роз гля да ють ся пи тан ня ефек тив ності за оч но го роз гля ду та відповідності цьо го
про ва д жен ня інте ре сам по зи ва ча і відповіда ча. З’ясо вується відповідність про це ду ри
за оч но го роз гля ду меті спро щен ня про це су та при ско рен ня су до во го роз гля ду цивільних

112 Держава і право • Випуск 63

© КО РОЄД Сергій Олек сан д ро вич – кан ди дат юри дич них на ук



справ в суді пер шої інстанції. Порівню ють ся підста ви пе ре гля ду за оч но го рішен ня із
підста ва ми ска су ван ня рішен ня су ду в апе ляційно му по ряд ку. Зроб ле но вис но вок, що
існу ю чий інсти тут за оч но го роз гля ду не за без пе чує ефек тивність цивільно го су до чин -
ст ва та обґрун то вується доцільність ска су ван ня інсти ту ту за оч но го роз гля ду або
його транс фор мації у спро ще не про ва д жен ня.

Клю чові сло ва: пра во суд дя, цивільне су до чин ст во, про цес, ефек тивність, за оч ний
роз гляд, ос кар жен ня, транс фор мація, спро ще не про ва д жен ня.

Ко ро ед С.А. За оч ное рас смо т ре ние в граж дан ском су до про из вод ст ве: во про сы
эф фек тив но с ти

Рас сма т ри ва ют ся во про сы эф фек тив но с ти за оч но го рас смо т ре ния и со от вет ст -
вия это го про из вод ст ва ин те ре сам ист ца и от вет чи ка. Вы яс ня ет ся со от вет ст вие
про це ду ры за оч но го рас смо т ре ния це ли уп ро ще ния про цес са и ус ко ре ния су деб но го раз -
би ра тель ст ва граж дан ских дел в су де пер вой ин стан ции. Срав ни ва ют ся ос но ва ния пе -
ре смо т ра за оч но го ре ше ния с ос но ва ни я ми от ме ны ре ше ния су да в апел ля ци он ном по -
ряд ке. Сде лан вы вод, что дей ст ву ю щий ин сти тут за оч но го рас смо т ре ния не обес пе -
чи ва ет эф фек тив ность граж дан ско го су до про из вод ст ва и обос но вы ва ет ся це ле со об -
раз ность от ме ны ин сти ту та за оч но го рас смо т ре ния или его транс фор ма ции в уп ро -
щен ное про из вод ст во.

Клю че вые сло ва: пра во су дие, граж дан ское су до про из вод ст во, про цесс, эф фек тив -
ность, за оч ное рас смо т ре ние, об жа ло ва ние, транс фор ма ция, уп ро щен ное про из вод -
ство.

Koroed Sergii. Judgment by default in civil proceedings: issues of effectiveness
It is reviewed the issues of effectiveness of judgment by default and compliance of this pro-

ceedings to interests of the plaintiff and the defendant. It is explored compliance of procedure
in of judgment by default to the objective of simplification and acceleration of the process of
the trial in civil cases in the court of first instance. It is compared the bases of revision of judg-
ment by default with the bases of cancelation of the judgment in appeal proceedings.
Concluded that the current institute of judgment by default does not provide the effectiveness
of civil proceedings and it is justified the abolishment of the institution of judgment by default
or its transformation into a simplified proceedings.

Key words: justice, civil proceedings, process, effectiveness, judgment by default, appeal,
transformation, simplified proceedings.

Ство рен ня ціле с пря мо ва ної, на уко во обґрун то ва ної ме то до логічної ос но ви
роз вит ку пра во суд дя в Ук раїні; виз на чен ня шляхів удо с ко на лен ня за ко но дав ст ва
у цій сфері – ста ло ос нов ним за вдан ням Кон цепції вдо с ко на лен ня судівництва
для ут вер д жен ня спра вед ли во го су ду в Ук раїні відповідно до євро пейсь ких стан -
дартів 2006 р., якою бу ло пе ред ба че но, що пра ви ла су до чин ст ва не ма ють бу ти пе -
ре об тя жені фор маль но с тя ми. Для за без пе чен ня пра ва осо би на швид ке по нов лен -
ня своїх прав, особ ли во у не с клад них спра вах, су до ву про це ду ру потрібно спро с -
ти ти там, де та ке спро щен ня не по ру шу ва ти ме інте ресів сторін у спра вед ли во му
вирішенні спра ви. Од но час но потрібно пе ред ба чи ти ефек тивні ме ханізми для за -
побіган ня не до б ро совісно му ви ко ри с тан ню учас ни ка ми су до чин ст ва своїх про це -
су аль них прав. Кон цепцією бу ло про го ло ше но, що пра ви ла су до вої про це ду ри ма -
ють слу гу ва ти ух ва лен ню пра во суд но го рішен ня у справі та за без пе чи ти рівні га -
рантії учас ників про це су що до су до во го за хи с ту їх прав, з до три ман ням ро зум них
строків роз гля ду справ.

Із на бут тям чин ності но вим ЦПК, з 1 ве рес ня 2005 р., в цивільно му су до -
чинстві Ук раїни з’яви ли ся нові про це су альні інсти ту ти, по кли кані, на дум ку за -
ко но дав ця, спро с ти ти та при ско ри ти су до вий роз гляд цивільних справ в суді пер -
шої інстанції. Мо ва йде про інсти ту ти на каз но го про ва д жен ня та за оч но го роз гля -
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ду, пра во ва при ро да яких вже вив ча ла ся вче ни ми-про це су аліста ми (зо к ре ма,
Т.Л. Ку рас, Д.Д. Лу с пе ник, Ю.В. На вроць ка, П.І. Шев чук, І.В. Удаль цо ва,
С.Я. Фур са, І.І. Чер них та ін.), як на пря ми оп тимізації цивільно го су до чин ст ва за
ра ху нок спро щен ня су до вих про це дур. Так, зо к ре ма, як за зна чає С.Я. Фур са, у но -
во му ЦПК пе ред ба чені пра вові за со би та про це ду ри, спря мо вані на найбільш
швид кий та ефек тив ний су до вий за хист прав, сво бод та інте ресів, сти му лю ван ня
ак тив ної по зиції учас ників про це су. До та ких пра во вих за собів і про це дур
С.Я. Фур са відно сить по пе реднє су до ве засідан ня, на каз не і за оч не про ва д жен ня1.

Ю.В. На вроць ка за оч ний роз гляд цивільних справ роз гля дає як спосіб при ско -
рен ня су до чин ст ва за не яв ки відповіда ча, а та кож мож ливість підви щен ня ефек -
тив ності пра во суд дя, що має на меті за без пе чен ня ви ко нан ня за вдань цивільно го
су до чин ст ва – своєчас ний роз гляд і вирішен ня цивільних справ з ме тою за хи с ту
прав, сво бод чи інте ресів фізич них осіб, юри дич них осіб та дер жа ви2.

На дум ку ок ре мих вче них-про це су алістів, закріплен ня в но во му ЦПК но вих
про це су аль них інсти тутів – по пе ред нь о го су до во го засідан ня, на каз но го про ва д -
жен ня, за оч но го роз гля ду – не виріши ло всіх про блем на леж но го ви ко нан ня за -
вдань цивільно го су до чин ст ва. Хо ча за зна чені но во вве ден ня пев ним чи ном й бу -
ли спря мо вані на оп тимізацію цивільної про це су аль ної фор ми за хи с ту прав. Але
в на уко вих ко лах не при пи ня ють об го во рю ва ти ся про бле ми спро щен ня цивільно -
го про це су, вве ден ня но вих, більш ефек тив них про це дур, які ма ють за без пе чи ти
но ву якість су до чин ст ва3.

Не є ви нят ком й за оч ний роз гляд, який за час сво го існу ван ня от ри мав як по -
зи тивні, так й не га тивні відгу ки. Так, де які на уковці вва жа ють, що вве ден ня в
цивільний про цес інсти ту ту за оч но го роз гля ду ста ло од ним з ос нов них на прямів
вирішен ня про блем до сту пу до пра во суд дя; це доз во ли ло до сяг ти цілей пра во суд -
дя за ра ху нок спро щен ня про це ду ри роз гля ду4. По ряд з цим, в юри дичній літе ра -
турі вис лов люється дум ка, що за оч не про ва д жен ня не є ско ро че ним або спро ще -
ним, оскільки по ря док за оч но го роз гля ду підко ряється за галь ним пра ви лам су до -
во го роз гля ду5. Вер хов ний Суд Ук раїни в своєму Уза галь ненні «Прак ти ка ух ва -
лен ня та пе ре гля ду су да ми за оч них рішень у цивільних спра вах» кон ста ту вав, що
в ок ре мих ви пад ках роз гляд справ у по ряд ку за оч но го про ва д жен ня не спро щує,
а ус клад нює про цес та дає відповіда чу мож ливість йо го за тяг ну ти, оскільки він
має пра во на ска су ван ня за оч но го рішен ня су дом, який йо го ух ва лив, після чо го
спра ва роз гля дається в за галь но му по ряд ку6.

У зв’яз ку з цим, на ука цивільно го про це су аль но го пра ва, ос нов ни ми за вдан -
ня ми якої є пи тан ня про те, як зро би ти цивільне су до чин ст во більш ефек тив ним
та які ос новні на пря ми її підви щен ня, має да ти відповідь, чи відповідає про це ду -
ра за оч но го роз гля ду меті спро щен ня про це су та при ско рен ня су до во го роз гля ду
цивільних справ в суді пер шої інстанції, а та кож за хи с ту по ру ше них прав? По шук
відповіді на за зна че не пи тан ня й ста вить за ме ту на ша стат тя. 

Так, як бу ло за зна че но ви ще, за оч ний роз гляд в ок ре мих ви пад ках (а та ких ви -
падків на прак тиці ба га то) за тя гує «ро зум ний» строк роз гля ду і вирішен ня
цивільних справ, навіть не зва жа ю чи на те, що та ке за тя гу ван ня відбу вається з
волі по зи ва ча, який дає свою зго ду на роз гляд спра ви в за оч но му по ряд ку (ч. 1
ст. 224 ЦПК). 

За змістом ст.ст. 224–232 ЦПК за оч не про ва д жен ня без по се ред ньо скла -
дається з та ких етапів: 1) по ста нов лен ня ух ва ли про за оч ний роз гляд спра ви;
2) роз гляд спра ви за відсут ності відповіда ча та ух ва лен ня за оч но го рішен ня;
3) по дан ня відповіда чем за яви про пе ре гляд за оч но го рішен ня; 4) роз гляд су дом
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за яви про пе ре гляд за оч но го рішен ня та по ста нов лен ня ух ва ли за наслідка ми роз -
гля ду та кої за яви. 

Вар то виз на ти, що ос танні два ета пи, як що до то го ж за оч не рішен ня ска со -
вується і при зна чається спра ва до роз гля ду в за галь но му по ряд ку, жод ним чи ном
не спро щу ють про це ду ру розв’язан ня спо ру, а в ба га ть ох ви пад ках збільшу ють
строк вирішен ня спра ви, що, в кінце во му підсум ку, по ру шує пра ва по зи ва ча на
роз гляд спра ви впро довж ро зум но го стро ку та при му со ве ви ко нан ня за оч но го
рішен ня. 

Як спра вед ли во за ува жив ака демік О.Д. Круп чан, роз гляд і вирішен ня кож ної
цивільної спра ви має здійсню ва тись су дом при мінімаль но до пу с ти мих ви т ра тах
про це су аль них за собів і у най ко ротші, але ра зом з тим, ро зумні стро ки7. От же,
чим ко рот шим (оп ти мальнішим) є шлях від пред’яв лен ня по зо ву до ух ва лен ня ос -
та точ но го су до во го рішен ня, тим ефек тивнішим є пра во суд дя.

Про те, не див ля чись на те, що де які вчені-про це су алісти роз гля да ють інсти -
тут за оч но го роз гля ду як санкцію про ти відповіда ча, який не з’явив ся у су до ве
засідан ня і не ви ко нав сво го про це су аль но го обов’яз ку повідо ми ти суд про при -
чи ни своєї не яв ки, а та кож ви ко на ти свої обов’яз ки в зма галь но му про цесі, прак -
ти ка свідчить, що на дан ня відповіда чу мож ли вості «подвійно го» ос кар жен ня за -
оч но го рішен ня: пер ше – шля хом по дан ня за яви про пе ре гляд за оч но го рішен ня;
дру ге – у ви пад ку відмо ви в за до во ленні за яви про пе ре гляд за оч но го рішен ня
шля хом по дан ня апе ляційної скар ги на за оч не рішен ня в за галь но му по ряд ку або
ж ос кар жен ня в за галь но му по ряд ку но во го рішен ня, ух ва ле но го після ска су ван -
ня за оч но го (ос танній ви па док май же вдвічі збільшує про це ду ру ос та точ но го
вирішен ня по зов них ви мог по зи ва ча), фак тич но оз на чає на дан ня відповіда чу до -
дат ко вих привілеїв за ра ху нок об ме жен ня пра ва по зи ва ча на су до вий за хист, в ре -
алізації яко го між сто ро на ми ви ни кає суттєва дис про порція. 

Крім то го, як вип ли ває зі змісту ст. 224 ЦПК, про ве ден ня за оч но го роз гля ду
зу мов ле но суб’єктив ни ми пе ре ду мо ва ми – зго дою по зи ва ча, що поз бав ляє суд
мож ли вості, в пра во суд них цілях, са мостійно за сто су ва ти про це ду ру за оч но го
роз гля ду (ко ли є обґрун то вані підста ви при пу с ка ти про на явність у відповіда ча
до казів, які мо жуть спро с ту ва ти по зовні ви мо ги) або відмо ви тись від та ко го роз -
гля ду (як що по дані по зи ва чем до ка зи є безспірни ми і за ха рак те ром спо ру не мо -
жуть бу ти спро с то вані відповіда чем) і, та ким чи ном, за без пе чи ти своєчасність
розв’язан ня цивільно-пра во во го спо ру, а та кож пра ва сторін на ро зум ний строк
су до во го роз гля ду.

Цивільний про цес, як вста нов ле ний за ко ном по ря док роз гля ду і вирішен ня
цивільних справ в су дах, з усіма йо го фор маль но с тя ми, рег ла мен тує діяльність
суб’єктів цивільно го про це су аль но го пра ва і має бу ти зруч ним не ли ше для учас -
ників про це су, але й для суддів, на яких як раз й по кла де но ви ко нан ня за вдан ня
цивільно го су до чин ст ва. То му од ним з го ло вних за вдань є вдо с ко на лен ня
цивільної про це су аль ної фор ми, за про ва д жен ня раціональ них про це дур, які б за -
без пе чи ли ефек тивність цивільно го су до чин ст ва, йо го відповідність по тре бам за -
хи с ту цивільних прав та інте ресів суб’єктів пра вовідно син.

Про те за оч ний роз гляд не відповідає ані за вдан ням цивільно го су до чин ст ва –
своєчас но му і спра вед ли во му роз гля ду і вирішен ню цивільних справ (ст. 1 ЦПК),
ані меті за оч но го про ва д жен ня – спро щен ню про це су та при ско рен ню су до во го
роз гля ду цивільних справ в суді пер шої інстанції, а та кож за хи с ту по ру ше них
прав, ад же са ме за хист по ру ше них та ос по рю ва них прав гро ма дян та ор ганізацій
виз на че но ме тою всьо го цивільно го су до чин ст ва у ст. 1 ЦПК. 
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Тоб то, не мож на виз на ти спра вед ли вою і ро зум ною та ку си ту ацію, ко ли ре -
алізація пра ва по зи ва ча на су до вий за хист та йо го про це су аль них прав за ле жить
від по ведінки відповіда ча; це сприяє зло вжи ван ню ос таннім своїми про це су аль -
ни ми пра ва ми, за тя гує по нов лен ня по ру ше них прав по зи ва ча, чим по ру шує спра -
вед ли вий ба ланс інте ресів учас ників про це су. 

Оскільки за оч ний роз гляд ви ни кає на підставі вільно го во ле ви яв лен ня по зи ва -
ча та мо же суттєво за тяг ну ти вирішен ня спо ру, то му за ли шається не зро зумілим,
навіщо по зи ва чу да ва ти зго ду на за оч ний роз гляд і свідо мо йти на за тя гу ван ня
спра ви та на да ва ти відповіда чу подвійний шанс на ос кар жен ня за оч но го рішен ня,
як що мож на спра ву роз г ля ну ти в за галь но му по ряд ку та ух ва ли ти зви чай не
рішен ня? До то го ж, жод них привілеїв чи по зи тив них наслідків для по зи ва ча за -
оч не рішен ня не ство рює; во но має такі са ме вла с ти вості, як й зви чай не рішен ня;
пільго вий розмір су до во го збо ру (як, на при клад, для су до вих на казів) на ньо го не
по ши рюється. А у ви пад ку за до во лен ня су дом за яви відповіда ча про пе ре гляд за -
оч но го рішен ня, за оч не про ва д жен ня стає нічим іншим, як по чат ко вою стадією
но во го за галь но го су до во го роз гля ду. 

Крім то го, не є ви прав да ним ме ханізм ос кар жен ня за оч но го рішен ня й для
відповіда ча, який, на при клад, не з’явив ся у су до ве засідан ня без по важ них при -
чин і у ньо го не має но вих важ ли вих для спра ви до казів, але він не по го д жується
із пра вильністю за сто су ван ня норм ма теріаль но го пра ва. Тоб то, для ос кар жен ня
за оч но го рішен ня до апе ляційно го су ду з мо тивів не пра виль но го за сто су ван ня
норм ма теріаль но го пра ва відповіда чу спо чат ку тре ба звер ну ти ся до місце во го су -
ду із за явою про пе ре гляд за оч но го рішен ня, ли ше після за ли шен ня без роз гля ду
якої у ньо го ви ник не пра во на апе ляційне ос кар жен ня за оч но го рішен ня.

Звер та ю чись до підстав ска су ван ня місце вим су дом ух ва ле но го ним за оч но го
рішен ня, вар то за ува жи ти, що підста вою для та ко го ска су ван ня є дві взаємо -
пов’язані умо ви: 1) відповідач не з’явив ся в су до ве засідан ня та не повідо мив про
при чи ни не яв ки з по важ них при чин; 2) до ка зи, на які він по си лається, ма ють
істот не зна чен ня для пра виль но го вирішен ня спра ви (ст. 232 ЦПК).

За зна чені підста ви ска су ван ня за оч но го рішен ня за своєю про це су аль ною
при ро дою мож на порівня ти із: а) підста вою для по нов лен ня стро ку на апе ляційне
ос кар жен ня (ст. 297 ЦПК), якою є по важність при чи ни про пу с ку цьо го стро ку;
б) підста вою досліджен ня апе ляційним су дом но вих до казів (ст. 303 ЦПК), якою
є по важність при чин не по дан ня їх су ду пер шої інстанції; в) підста вою для ска су -
ван ня рішен ня су ду пер шої інстанції і ух ва лен ня но во го рішен ня або зміни рішен -
ня (ст. 309 ЦПК), якою є не по вне з’ясу ван ня місце вим су дом об ста вин, що ма ють
зна чен ня для спра ви. 

Та ким чи ном, ті про це су альні наслідки, яких до ма гається відповідач по да ю чи
за яву про пе ре гляд за оч но го рішен ня, мо жуть бу ти до сяг нуті при ос кар женні ним
рішен ня в апе ляційно му по ряд ку. 

Тим більше, існу ю ча в Ук раїні мо дель апе ляції не пе ред ба чає мож ли вості ска -
су ван ня рішен ня су ду пер шої інстанції і на прав лен ня спра ви до су ду пер шої
інстанції на но вий роз гляд, як це ма ло місце за часів дії ЦПК 1963 р.; апе ляційний
суд сьо годні зо бов’яза ний за будь-яких умов ос та точ но розв’яза ти спір і ух ва ли ти
ос та точ не рішен ня як з пи тань фак ту, так й з пи тань пра ва, яке на би рає за кон ної
си ли з мо мен ту про го ло шен ня. 

В цьо му ас пекті вар то підтри ма ти дум ку російських вче них-про це су алістів
про відмо ву від на дан ня відповіда чу пра ва ви ма га ти ска су ван ня за оч но го рішен -
ня в цілях до сяг нен ня ро зум но го ба лан су інте ресів сторін8. 
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Ви ще заз на чені об ста ви ни да ють нам підста ви для вис нов ку, що існу ю чий
інсти тут за оч но го роз гля ду не за без пе чує ефек тивність цивільно го су до чин ст ва,
тоб то за своїм пра во вим ре гу лю ван ням не ста вить пе ред со бою за ме ту ви ко нан -
ня за вдань цивільно го су до чин ст ва, виз на че них у ст. 1 ЦПК. 

Ви кла де не ви ще свідчить про доцільність ска су ван ня інсти ту ту за оч но го роз -
гля ду або, при наймні, йо го транс фор мацію у спро ще не про ва д жен ня, яке має
відбу ва тись без про ве ден ня су до во го засідан ня, ад же не має сен су у су до во му
засіданні з уча с тю од но го по зи ва ча досліджу ва ти по дані ним до ка зи і про во ди ти
де ба ти (при цьо му, не обхідність до пи ту свідків чи про ве ден ня су до вої ек с пер ти -
зи має бу ти підста вою для роз гля ду спра ви в зви чай но му по ряд ку). Та ке спро ще -
не про ва д жен ня має чи мось на га ду ва ти на каз не про ва д жен ня, про те з вик ли ком
по зи ва ча (тре тьої осо би) та без про ве ден ня су до во го засідан ня з йо го всіма ета па -
ми (на при клад, не має по тре би у спра вах про розірван ня шлю бу досліджу ва ти в
су до во му засіданні «стан дартні» до ка зи та про во ди ти де ба ти). Засідан ня в та ких
спра вах ма ють відбу ва ти ся в формі співбесіди із по зи ва чем.
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Є. А. ТА ЛИКІН

СИ С ТЕ МА ПРО ЦЕ СУ АЛЬ НИХ ФОРМ ПЕ РЕ ГЛЯ ДУ СУ ДО ВИХ АКТІВ У
ГОС ПО ДАРСЬ КО МУ СУ ДО ЧИНСТВІ: ЗА ГАЛЬНІ ЗА СА ДИ РОЗ БУ ДО ВИ

Стат тя при свя че на досліджен ню за галь них за сад роз бу до ви си с те ми про це су аль -
них форм пе ре гля ду су до вих актів в гос по дарсь ко му су до чинстві. Ав тор аналізує ме то -
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до логічні підхо ди до фор му ван ня стадій пе ревірки су до вих актів. Підкрес люється зна -
чен ня функціональ но-цільо вої спря мо ва ності пе ревіроч них стадій та інстанційної бу -
до ви су до вої си с те ми.

Клю чові сло ва: про це су аль на фор ма, пе ре гляд, га рантія, функція, інстанція.

Та лы кин Е.А. Си с те ма про цес су аль ных форм пе ре смо т ра су деб ных ак тов в хо -
зяй ст вен ном су до про из вод ст ве : об щие ос но вы раз ви тия

Ста тья по свя ще на ис сле до ва нию об щих ос нов си с те мы про цес су аль ных форм пе -
ре смо т ра су деб ных ак тов в хо зяй ст вен ном су до про из вод ст ве. Ав то ром ана ли зи ру ют -
ся ме то до ло ги че с кие под хо ды к фор ми ро ва нию ста дий про вер ки су деб ных ак тов. Под -
чер ки ва ет ся зна че ние функ ци о наль но-це ле вой на прав лен но с ти про ве роч ных ста дий и
ин стан ци он но го стро е ния су деб ной си с те мы.

Клю че вые сло ва: про цес су аль ная фор ма, пе ре смотр, га ран тия, функ ция, ин стан -
ция.

Talykin Evgen. System of procedural forms of revision of judicial acts in economic
legal proceedings: general bases of development

Article is devoted to research of the general bases of system of procedural forms of revi-
sion of judicial acts in economic legal proceedings. The author analyzes methodological
approaches to formation of stages of verification of judicial acts. Value of a functional and
target orientation of test stages and instantsionny structure of judicial system is emphasized.

Key words: procedural form, revision, guarantee, function, instance.

Вирішен ня гос по дарсь ко го спо ру за логікою послідо вних опе рацій от ри мує
за вер шен ня із по ста нов лен ням гос по дарсь ким су дом пер шої інстанції рішен ня.
Між тим, гос по дарсь ке су до чин ст во рег ла мен тує діяльність посліду ю чих су до вих
інстанцій, що втілюється в апе ляційне про ва д жен ня, ка саційне про ва д жен ня, про -
ва д жен ня по пе ре гля ду Вер хов ним Су дом Ук раїни та про ва д жен ня по пе ре гля ду
за но во ви яв ле ни ми об ста ви на ми. Ці стадії є невід’ємною ча с ти ною гос по дарсь кої
про це су аль ної фор ми.

Пе ревірка су до вих рішень де таль но досліджується в про це су альній на уці. Су -
ча сним ха рак те ром та ви ра же ною га лу зе вою спря мо ваністю відрізняється ро бо та
Л. М. Ніко лен ко «Пе ре гляд су до вих актів у гос по дарсь ко му су до чинстві». Си с -
тем ний підхід до вирішен ня гло баль них на уко вих і прак тич них про блем, пов’яза -
них із пе ре гля дом су до вих актів, втіле ний в пра цях О. А. Бо ри со вої, К. В. Гу са ро -
ва, Л. О. Те ре хо вої. Вель ми до клад но аналізу ють ся ок ремі спо со би пе ре гля ду в
досліджен нях та ких ав торів як З. Х. Ал бе го ва, Т. Т. Али ев, К. В. Ба ла кин, В. Е. Бе -
ля не вич, К. М.Біда, М. М. Бо родін, С. В. Глу щен ко, В. В. Гря зе ва, О. М. Гу бин,
М. Д. Дза гу ро ва, І. М. Зай цев, А. О. Зга ма, О. В. Ка ра ва е ва, В. М. Ко валь,
О. А. Ло макіна, Д. Д. Лу с пе ник, М. О. Ор лов, А. Й. Осе тинсь кий, М. С. Оси по ва,
Л. Н. Пав ло ва, М. Ш. Па ца ция, І. О. Под валь ний, М. І. Сірий, О. М. Си с ко ва,
О. Ю. Сквор цов, О. С. Смагіна, С. В. Сте па нов, В. І. Тать ков, Г. П. Тим чен ко,
О. М. Трач, Є. А. Чер ну шен ко, Ю. Л. Ше ренін та ціло го ря ду інших. Од нак, з по -
зиції про це су аль ної фор ми на укові досліджен ня не відзна ча ють ся по вно тою
охоп лен ня на яв них пи тань. На разі сталі кон цеп ту альні за са ди роз бу до ви про це су -
аль ної фор ми пе ре гля ду актів гос по дарсь ко го су ду відсутні. От же, ме тою цієї
статті є за гальні за са ди роз бу до ви си с те ми про це су аль них форм пе ре гля ду су до -
вих рішень.

Звер нен ня до на уко вої спад щи ни ви яв ляє різно маніття ме то до логічних
підходів досліджен ня пе ре гля ду. Ряд ав торів про по ну ють аналіз пе ре гля ду су до -
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вих актів в ас пекті стадійності. Іншим по туж ним на прям ком є досліджен ня в кон -
тексті ви прав лен ня су до вих по ми лок. Знач ну ува гу приділя ють на уковці га -
рантійно му на ван та жен ню ос кар жен ня та пе ре гля ду. У цьо му різно манітті з’ясу -
ван ня про це су аль ної фор ми пе ре гля ду су до вих актів у гос по дарсь ко му су до -
чинстві ви ма гає виз на чен ня вихідних по ло жень та ос нов них век торів досліджен -
ня. На вряд чи обґрун то ва ним бу де за пе ре чен ня спра вед ли вості пред став ле них в
те орії про це су аль но го пра ва по глядів на пе ре гляд су до вих актів, ба га то г ранність
та змісто вна ши ро та яко го є ос нов ною при чи ною плю ралізму на уко вих ду мок.
Од нак, об ра ний на ми кон текст досліджен ня зо бов’язує до по шуків пев них
сутнісних орієнтирів та кри теріїв змісто вної відповідності, яки ми, на наш дум ку,
є функціональ но-цільові ус та нов ки пе ре гля ду су до вих актів гос по дарсь ко го су ду.
Ад же са ме при чи ни ви ник нен ня і існу ван ня пе ре гля ду про це су аль них актів є виз -
на чаль ни ми для йо го про це су аль ної фор ми. 

Вель ми по ка зо вим є звер нен ня до історії ста нов лен ня пе ре гля ду. Він на ле -
жить до од но го з пізніх здо бутків пра во вої цивілізації. Так, Є. А. Чер ну шен ко,
аналізу ю чи історію ос нов но го спо со бу ос кар жен ня су до вих актів – апе ляції, при -
хо дить до вис нов ку, що він ви ник на певній стадії роз вит ку дер жа ви1. На на шу
дум ку, це свідчить про те, що пра во за с то су ван ня та влас не су до ва функція не ви -
ма гає на яв ності пе ре гля ду як та ко го. Пе ре гляд є по каз ни ком ви со ко го рівня роз -
вит ку про це су аль них інсти тутів, на ле жить до явищ дру го го по ряд ку – тих, що по -
кли кані за без пе чи ти спра вед ливість функціону ван ня не обхідних скла до вих су до -
во го вирішен ня конфліктів. Ра зом з тим, су час ний су до вий про цес є не мож ли вим
без існу ван ня за собів пе ревірки су до вих рішень, і ця тен денція рівною мірою ре -
алізо ва на в усіх цивілізо ва них дер жа вах світу. Пе ре гляд ви ко нує такі за вдан ня,
вирішен ня яких за до по мо гою інших за собів є не мож ли вим, чим довів свою
функціональ ну не обхідність та став невід’ємною ча с ти ною су до чин ст ва.

Знач на ча с ти на ав торів схиль на вба ча ти сутнісне при зна чен ня пе ре гля ду у ви -
прав ленні су до вих по ми лок. До при кла ду, усу нен ня су до вої по мил ки ви ще сто -
ящім су дом Л. О. Те ре хо ва вва жає ком по нен том ме ханізму су до во го за хи с ту2.
Своєрідне по яс нен ня при чи ни ви ник нен ня усіх форм пе ре гля ду су до вих актів на -
во дить ся М. О. Ор ло вим. Ав тор вва жає, що та кою є не обхідність ос лаб лен ня бо -
роть би інте ресів різних соціаль них груп, знят тя соціаль ної на пру ги. Вка за не яви -
ще ви ник ло од но час но або де що пізніше ут во рен ня тієї чи іншої дер жа ви та бу ло
по кли ка не ви ко ну ва ти стабілізаційну функцію. Роз гляд соціаль них конфліктів
дер жав ни ми ор га нам ви я вив безспірну пе ре ва гу в порівнянні з рішен ня ми ро ду
або пле мені – сильніша (фізич но) сто ро на втра ча ла пра во на свавілля. Ра зом з тим
з’яви ла ся вірогідність вчи нен ня су до вої по мил ки та мож ливість зло вжи ван ня
влад ни ми по вно ва жен ня ми3.

З та ки ми по зиціями ми мо же мо по го ди ти ся тільки ча ст ко во. Звер нен ня до суті
ка те горії «су до ва по мил ка» відкри ває ве ли ку кількість пи тань, не до стат ньо з’ясо -
ва них у су час но му про це су аль но му праві. Так, дія прин ципів зма галь ності і дис -
по зи тив ності істот но ко ре гує зміст по мил ки в кон тексті невідповідності рішен ня
гос по дарсь ко го су ду об ста ви нам спра ви. Про бле ма об’єктив ної істи ни в якості
ме ти су до чин ст ва ви яв ляє яв ну кон фрон тацію з дис по зи тив ни ми за са да ми ос кар -
жен ня. Знач на до ля суб’єктивізму при виз на ченні на яв ності по мил ки уне мож лив -
лює вста нов лен ня об’єктив них меж цьо го по нят тя. Не зна хо дить по яс нен ня факт
не спро мож ності усу нен ня тих по ми лок, про які осо би, що бе руть участь у справі,
не за яв ля ють. За ли шається ос то ронь кон цепції ви прав лен ня по ми лок бай дужість
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ка саційної інстанції до по ми лок у сфері вста нов лен ня фак тич них об ста вин спра -
ви. Не вкла дається в за галь ну кар ти ну інсти тут пе ре гля ду у зв’яз ку з но во ви яв ле -
ни ми об ста ви на ми. Л. О. Те ре хо ва підкрес лює, що су до ва по мил ка мо же ма ти
місце тільки при ви не сен ня підсум ко вої по ста но ви у справі, в якій закріпле ний
ре зуль тат су до вої діяль ності4, що пев ною мірою ніве лює зна чен ня пра вомірності
про це су аль них дій та су до вих про це дур, що ма ють місце до вирішен ня спра ви.
То му, на на шу дум ку, по яс нен ня сут ності пе ре гля ду че рез спря мо ваність на усу -
нен ня по ми лок пред став ляє со бою за ко номірний наслідок ре алізації в ра дянсь ко -
му про цесі ідей об’єктив ної істи ни і то му втра чає са мостійне зна чен ня в су час них
умо вах.

Не до сить вда лим ви дається і звер нен ня до ка те горії «пе ре вирішен ня» спра -
ви, та пов’яза ної з нею ідеї двохінстанційності5. У вітчиз няній на уці відповідна
кон цепція ре тель но роз роб ле на К. В. Гу са ро вим, яким дається інтер пре тація
прин ци пу двоінстанційності як мінімаль но го стан дар ту до ступ ності пра во суд дя,
вра хо ву ю чи діалек ти ку роз вит ку національ но го про це су аль но го за ко но дав ст ва у
кон тексті єдності існу ю чих форм пе ре гля ду су до вих рішень6. До реч но за ува жи ти,
що О. В. Ка ра ваєвою про по нується вклю чи ти в си с те му прин ципів цивільно го
про це су аль но го пра ва прин цип кон тро лю за відповідністю су до вих актів за ко ну
(подвійної підсуд ності), оскільки да ний прин цип ха рак те ри зує сутність
інстанційної си с те ми, ос нов ною оз на кою якої є мож ливість роз гля ду спра ви по
суті дво ма інстанціями7. На на шу дум ку, відповідне обґрун ту ван ня є при дат ним
тільки для апе ляції (хо ча в на уці зустріча ють ся і дум ки про існу ван ня
«трьохінстанційності»8), та не здат не по яс ни ти існу ван ня інших форм пе ре гля ду.
По-дру ге, навіть мо дель по вної апе ляції пред став ляє со бою до сить усіче ну фор -
му в порівнянні з роз гля дом в суді пер шої інстанції. А інак ше і не мо же бу ти, ад -
же не до пу с ти мим є ігно ру ван ня по пе ред нь о го про це су. Роз ме жу ван ня функцій
різних інстанцій ви ма гає відмо ви ти ся від ідеї «пе ре вирішен ня» як сут ності пе ре -
гля ду.

Ок ре мо слід зу пи ни ти ся на кон ку ренції по нять «пе ре гляд» та «пе ревірка», яка
є пред ме том на уко вих об го во рень. О. А. Бо ри со вою до во дить ся, що зміст діяль -
ності судів з пе ревірки та пе ре гля ду су до вих актів істот но різнить ся. Для пе -
ревірки ха рак терні на ступні оз на ки: здійснюється су дом ви щої інстанції при
здійсненні кон тро лю за кон ності і обґрун то ва ності су до во го ак ту, як пра ви ло, з ме -
тою ви яв лен ня та ви прав лен ня су до вої по мил ки, що не пов’яза но з віднов лен ням
про ва д жен ня у справі. Пе ре гляд же здійснюється тим су дом, ко т рий прий няв
спірний су до вий акт з ме тою ви яв лен ня та ких об ста вин, котрі впли ва ють на ре -
зуль тат по чат ко во го вирішен ня спра ви, а не з ме тою ви яв лен ня та ви прав лен ня су -
до вої по мил ки, що при зво дить до ска су ван ня раніше прий ня то го ак ту та віднов -
лен ню про ва д жен ня у справі і закінчується прий нят тям су до во го ак ту9. Ана -
логічні мірку ван ня у вітчиз няній літе ра турі вис лов лені Г. П. Тим чен ком10,
Л. М. Ніко лен ко11. 

Звісно, відмічені ав то ра ми ак цен ти за слу го ву ють на ува гу, од нак їх зна чен ня
ре алізується, здебільшо го, в до к т ри нальній пло щині. Вар то за ува жи ти, що окрім
роз ме жу ван ня інстанцій інші за про по но вані кри терії відмінності пе ре гля ду та пе -
ревірки ма ють вель ми оціноч ний ха рак тер. Зі сво го бо ку ми вва жаємо за не -
обхідне відміти ти, що по нят тя «пе ре гляд» ви ко ри с то вується по відно шен ню до
та ко го об’єкту як гос по дарсь ка спра ва, в той час як по нят тя «пе ревірка» сто -
сується су до во го ак ту. Вра хо ву ю чи пра во ву при ро ду актів гос по дарсь ко го су ду,
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які є ре зуль та том і підсум ком про це су роз гля ду, об’єктом не за до во лен ня учас -
ників про це су мо же бу ти не тільки рішен ня, але і весь су до вий роз гляд. До ви не -
сен ня рішен ня дії су ду по роз гля ду спо ру не підля га ють ос кар жен ню, пе ре гля ду
чи ревізії зі сто ро ни (що є важ ли вою скла до вою по сту ла ту не за леж ності су ду).
Не значні ви клю чен ня з цьо го пра ви ла не зміню ють йо го суті. До пу щені гос по -
дарсь ким су дом по ру шен ня (зло вжи ван ня, не ком пе тентність, тя га ни на, упе ре д -
женість то що) чи по мил ки мо жуть бу ти усу нуті тільки ви ще сто я щим су дом
внаслідок ос кар жен ня і пе ре гля ду, об’єктом яких є рішен ня. То му нор ми про пе -
ре гляд містять в собі не тільки ви мо ги до пе ревірки рішен ня гос по дарсь ко го су ду,
але і усь о го про це су роз гля ду (на при клад, ч.2, 3 ст. 104 ГПК Ук раїни). Це по ло -
жен ня має важ ли ве зна чен ня з ог ля ду на до три ман ня су да ми пер шої інстанції ви -
мог гос по дарсь кої про це су аль ної фор ми під час роз гля ду спра ви, ви не сен ня ух -
вал то що, та підкрес лює, що рішен ня має сприй ма ти ся не тільки як акт-до ку мент,
але і як за ко номірний ре зуль тат про це су роз гля ду. От же, не за леж но від ви ко ри с -
та них термінів, будь-то «пе ре гляд» чи «пе ревірка», кон троль та оцінка якості
відправ лен ня пра во суд дя ма ють бу ти орієнто ва ни ми не тільки на ак ти гос по -
дарсь ко го су ду, але і на весь про цес роз гля ду гос по дарсь кої спра ви.

Де які вчені вва жа ють цен т раль ною ри сою пе ре гля ду по нят тя су до во го кон -
тро лю. Так, В. Ю. Кірса нов об стоює ідею про те, що про ва д жен ня по пе ре гля ду
су до вих рішень є фор мою су до во го кон тро лю12. В та ке ро зуміння істот но втру ча -
ють ся дис по зи тивні на ча ла ос кар жен ня, які ко ре гу ють кон троль не при зна чен ня
пе ре гля ду. 

На на шу дум ку, ос нов не при зна чен ня пе ре гля ду є га рантійним, оскільки пе ре -
гляд пред став ляє со бою той про це су аль ний засіб, що га ран тує спра вед ли вий, за -
кон ний та обґрун то ва ний роз гляд і вирішен ня спра ви. Га рантійна спря мо ваність
пе ре гля ду всебічно підтри мується в літе ра турі. Так, про гли бо кий вплив апе ляції
на пси хо логічне сприй нят тя сто ро на ми та суспільством вза галі рішен ня як спра -
вед ли во го та підви щен ня довіри до су ду як дер жав ної інсти туції ствер д жу ва ли
на уковці ще у по за ми ну ло му столітті13. За слу го ву ють на ува гу вис нов ки К. В. Гу -
са ро ва, який з по зицій су час них стан дартів пра во суд дя до во дить, що пра во на
спра вед ли вий су до вий роз гляд слід роз гля да ти як си с те му про це су аль них га -
рантій14. Виз на чен ня ок ре мих форм пе ре гля ду в че рез ка те горію га рантії на во -
дить ся Л. М. Ніко лен ко15, А. О. Ло макіною16.

На на шу дум ку, са ме га рантійне при зна чен ня є тією ідеєю, що ство рює ос но -
ву існу ван ня пе ре гля ду. Во но без по се ред ньо вик ли ка не не обхідністю ней т -
ралізації суб’єктивізму суддів, упе ре д же ності, низь кої кваліфікації, по ми лок, ко -
рупції то що. За галь на функціональ но-цільо ва спря мо ваність пе ре гля ду виз на -
чається в руслі усу нен ня впли ву суб’єктив них чин ників і у та кий спосіб за без пе -
чен ня спра вед ли вості, за кон ності та обґрун то ва ності су до вих актів. Ме ханізм ре -
алізації га рантійної функції пе ре гля ду в то му, що не тільки ре аль ний пе ре гляд та
зміна не пра виль них рішень ма ють пра во вий вплив, але і са ма мож ливість ос кар -
жен ня ство рює стан дарт суддівської діяль ності та ви мо ги до су до вих актів. 

Ра зом з тим, пред мет на спря мо ваність га рантійно го при зна чен ня пе ре гля ду
відзна чається мно жинністю об’єктів. В ході істо рич но го роз вит ку пер вин на спря -
мо ваність на за без пе чен ня відповідності су до вих актів дійсним життєвим об ста -
ви нам, по до лан ня суб’єктивізму, по ми лок, упе ре д же ності до пов нюється за вдан -
ня ми спри ян ня фор му ван ню од но стай ності су до вої пра во за с то су валь ної прак ти -
ки та за без пе чен ня відповідності вітчиз ня ної су до вої прак ти ки міжна род ним зо -
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бов’язан ням Ук раїни. Ус клад нен ня пра во во го жит тя, спе цифіка ре алізації на яв -
них за вдань ви ма гає ди фе ренціації про це су аль них форм пе ре гля ду. Світо ва прак -
ти ка де мон ст рує при кла ди функціону ван ня різно манітних форм пе ре гля ду, які
постійно зміню ють ся та удо с ко на лю ють ся. На су час но му етапі вітчиз ня не гос по -
дарсь ке су до чин ст во пе ред ба чає апе ляційний пе ре гляд, ка саційний пе ре гляд, пе -
ре гляд су до вих рішень Вер хов ним Су дом Ук раїни, пе ре гляд за но во ви яв ле ни ми
об ста ви на ми.

Од нак, при усь о му по зи тиві ре алізації га рантійної функції пе ре гля ду, мно жен -
ня су до вих інстанцій містить в собі по тенційну за гро зу. Перш за все йдеть ся про
дію прин ци пу «res judiсata», в світлі яко го ос та точ не су до ве рішен ня не мо же бу -
ти зміне не. На уковці звер та ють ся до про бле ми чис лен ності форм пе ре гля ду, яка
спри чи няє не га тив ний ефект. Так, про не обхідність об ме жен ня інстанційної си с -
те ми су до вих ус та нов тільки не обхідни ми та до статніми лан ка ми, кож на з яких не
по вто рює інших та відмінна від них за своїми за вдан ня ми та ме тою го во рить
І. О. Под валь ний17. Інші ав то ри на го ло шу ють, що за ко но дав цем не вра хо вані по -
ло жен ня те орії про це су аль них пра вовідно син та те орії за кон ної си ли су до вих
рішень при вста нов ленні си с те ми пе ре гля ду, що містить чо ти ри інстанції18. По -
до лан ня за кон ної си ли су до во го ак ту мо же відбу ва ти ся тільки у ви ключ них ви -
пад ках19. О. О. Бо ри со ва на го ло шує на не обхідності до три ман ня послідо вності
при пе ревірці актів су до ви ми інстанціями, що доз во лить су дам не підміня ти
діяльність іншої пе ревіроч ної інстанції, роз поділи ти на ван та жен ня на су ди та
суддів, підви щи ти ефек тивність су до во го за хи с ту20.

Не при пу с ти мо, щоб про це су альні ме ханізми пе ре гля ду су до вих актів, ство -
рені з ме тою га рантій спра вед ли вості су до во го роз гля ду, че рез про ра хун ки за ко -
но дав ця та де фор мацію су до вої прак ти ки пе ре тво рю ва ли ся на зай вий тя гар, що
пе ре об тя жує су до вий ме ханізм за хи с ту. Кож на но ва фор ма пе ре гля ду збільшує
шлях до пра во вої виз на че ності, змен шує зна чен ня пер шої інстанції, стає до дат ко -
вим дільни ком су до вої вла ди. Не доліки про це су аль ної фор ми пе ре гля ду при зво -
дять до дис ба лан су стадій про це су, ви к рив лен ня суті про це су аль них відно син,
зни щен ня фак тич ної ролі інших про це су аль них га рантій та ме ханізмів. То му над -
важ ли вим за вдан ням роз бу до ви гос по дарсь ко го су до чин ст ва є зва же на кон ст -
рукція про це су аль них форм пе ре гля ду, гар монізація струк ту ри гос по дарсь ко го
про це су.

М. Ш. Па ца ция пи ше, що фор му ван ня ефек тив ної си с те ми пе ревіроч них
інстанцій арбітраж но го су ду не мож ли ве без усвідо млен ня то го, для вирішен ня
яко го соціаль но го за вдан ня ство ре на су час на су до во-арбітраж на си с те ма і яка са -
мостійна ціль (та, відповідно, про це су альні за со би) кож ної із на яв ної та/або за -
про по но ва них de lege ferenda пе ревіроч них інстанцій, без чо го не мож ли во, щоб
во ни взаємно до пов ню ва ли, а не дуб лю ва ли од на од ну21. Це ви ключ но важ ли ва
по зиція, яка ви ма гає всебічно го за про ва д жен ня в за ко но дав ст во та те орію гос по -
дарсь ко го про це су аль но го пра ва.

На бран ня рішен ням за кон ної си ли по вин но ма ти своїм наслідком йо го не -
спро с товність, незмінність та усу ва ти будь-які сумніви в ос та точ но му ха рак тері.
То му сумнів в спра вед ли вості, за кон ності і обґрун то ва ності рішен ня гос по дарсь -
ко го су ду по ви нен ма ти чітко ок рес лені межі як в про це дур но му так і в ча со во му
відно шенні. Об ме жен ня пе ре гля ду ли ше не обхідни ми діями обу мов люється і з ог -
ля ду на ефек тивність су до вої діяль ності, за без пе чен ня ав то ри те ту су ду в
суспільстві. Ви хо дя чи з ви кла де но го, в якості важ ли вої за са ди по бу до ви си с те ми
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про це су аль них форм пе ре гля ду вис ло ви мо ся за послідо вну ре алізацію не до пу с -
ти мості дуб лю ван ня функціональ но го при зна чен ня ок ре мих форм. Кож на на яв на
про це су аль на фор ма пе ре гля ду по вин на ма ти влас не функціональ не при зна чен ня
в си с темі про це су аль них відно син, ко т ре є виз на чаль ним для її мо делі в усіх
істот них ри сах.

Ок ре му ува гу слід приділи ти суб’єктам пе ре гля ду. Зв’язок між про це су аль -
ною фор мою пе ре гля ду та інстанцією, що йо го здійснює, є без за пе реч ним. Так,
А. Й. Осе тинсь ким до во дить ся, що роль та місце ка саційної інстанції гос по дарсь -
кої юри с дикції обу мов люється прин ци пом спеціалізації судів, інстанційною мо -
дел лю по бу до ви су до вої си с те ми та ха рак те ром взаємозв’язків на рівні си с те ми
спеціалізо ва них гос по дарсь ких судів, су до вої си с те ми Ук раїни в ціло му та у фор -
маті національ ної пра во вої си с те ми22. Ана логічні мірку ван ня бу дуть спра вед ли -
ви ми і по відно шен ню до інших інстанцій.

Мо ва йде не тільки про послідо вне роз ме жу ван ня функцій, зо се ре д жен ня
яких в од них ру ках є не доцільним та не ефек тив ним. Йдеть ся про те, що ви ко нан -
ня кож но го із спеціалізо ва них за вдань пе ре гля ду ви ма гає на яв ності відповідних
яко с тей у суб’єкта, що йо го ви ко нує. Для на дан ня пе ре гля ду вла с ти вості ав то ри -
тет ності та підви щен ня довіри до йо го ре зуль татів обов’яз ко вою умо вою є ви щий
кваліфікаційний рівень та більші га рантії не за леж ності су ду, що йо го здійснює. У
відповідності до кла сич них уяв лень про су до ву си с те му суд дру гої інстанції має
скла да ти ся з більш кваліфіко ва них суддів, що ма ють більший стаж ро бо ти23.
Об’єктив на оцінка су до во го ак ту як спра вед ли во го, за кон но го і обґрун то ва но го
має ви хо ди ти від ви ще сто я щої інстанції. Фор му ван ня од но стай ної су до вої прак -
ти ки мо же бу ти оп ти маль ним чи ном здійсне не тільки су до вим ор га ном, що
функціонує в мас штабі усієї дер жа ви. 

Ок ре ме місце зай має пе ре гляд за но во ви яв ле ни ми об ста ви на ми, який в літе -
ра турі відчу ває кри ти ку у зв’яз ку з по за ин станційним ха рак те ром24. На вряд чи
подібні за ува жен ня ма ють рацію. Ос нов ним чин ни ком виз на чен ня суб’єкта пе ре -
гля ду має бу ти йо го мак си маль на при датність до ви ко нан ня по став ле них за вдань.
Об’єктив но на явні фак ти ви ма га ють ска су ван ня на яв но го рішен ня. Оскільки
йдеть ся про не обхідність пер вин но го сприй нят тя фактів, оцінки їх впли ву на ви -
не се не раніше рішен ня, то діяльність та ка має здійсню ва ти ся су дом тієї інстанції,
що ух ва лив по пе реднє рішен ня, із збе ре жен ням фор ми та мож ли во с тей по пе ред -
нь о го роз гля ду. То му по заінстанційність пе ре гля ду за но во ви яв ле ни ми об ста ви -
на ми жод ною мірою не по ру шує, а на впа ки, підкрес лює на явність жор ст ко го
зв’яз ку між про це су аль ною фор мою пе ре гля ду та інстанцією, що йо го здійснює.

Дослідни ки ефек тив ності пе ре гля ду відміча ють, що однією з об ста вин, що за -
слу го вує на вра ху ван ня, є на явність (або відсутність) довіри тих верств
суспільства, котрі здійсню ють підприємниць ку та іншу еко номічну діяльність, до
си с те ми пе ревіроч них інстанцій су ду (йдеть ся про арбітраж ний суд). Як що во на
вик ли кає їх не довіру, то у цьо му ви пад ку не одмінно ви ни кає пи тан ня про її мо -
дернізацію, вклю ча ю чи ство рен ня до дат ко вої пе ревіроч ної інстанції25. Але чи ве -
де мно жен ня інстанцій до по кра щен ня якості су до чин ст ва? Чи не слід звер ну ти -
ся до оп тимізації їх ро бо ти? Ці пи тан ня ак ту альні для вітчиз ня но го гос по дарсь ко -
го су до чин ст ва як ніко ли. Не се к рет, що па ра лель не функціону ван ня Ви що го гос -
по дарсь ко го су ду Ук раїни та Вер хов но го Су ду Ук раїни є при во дом для об ви ну ва -
чень в не ефек тив ності гос по дарсь ко го су до чин ст ва, ста но вить пред мет ак тив ної
кри ти ки та про ду кує найрізно манітніші про по зицій що до шляхів по до лан ня про -
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бле ми. Ця про бле ма – од на з ба га ть ох, спро во ко ва них відсутністю за галь ної кон -
цепції гос по дарсь ко го су до чин ст ва та місця в ньо му пе ре гля ду су до вих актів.
Логіка роз вит ку про це су аль них відно син по сту пи ла ся політичній волі та фак ту
кон ку ренції су до вих інстанцій, які лег ше наділи ти ком пе тенцією, ніж ре фор му ва -
ти. Та кий вплив інстанційності на фор му ван ня си с те ми про це су аль них форм пе -
ре гля ду є яв но не га тив ним при кла дом. От же, на на шу дум ку су час не гос по дарсь -
ке су до чин ст во по тре бує си с те ми про це су аль них форм пе ре гля ду су до вих актів, в
ос нові якої має пе ре бу ва ти ідея ди фе ренціації функціональ но го при зна чен ня ок -
ре мих про це су аль них форм та інстанційна струк ту ра гос по дарсь кої юри с дикції. 
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А. Б. КА СУ МО ВА

ОК РЕМІ АС ПЕК ТИ 
ВІДШКО ДУ ВАН НЯ МО РАЛЬ НОЇ ШКО ДИ ПАЦІЄНТАМ

Роз г ля ну то ок ремі ас пек ти відшко ду ван ня мо раль ної шко ди пацієнтам. Про -
аналізо ва но су до ву прак ти ку в пи тан нях відшко ду ван ня мо раль ної шко ди пацієнтам.
Ви о крем ле но пи тан ня, які по тре бу ють по даль шо го на уко во го досліджен ня та удо с ко -
на лен ня.

Клю чові сло ва: мо раль на шко да, пацієнт, пра во на ме дич ну до по мо гу, ме дич на по -
слу га, ме дич не пра во. 

Ка су мо ва А.Б. От дель ные ас пек ты воз ме ще ния мо раль но го вре да па ци ен там
Рас смо т ре ны от дель ные ас пек ты воз ме ще ния мо раль но го вре да па ци ен там. Про -

ана ли зи ро ва на су деб ная прак ти ка в во про сах воз ме ще ния мо раль но го вре да па ци ен -
там. Вы де ле ны во про сы, тре бу ю щие даль ней ше го на уч но го ис сле до ва ния и усо вер шен -
ст во ва ния. 

Клю че вые сло ва: мо раль ный вред, па ци ент, пра во на ме ди цин скую по мощь, ме ди -
цин ская ус лу га, ме ди цин ское пра во.

Kasumova Anzhela. Some aspects of compensation for moral damage to patients.
Several specific aspects of compensation for moral damage to patients is considered.

Court practice in terms of compensation for moral damage to patients is analyzed. Author
determined questions that require further research and improvement.

Key words: moral damage, the patient, the right to health care, health care, medical law.

Звер та ю чись до за кла ду охо ро ни здо ров’я або до ліка ря, який здійснює при -
ват ну ме дич ну прак ти ку на підставі ліцензії, осо ба має на меті от ри ма ти ме дич ну
до по мо гу або ме дич ну по слу гу на на леж но му рівні та по кра щи ти своє здо ров’я
(стан по вно го фізич но го, психічно го і соціаль но го бла го по луч чя). Од нак інко ли
за наслідком на дан ня та кої до по мо ги чи по слу ги, здо ров’ю пацієнта мо же за вда -
ва тись шко да (ма теріаль на або мо раль на). Ви ни кає по тре ба в на леж но му пра во -
во му за хисті та ких ка те горій осіб. Зва жа ю чи на не до статнє те о ре тич не висвітлен -
ня цьо го пи тан ня, існує не обхідність де тальнішо го досліджен ня ок ре мих ас пектів
відшко ду ван ня мо раль ної шко ди пацієнтам. Це і ста но вить ак ту альність об ра ної
те ми на уко во го досліджен ня.

Пи тан ня відшко ду ван ня мо раль ної шко ди пацієнтам бу ли пред ме том роз гля -
ду та ких на уковців, як М.М. Агар ко ва, С.В. Ан то но ва, В.В. Вітрянсь ко го, Г.Г. Гор -
шен ко ва, Ю.В. Да ни лочкіної, С.В. Єгіза ро вої, Н.І. Май да ни ка, М.Н. Ма леіна,
О.С. По греб няк, І.Я. Се ню ти, С.Г. Сте цен ка та де я ких інших.
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Ме тою досліджен ня є ви о крем лен ня ос нов них про блем що до відшко ду ван ня
мо раль ної шко ди, за вда ної пацієнтові за кла дом охо ро ни здо ров’я або ліка рем,
який здійснює при ват ну ме дич ну прак ти ку на підставі ліцензії про пра во на зай -
нят тя відповідною діяльністю та зна хо д жен ня шляхів до їх вирішен ня.

Виз на чен ня по нят тя «мо раль на шко да» містить ся в п. 3 По ста но ви Пле ну му
Вер хов но го Су ду Ук раїни від 31 бе рез ня 1995 р. «Про су до ву прак ти ку в спра вах
про відшко ду ван ня мо раль ної (не май но вої) шко ди»: це втра ти не май но во го ха -
рак те ру внаслідок мо раль них чи фізич них страж дань, або інших не га тив них
явищ, за подіяних фізичній чи юри дичній особі не за кон ни ми діями або
бездіяльністю інших осіб1.

Відшко ду ван ня мо раль ної шко ди пацієнту є спо со бом за хи с ту ним своїх
цивільних прав та інте ресів у су до во му по ряд ку. Це є дієвий ком пен са тор ний ме -
ханізм, який доз во ляє відно ви ти по ру шені пра ва та за конні інте ре си. Пацієнт (а у
разі як що це не по внолітня осо ба або осо ба, виз на на у вста нов ле но му за ко ном по -
ряд ку недієздат ною чи об ме же но дієздат ною – то за конні пред став ни ки та кої осо -
би) вправі ви ма га ти відшко ду ван ня мо раль ної шко ди в по ряд ку цивільно го су до -
чин ст ва або в криміна ль но му про ва д женні за яв ля ю чи цивільний по зов. 

Пра во вою ос но вою відшко ду ван ня мо раль ної шко ди пацієнтові слу гу ють по -
ло жен ня Цивільно го ко дек су Ук раїни (далі – ЦК Ук раїни), Криміна ль но го про це -
су аль но го ко дек су Ук раїни, а та кож Ме то дичні ре ко мен дації відшко ду ван ня мо -
раль ної шко ди, за твер д жені Ли с том Міністер ст ва юс тиції Ук раїни від 13 трав ня
2004 р., За кон Ук раїни «Про за хист прав спо жи вачів» від 12 трав ня 1991 р.,
Поста но ва Пле ну му Вер хов но го Су ду Ук раїни від 31 бе рез ня 1995 р. «Про су до -
ву прак ти ку в спра вах про відшко ду ван ня мо раль ної (не май но вої) шко ди» та
деякі інші.

За за галь ним пра ви лом ч. 2 ст. 23 ЦК Ук раїни, мо раль на шко да по ля гає: 1) у
фізич но му бо лю та страж дан нях, яких фізич на осо ба за зна ла у зв’яз ку з
каліцтвом або іншим уш ко д жен ням здо ров’я; 2) у ду шев них страж дан нях, яких
фізич на осо ба за зна ла у зв’яз ку з про ти прав ною по ведінкою що до неї са мої,
членів її сім’ї чи близь ких ро дичів; 3) у ду шев них страж дан нях, яких фізич на осо -
ба за зна ла у зв’яз ку із зни щен ням чи по шко д жен ням її май на; 4) у при ни женні
честі та гідності фізич ної осо би, а та кож діло вої ре пу тації фізич ної або юри дич -
ної осо би2. 

Фізичні або ду шевні страж дан ня пацієнту мо жуть бу ти за вдані лікарсь ки ми
по мил ка ми, не на леж ним ви ко нан ням про фесійних обов’язків ме дич ни ми
працівни ка ми, при роз го ло шенні лікарсь кої таємниці то що. 

Мо раль на шко да пацієнту відшко до вується за кла дом охо ро ни здо ров’я (юри -
дич ною осо бою) або ліка рем (фізич ною осо бою), який здійснює при ват ну ме дич -
ну прак ти ку на підставі ліцензії про пра во на зай нят тя відповідною діяльністю. У
свою чер гу, за клад охо ро ни здо ров’я вправі звер ну тись з ре г ре сним по зо вом до
працівни ка, діями чи бездіяльністю яко го й бу ла за вда на мо раль на шко да.

Як що пацієнту діями чи бездіяльністю за кла ду охо ро ни здо ров’я або ок ре мо -
го ліка ря бу ло за вда но мо раль ної шко ди, він має пра во звер ну тись із по зов ною за -
явою до су ду, в якій обов’яз ко во за зна чи ти: а) у чо му, на дум ку пацієнта, по ля гає
мо раль на шко да; б) яки ми не пра вомірни ми діями чи бездіяльністю за кла ду охо -
ро ни здо ров’я чи ліка рем, який здійснює при ват ну ме дич ну прак ти ку пацієнту
(по зи ва чу) за подіяно мо раль ної шко ди; в) з яких мірку вань ви хо див пацієнт, виз -
на ча ю чи розмір мо раль ної шко ди; г) яки ми до ка за ми підтвер д жується за вдан ня
мо раль ної шко ди пацієнту.
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В абз. 2 п. 3.2. Ме то дич них ре ко мен дацій що до відшко ду ван ня мо раль ної
шко ди від 13 трав ня 2004 р., до дат ко во виз на че но, що: «У по зовній за яві має бу -
ти за зна че но розмір відшко ду ван ня мо раль ної шко ди в гро шовій або іншій ма -
теріальній формі»3.

З’ясу вав ши чи відповідає по зов на за ява пацієнта за зна че ним ви мо гам, суд,
при вирішенні спо ру про відшко ду ван ня мо раль ної шко ди, зо бов’яза ний вста но -
ви ти: на явність та кої шко ди, про ти правність діян ня її за подіюва ча, на явність при -
чин но го зв’яз ку між шко дою і про ти прав ним діян ням за подіюва ча та ви ни ос тан -
нь о го в її за подіянні (п. 5 ППВСУ «Про су до ву прак ти ку в спра вах про відшко ду -
ван ня мо раль ної шко ди»)4. 

Про блем те о ре тич но го та прак тич но го ха рак те ру, які ви ни ка ють при ре -
алізації пра ва на відшко ду ван ня мо раль ної шко ди пацієнту до сить ба га то. На ок -
ре мих з них про по нується зу пи ни тись та роз г ля ну ти в ас пекті поєднан ня аналізу
по ло жень нор ма тив но-пра во вих актів та прак ти ки їх ре алізації.

По-пер ше, за пра ви лом ч. 3 ст. 23 ЦК Ук раїни, розмір гро шо во го відшко ду ван -
ня мо раль ної шко ди виз на чається су дом за леж но від ха рак те ру пра во по ру шен ня,
гли би ни фізич них та ду шев них страж дань, погіршен ня здібно с тей по терпіло го
або поз бав лен ня йо го мож ли вості їх ре алізації, сту пе ня ви ни осо би, яка за вда ла
мо раль ної шко ди, як що ви на є підста вою для відшко ду ван ня, а та кож з ура ху ван -
ням інших об ста вин, які ма ють істот не зна чен ня5. Не розрізняється та кож чи є це
шко да фізич на чи психічна. 

Гра нич ний розмір відшко ду ван ня мо раль ної шко ди за ко ном не вста нов ле ний.
Все це відхо дить на роз гляд су ду, з ура ху ван ням ви мо ги ро зум ності і спра вед ли -
вості. Як уточ нюється в Ме то дич них ре ко мен даціях що до відшко ду ван ня мо раль -
ної шко ди від 13 трав ня 2004 р., мо раль ну шко ду не мож на відшко ду ва ти в по вно -
му об сязі, так як не має (і не мо же бу ти) точ них кри теріїв май но во го ви ра зу ду -
шев но го бо лю, спо кою, честі, гідності осо би. Будь-яка ком пен сація мо раль ної
шко ли не мо же бу ти адек ват ною дійсним страж дан ням, то му будь-який її розмір
мо же ма ти су то умов ний ви раз6.

У будь-яко му ви пад ку розмір відшко ду ван ня по ви нен бу ти адек ват ним на не -
сеній мо ральній шкоді. Ча с то пацієнти ви ма га ють відшко ду ван ня не об грун то ва -
но за ви ще но го розміру мо раль ної шко ди. Аналіз су до вої прак ти ки по ка зує, що в
пе ре важній більшості ви падків у по зо вах до за кладів та ор ганів у сфері охо ро ни
здо ров’я су ди відмов ля ють у за до во ленні по зов них ви мо ги. Рідше – по зов за до -
воль няється ча ст ко во і май же унікаль ни ми є ви пад ки, ко ли суд за до воль няє по -
зовні ви мо ги осо би у по вно му об сязі. На при клад, Дес нянсь кий рай он ний суд
міста Києва роз г ля нув спра ву (№ 2-503/12 від 18 груд ня 2012 р.) за по зо вом до
Київської міської клінічної лікарні швид кої до по мо ги Дес нянсь ко го рай о ну м.
Києва про відшко ду ван ня ма теріаль ної та мо раль ної шко ди. Суд вста но вив, що в
ре зуль таті не на леж но го ви ко нан ня про фесійних обов’язків ме дич них працівників
за зна че ної лікарні швид кої до по мо ги по мер син по зи ва ча. По терпілий був до став -
ле ний до лікарні в стані се ред ньої важ кості, мав тілесні уш ко д жен ня і пе ре бу вав
у стані ал ко голь но го сп’яніння. Відповідно до Ак ту комісійно го су до во-ме дич но -
го досліджен ня № 127, смерть по терпіло го на сту пи ла від ят ро ген но го ус клад нен -
ня з опе ра тив ним втру чан ням з при во ду че реп но-моз ко вої трав ми. Між за зна че -
ни ми де фек та ми на дан ня ме дич ної до по мо ги та смер тю по терпіло го вба чається
пря мий при чи но вий зв’язок. Пред став ник відповіда ча не довів, що смерть си на
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по зи вачів ви ник ла не з ви ни працівників їх ме дич ної ус та но ви. Суд по го див ся з
тим, що по зи ва ча ми до ве де но, що відповідач своїми не пра вомірни ми діями спри -
чи нив їм мо раль ну шко ду в за галь но му розмірі – 40 000 грн. До казів, про розмір
мо раль ної шко ди в сумі – 100 000 грн. су ду не на да но. Відповідно, по зов був за -
до во ле ний ча ст ко во7. 

По-дру ге, по зовні ви мо ги по винні не ли ше відповіда ти ви мо гам спра вед ли -
вості та ро зум ності, але й підтвер д жу ва тись зібра ни ми і зафіксо ва ни ми у вста нов -
ле но му за ко ном по ряд ку до ка за ми. Як що осо ба не здат на на да ти до ка зи, які
підтвер д жу ють за вдан ня їй мо раль ної шко ди за кла дом охо ро ни здо ров’я чи ліка -
рем, який здійснює при ват ну ме дич ну прак ти ку, у за до во ленні по зо ву відмов ля -
ють. На при клад, у рішенні Шев ченківсько го рай он но го су ду міста Києва (cпра ва
№ 2-3105/11 від 12 черв ня 2012 р.) особі бу ло відмов ле но у за до во ленні по зо ву до
Київсько го об лас но го он ко логічно го дис пан се ру про виз нан ня дій про ти прав ни -
ми та відшко ду ван ня мо раль ної шко ди. Свої ви мо ги по зи вач обґрун то вує тим, що
во на звер ну лась за кон суль тацією до ліка ря-рент ге но ло га (ма мо ло га). Ліка рем бу -
ло виріше но, що по зи ва чу обов’яз ко во не обхідно зда ти аналізи зро бив ши
пункцію. Після про ве ден ня про це ду ри стан здо ров’я по зи ва ча погіршив ся. Рент -
ген і знімки з ньо го по ка за ли, що у по зи ва ча ят ро ген ний пнев ма торікс лівої ле -
гені, тоб то ліва ле ге ня згор ну ла ся у зв’яз ку з тим, що був про кол. По зи вач ку бу ло
двічі про опе ро ва но. Осо ба вва жає, що ліка ря ми бу ло на не се но мо раль ної шко ди
у розмірі 100000 грн. Од нак згідно вис новків су до во-ме дич ної ек с пер ти зи між
діями працівників Київсько го об лас но го он ко логічно го дис пан се ру та по даль шим
зна хо д жен ням пацієнтки на ліку ванні з при во ду «спон тан но го лівобічно го пнев -
мо то рак су» пря мо го при чин но-наслідко во го зв’яз ку не вба чається. У за до во ленні
по зо ва бу ло відмов ле но8.

По-третє, низь кий рівень пра во вої куль ту ри на се лен ня має своїм наслідком і
безпідстав не за ви щен ня розмірів відшко ду ван ня мо раль ної шко ди. Оскільки на
нор ма тив но му рівні не вста нов лені та ри фи та ко го відшко ду ван ня, в по зо вах все
більше вка зу ють ся розміри мо раль ної шко ди не помірні влас не за вданій шкоді.
На при клад, у рішенні Пе черсь ко го рай он но го су ду міста Києва (спра ва № 2-2/11
від 1 груд ня 2011 р.), по зи ва чу бу ло відмов ле но в за до во ленні по зо ву до Київської
міської клінічної лікарні № 17 про відшко ду ван ня ма теріаль ної та мо раль ної шко -
ди. По зи вач по тра пи ла у до рож ньо-транс порт ну при го ду. Під час госпіталізації
ліка ря ми бу ло по став ле но діаг ноз «Поєднан ня травм. За кри та че реп но-моз ко ва
трав ма. Забій го ло вно го моз ку, за кри та трав ма го ло ви», а та кож бу ли діаг но с то ва -
но чи сельні уш ко д жен ня та пе ре ло ми. Ра зом з тим, при вста нов ленні та ко го діаг -
но зу та за на яв ності важ ко го ста ну, по зи вач бу ла поміще на у зви чай ну лікар ня ну
па ла ту, де зна хо ди лась близь ко до би, а не в відділен ня ре анімації. За цей час став -
ся на бряк го ло вно го моз ку лівої півкулі, який, на дум ку по зи ва ча, лікарі ма ли
мож ливість за вчас но зу пи ни ти та ло калізу ва ти, опе рація на го ло вно му моз ку та -
кож бу ла ви ко на на з запізнен ням, що при зве ло до не о бо рот них наслідків, у ре -
зуль таті яких по зи вач ста ла інвалідом 1 гру пи. З ог ля ду на на ве де не, по зи вач про -
си ла стяг ну ти з відповіда ча відшко ду ван ня ма теріаль ної шко ди, яка по ля гає у ви -
т ра тах, по не се них на ліку ван ня 20000 грн. та мо раль ну шко ду в розмірі 10000000
грн. Од нак, відповідно до вис нов ку Київсько го місько го бю ро су до во-ме дич ної
ек с пер ти зи, пацієнтка бу ла об сте же на у по вно му об сязі і після об сте жен ня, з ура -
ху ван ням от ри ма них під час люм баль ної пункції да них та да них комп’ютер ної то -
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мо графії, їй бу ло обґрун то ва но при зна че на адек ват на в кількісно му і якісно му
відно шен нях ме ди ка мен тоз на те рапія. До дат ко ва су до ва ек с пер ти за та кож по ка за -
ла, що ме дич на до по мо га бу ла на да на в по вно му об сязі та не пов’яза на з
погіршен ням ста ну здо ров’я пацієнтки. Та ким чи ном, у за до во ленні по зо ву бу ло
відмов ле но9.

По-чет вер те, не завжди на національ но му рівні пацієнту вдається за хи с ти ти
свої по ру шені прав, сво бо ди чи за конні інте ре си, що зу мов лює не обхідність звер -
нен ня після ви ко ри с тан ня всіх національ них за собів пра во во го за хи с ту до Євро -
пейсь ко го су ду з прав лю ди ни (далі – Суд). Рішен ня Су ду є обов’яз ко ви ми до ви -
ко нан ня в Ук раїні, то му при звер ненні до цієї міжна род ної су до вої ус та но ви гро -
ма дя ни Ук раїни вправі ви ма га ти відшко ду ван ня мо раль ної та ма теріаль ної шко ди
(спра вед ли вої са ти с факції). Подібні спра ви чим далі більше зустріча ють ся в прак -
тиці Су ду (на при клад, спра ви «Бен дерсь кий про ти Ук раїни» (2007), «Дан ке вич
про ти Ук раїни» (2003), «Мель ник про ти Ук раїни» (2006), «На умен ко про ти Ук -
раїни» (2007), «Кац та інші про ти Ук раїни» (2008), «Охрімен ко про ти Ук раїни»
(2009), «Ру ден ко про ти Ук раїни» (2010) та ін).

Відо мою є спра ва «Бен дерсь кий про ти Ук раїни» (За ява № 22750/02) від 15 ли -
с то па да 2007 р. За яв ник, хво рий на рак се чо во го міху ра, підпи сав до говір про на -
дан ня ме дич них по слуг з Міжрегіональ ним на уко вим цен т ром клінічної
лімфохірургії ЛТД м. Хар цизьк. Після опе рації по при ліку ван ня в Центрі, а зго -
дом у місцевій лікарні, стан здо ров’я за яв ни ка погіршив ся, йо го бу ло госпіталізо -
ва но до про ти пух лин но го Цен т ру м. До нець ка, де ви да ле но се чо вий міхур. Під
час цієї опе рації в се чо во му міхурі за яв ни ка бу ло ви яв ле но мар ле ву сер вет ку
розміром 10x20 см. За яв ник звер нув ся до су ду з по зо вом про розірван ня до го во -
ру про на дан ня ме дич них по слуг та про відшко ду ван ня шко ди, за вда ної здо ров’ю
не на леж ним ліку ван ням. Місце вим су дом, а зго дом апе ляційним і ка саційним су -
дом за яв ни ку бу ло відмов ле но у за до во ленні по зо ву10. 

Для вирішен ня цієї та подібних ка те горій справ вирішаль не зна чен ня має ме -
дич ний ек с перт ний вис но вок, який є до ка зом у справі. Відповідно до вис нов ку
ек с пер ту, на ве де но го у справі «Бен дерсь кий про ти Ук раїни», більш ймовірним
бу ло вве ден ня сер вет ки до се чо во го міху ра під час опе рації; цю ймовірність мож -
на ви клю ча ти, ли ше як що опе рація про во дить ся без за сто су ван ня сер ве ток; ма -
лой мовірно, що сер вет ка по тра пи ла до се чо во го міху ра під час пе рев’язок вдо ма,
за ви клю чен ням ви пад ку, ко ли там по ну ван ня здійсне но з ти с ком. По си ла ю чись на
важкість страж дань, спри чи не них на явністю сто рон нь о го тіла в йо го ор ганізмі,
за яв ник вва жає, що йо го пра во на по ва гу до при ват но го жит тя бу ло по ру ше но в
тій мірі, що су ди, з ог ля ду на на явні до ка зи, не вста но ви ли ви ну ват ця нед ба лості,
про яку йдеть ся, та та кож він не от ри мав адек ват но го відшко ду ван ня знач ної
шкоди, якої йо му бу ло за вда но. Роз г ля нув ши спра ву, Суд кон ста ту вав відсутність
по ру шен ня пра ва на спра вед ли вий су до вий роз гляд, за яв ля ю чи про не спра вед ли -
ву та аб сурд ну оцінку до казів та не вмо ти во ваність су до вих рішень у цій справі.
Було за зна че но, що ком пе тентні дер жавні ор га ни не про де мон ст ру ва ли за зви чай
очіку ва них у та ких си ту аціях зу силь, які бу ли б спря мо вані на за без пе чен ня
заявни ку йо го пра ва на спра вед ли вий су до вий роз гляд та на про ве ден ня ефек тив -
но го розсліду ван ня що до шко ди, за вда ної йо го фізичній цілісності. На за са дах
спра вед ли вості Суд при су див за яв ни ку 2000 євро відшко ду ван ня мо раль ної
шкоди.
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От же, для то го аби до ве с ти, що мо раль на шко да пацієнту ма ла місце та ви ма -
га ти її відшко ду ван ня, не обхідно підтвер д жу ва ти такі до во ди на леж ною до ка зо -
вою ба зою. Перш за все, до во дить ся факт звер нен ня до за кла ду чи ор га ну охо ро -
ни здо ров’я та на дан ня ме дич ної до по мо ги чи ме дич ної по слу ги. Для цьо го мож -
на пред’яви ти до говір про на дан ня відповідних по слуг (як що він був ук ла де ний в
пись мовій формі) або у ви пад ку ус ної до мо вле ності – будь-яки ми роз ра хун ко вих
до ку ментів, які підтвер д жу ють факт ук ла ден ня та ко го пра во чи ну (кви танції, че -
ки, ре цеп ти то що). Далі – не обхідно підтвер ди ти факт вста нов лен ня кон крет но го
діаг но зу пацієнта та на да ти ту до ку мен тацію, в якій та кий діаг ноз зафіксо ва ний
(епікриз, ме дич ну карт ку пацієнта, ре зуль та ти аналізів то що). Як що існу ють вста -
нов лені нор ма тивні ре ко мен дації до ліку ван ня (про то ко ли), не обхідно виз на чи ти
чи відповіда ли дії ліка ря за зна че ним нор ма ти вам (про то ко лам), чи не по ру шу вав
він свої обов’яз ки. Далі пацієнт по ви нен до ве с ти при чи но вий зв’язок між діями
чи бездіяльністю ме дич но го працівни ка та наслідка ми, що на ста ли, ак цен ту вав -
ши при цьо му ува гу на той факт, що шко да бу ла за вда на са ме діями або
бездіяльністю ме дич но го працівни ка. Та кий зв’язок мож на вста но ви ти шля хом
про ве ден ня ек с пер ти зи (у вис нов ку ек с пер та). В той же час, аналіз су до вої прак -
ти ки дає підста ви кон ста ту ва ти, що на прак тиці відшко ду ван ня мо раль ної шко ди
пацієнтам (не зва жа ю чи на на яв ну нор ма тив но-пра во ву ба зу) вик ли кає труд нощі.
То му є підста ви го во ри ти, що досліджу ва не пи тан ня по тре бує по даль ших на уко -
во-те о ре тич них роз ро бок.

1. По ста но ва Пле ну му Вер хов но го Су ду Ук раїни «Про су до ву прак ти ку в спра вах
про відшко ду ван ня мо раль ної (не май но вої) шко ди» від 31 бе рез ня 1995 р. № 4. – [Еле -
к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95.
2. Цивільний ко декс Ук раїни: Ко декс Ук раїни від 16 січня 2003 р. № 435-IV. // ВВР Ук -
раїни. – 2003. – № № 40-44. – Cт. 356. 3. Ме то дичні ре ко мен дації що до відшко ду ван ня
мо раль ної шко ди: Лист Міністер ст ва юс тиції Ук раїни від 13 трав ня 2004 ро ку 
N 35-13/797. – [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/v_797323-04. 4. По ста но ва Пле ну му Вер хов но го Су ду Ук раїни «Про су до ву прак -
ти ку в спра вах про відшко ду ван ня мо раль ної (не май но вої) шко ди» від 31 бе рез ня
1995 р. № 4. – [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/v0004700-95. 5. Цивільний ко декс Ук раїни: Ко декс Ук раїни від 16 січня
2003 р. № 435-IV. // ВВР Ук раїни. – 2003. – № № 40-44. – Cт. 356. 6. Ме то дичні ре ко -
мен дації що до відшко ду ван ня мо раль ної шко ди: Лист Міністер ст ва юс тиції Ук раїни від
13 трав ня 2004 ро ку N 35-13/797. – [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_797323-04. 7. Рішен ня Дес нянсь ко го рай он но го
суду міста Києва від 18 груд ня 2012 р.: спра ва № 2-503/12. – Єди ний дер жав ний реєстр
су до вих рішень. – [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://reyestr.court.gov.ua/
Review/25308348. 8. Рішен ня Шев ченківсько го рай он но го су ду міста Києва: cпра ва 
№ 2-3105/11 від 12 черв ня 2012 р. – [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/25308348. 9. Рішен ня Пе черсь ко го рай он но го су ду
міста Києва від 1 груд ня 2011 р.: спра ва № 2-2/11. – [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до -
сту пу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/19432044 10. Рішен ня Євро пейсь ко го су ду з прав
лю ди ни. Спра ва «Бен дерсь кий про ти Ук раїни»: За ява № 22750/02 від 15 ли с то па да
2007 р. – [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.minjust.gov.ua/19612.
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УДК: 347.441

О. П. БІЛАН

ІНТЕ РЕ СИ ДЕР ЖА ВИ І СУСПІЛЬСТВА 
У ЦИВІЛЬНО МУ ЗА КО НО ДАВСТВІ УК РАЇНИ

У про цесі досліджен ня вста нов ле на на явність про блем у тлу ма ченні та кої ка те -
горії цивільно го пра ва, як «інте ре си дер жа ви і суспільства». Зо к ре ма, труд нощі по ля -
га ють у співвідно шенні ка те горій «публічний по ря док» та «інте ре си дер жа ви і
суспільства» внаслідок їх то тож ності. Та кож не в ре гу ль о ва ним за ли шається пи тан ня
що до наслідків по ру шен ня ви ще заз на че них ка те горій.Роз кри то зміст інте ресів дер жа -
ви і суспільства та вка за но на не обхідність за ко но дав чо го пе ре гля ду чин ної ре дакції
ст. 228 Цивільно го ко дек су Ук раїни у зв’яз ку з на яв ни ми про тиріччя ми. 

Клю чові сло ва: Цивільне пра во, публічний по ря док, інте ре си дер жа ви і суспільства. 

Би лан А.П. Ин те ре сы го су дар ст ва и об ще ст ва в граж дан ском за ко но да тель ст -
ве Ук ра и ны

В про цес се ис сле до ва ний ус та нов ле но на ли чие про блем тол ко ва ния та кой ка те го -
рии граж дан ско го пра ва, как «ин те ре сы го су дар ст ва и об ще ст ва». В ча ст но с ти,
труд но с ти за клю ча ют ся в со от но ше нии ка те го рий «пуб лич ный по ря док» и «ин те ре сы
го су дар ст ва и об ще ст ва» вслед ст вие их иден тич но с ти. Так же не уре гу ли ро ван ным ос -
та ет ся во прос от но си тель но по след ст вий на ру ше ния вы ше ука зан ных ка те го рий. Рас -
кры то со дер жа ние ин те ре сов го су дар ст ва и об ще ст ва и ука за но на не об хо ди мость за -
ко но да тель но го пе ре смо т ра дей ст ву ю щей ре дак ции ст. 228 Граж дан ско го ко дек са Ук -
ра и ны в свя зи с име ю щи ми ся про ти во ре чи я ми. 

Клю че вые сло ва: Граж дан ское пра во, пуб лич ный по ря док, ин те ре сы го су дар ст ва и
об ще ст ва. 

Bilan Oleksandr. State and societal interests in the civil legislation of Ukraine
It was determined in course of study that there exist some problems in definition of such

category of civil law as “state and societal interests”. More specifically, the difficulties lie in
co-relation of “public policy” and “state and societal interests” categories, following their
identity. Furthermore, an issue concerning circumstances of abovementioned categories’ vio-
lation remains outstanding. State and societal interests’ contain was disclosed and it was
pointed on the necessity of legislative review of Art. 228 of the Civil Code of Ukraine as
amended due to existing controversies. 

Key words: civil law, public policy, state and societal interests. 

Цивільно му за ко но дав ст ву завжди при та ман ний конфлікт інте ресів між нор -
ма ми публічно го та при ват но го пра ва. Так, у більшості су час них кон ти нен таль -
них си с те мах цивільно го пра ва існу ють пра вові нор ми, спря мо вані на за хист
публічних інте ресів у при ват но пра во вих відно си нах.Цивільне за ко но дав ст во Ук -
раїни не є ви нят ком, зо к ре ма, при пи си ст. ст. 203, 228 Цивільно го ко дек су Ук раїни
(далі – ЦК Ук раїни) опе ру ють та кою публічною ка те горією, як «інте ре си дер жа -
ви і суспільства». Вра хо ву ю чи те, що за зна че на ка те горія є до сить но вою для
цивільно го за ко но дав ст ва Ук раїни (вве де на у ЦК Ук раїни За ко ном Ук раїни від
02.12.2010№ 2756-VI), не обхідно з’ясу ва ти, шля хом порівняль но го пра во во го
аналізу цивільно го за ко но дав ст ва інших країн, зміст вка за ної ка те горії та, з ог ля -
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ду на на явність у ЦК Ук раїни та кої (то тож ної) ка те горії, як «публічний по ря док»,
доцільність її за ко но дав чо го закріплен ня. 

Слід за зна чи ти, що про бле ма об ме жен ня при ват но пра во вих відно син нор ма -
ми публічно го ха рак те ру вже не од но ра зо во бу ла пред ме том на уко вих досліджень,
зо к ре ма та ких на уковців, як Й.О. По кровсь кий, В.П. Гри ба нов, Є.О. Су ха нов,
О.В. Дзе ра, Н.С. Кузнєцов. Вод но час аналіз вітчиз ня ної су до вої прак ти ки доз во -
ляє ствер д жу ва ти, що на сьо годні існу ють про бле ми що до од на ко во го тлу ма чен -
ня суб’єкта ми цивільних пра вовідно син ка те горії «інте ре си дер жа ви і
суспільства». На ве де не зу мов лює не обхідність до дат ко вих досліджень. 

«Публічне пра во – це те, що сто сується ста но ви ща римсь кої дер жа ви, при ват -
не – це те, що сто сується ко ристі ок ре мих осіб; існує ко рис не у суспільно му
відно шенні й ко рис не у при ват но му відно шенні». За зна че ний вислів дав нь о -
римсь ко го юри с та Ульпіана, на ве де ний у Ди ге с тах Юс тиніана, ліг в ос но ву
подаль шої кваліфікації пра во вих явищ, зо к ре ма, в ос но ву роз поділу пра ва на
публічне та при ват не.

З давніх часів існу ва ло ро зуміння різно го впли ву пра во вих ме тодів на
поведінку лю дей. Там, де во ля суб’єкта при ват но пра во вих відно син сти ка ла ся з
во лею дер жа ви, за сто со ву ва лись публічні (при му сові) ме то ди впли ву. Там, де
пересіка лась во ля суб’єктів при ват но пра во вих відно син, – при ватні (дозвільні)
ме то ди. 

Так, Й.О. По кровсь кий, досліджу ю чи кри теріївідмінно с тей між пра вом
публічним та при ват ним,підкрес лю вав, що ос нов на різни ця між ни ми по ля гає у
спо со бах та прий о мах ре гу лю ван ня суспільних відно син1.

Так, відно си ни, де дер жа ва прин ци по во не мо же до пу с ти ти по ряд із со бою
ніякої іншої волі та ініціати ви, ре гу лю ють ся спо со бом юри дич ної цен т ралізації.
У свою чер гу, у відно си нах, які сто су ють ся сфе ри при ват но го пра ва, дер жа ва
прин ци по во ут ри мується від без по се ред нь о го і влад но го ре гу лю ван ня. Дер жа ва
на дає мож ливість та ко го ре гу лю ван ня са мостійним соціаль ним оди ни цям –
суб’єктам пра ва2.

От же, як що публічне пра во є си с те мою юри дич ної цен т ралізації відно син, то
цивільне пра во, на впа ки, є си с те мою юри дич ної де цен т ралізації: во на за своєю
сутністю пе ред ба чає для сво го бут тя на явність ба га ть ох са мо виз на чаль них
центрів. Як що пер ше є сфе рою вла ди і підпо ряд ку ван ня, то дру ге – сво бо ди і при -
ват ної ініціати ви3. 

Ра зом з тим, Й.О. По кровсь кий звер тав ува гу на відсутність та кої сфе ри
суспільних відно син, яка б ре гу лю ва лась ви ключ но од ним із двох ви ще заз на че -
них спо собів ре гу лю ван ня, оскільки будь-яка сфе ра суспільних відно син мо же
(те о ре тич но) ре гу лю ва тись як од ним, так і іншим спо со бом4. При цьо му спосіб
влас но го (публічно го) ре гу лю ван ня має пе ре ва ги так як сильніше об’єднує
суспільство, вно сить виз на ченість та пла номірність у суспільні відно си ни, які ре -
гу лює. З іншо го бо ку, за зна че ний спосіб змен шує при ватні ініціати ви і за
відповідних умов мо же при ве с ти до по вно го пригнічен ня осо би с тості. У свою
чер гу, прин цип юри дич ної де цен т ралізації вно сить у ре гу ль о вані відно си ни еле -
мент ви пад ко вості та не виз на че ності, але взамін сприяє підприємницькій діяль -
ності. Як що у пер шо му ви пад ку підприємниць ка діяльність сти му люється при му -
сом, то у дру го му – сво бо дою та осо би с тою зацікав леністю5.

З ви ще ви кла де но го вип ли ває, що ос нов на ме та роз поділу пра ва на при ват не і
публічне по ля гає у вста нов ленні межі втру чан ня дер жа ви у сфе ру при ват них інте -
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ресів фізич них та юри дич них осіб. От же, мож на виз на чи ти ос новні (ха рак терні)
ри си,при та манні публічно му і при ват но му пра ву:

– для публічно го пра ва ха рак тер не во ле ви яв лен ня шля хом ви дан ня влад них
при писів,пе ре ва га імпе ра тив них норм, орієнтація на за до во лен ня дер жав но го
(суспільно го) інте ре су;

– для при ват но го пра ва ха рак тер не вільне во ле ви яв лен ня, юри дич на рівність,
май но ва са мостійність, пе ре ва га до говірної фор ми ре гу лю ван ня, на явність дис по -
зи тив них норм, орієнтація на за до во лен ня при ват них інте ресів.

Виз на чив ши ос новні ри си публічно го та при ват но го пра ва, по вер не мо ся до
досліджен ня публічної ка те горії інте ресів дер жа ви і суспільства у цивільно му за -
ко но давстві Ук раїни.

Так, ст. 203 ЦК Ук раїни вста нов лю ють ся за гальні ви мо ги, до дер жан ня яких є
не обхідним для чин ності пра во чи ну. Ча с ти ною пер шою за зна че ної статті пе ред -
ба че но, що зміст пра во чи ну не мо же су пе ре чи ти цьо му Ко дек су, іншим ак там
цивільно го за ко но дав ст ва, а та кож інте ре сам дер жа ви і суспільства, йо го мо раль -
ним за са дам. При пи си ч. 1 ст. 203 ЦК Ук раїни мож на роз гля да ти як умо ви (підста -
ви) за сто су ван ня публічних ме тодів для за хи с ту інте ресів дер жа ви і суспільства.
Наслідки по ру шен ня за зна че ної нор ми вста нов лені ч. 3 ст. 228 ЦК Ук раїни,
відповідно до якої, у разі не до дер жан ня ви мо ги що до відповідності пра во чи ну
інте ре сам дер жа ви і суспільства йо го мо раль ним за са дам, та кий пра во чин мо же
бу ти виз на ний недійсним. 

З ог ля ду на за зна че не, для ви ко нан ня по став ле ної на по чат ку цієї статті ме ти
є не обхідність у з’ясу ванні та кої цивільно-пра во вої ка те горії,як «інте рес».

Пра во вий аналіз ст. 15 ЦК Ук раїни дає підста ви ствер д жу ва ти, що Цивільний
ко декс Ук раїни не ото тож нює по нят тя «цивільно го пра ва»та«інте ре су». Зо к ре ма,
ст. 15 ЦК Ук раїни вста нов ле но пра во кож ної осо би на за хист сво го цивільно го
пра ва у разі йо го по ру шен ня, не виз нан ня або ос по рю ван ня та пра во осо би на за -
хист сво го інте ре су, який не су пе ре чить за галь ним за са дам цивільно го за ко но дав -
ст ва.Та кож і ст. 16 ЦК Ук раїни вста нов лює пра во кож ної осо би на звер нен ня до
су ду за за хи с том сво го осо би с то го не май но во го або май но во го пра ва та пра во на
звер нен ня до су ду за за хи с том інте ре су. 

Та ким чи ном, при пи си ви ще на ве де них ста тей підштов ху ють до пи тан ня: що
та ке «інте рес» у цивільно му праві Ук раїни і чим він відрізняється від «цивільно -
го пра ва»? 

В.П. Гри ба нов, досліджу ю чи вка за ну про бле ма ти ку, за зна чав, що важ ли ве зна -
чен ня інте ре су у праві по ро ди ло се ред юристів дум ку, що інте рес вхо дить у са мий
зміст суб’єктив но го пра ва. Ця дум ка вик ли ка ла за пе ре чен ня зі сто ро ни інших ав -
торів, які вка зу ють на важ ли ве зна чен ня інте ре су у праві, але вва жа ють інте рес
мо мен том зовнішнім що до суб’єктив но го пра ва і у зміст пра ва йо го не вклю ча -
ють6.

Сам В.П. Гри ба нов до три му вав ся точ ки зо ру, що інте рес не вхо дить до змісту
суб’єктив но го пра ва7. Він обґрун то ву вав свою по зицію тим, що інте рес є
поєднан ням об’єктив но го і суб’єктив но го мо ментів8. Зо к ре ма, будь-який інте рес,
вва жав В.П. Гри ба нов, – це інте рес пев но го суб’єкта, не за леж но від то го, чи є та -
кий суб’єкт ок ре мим гро ма дя ни ном, гру пою осіб або суспільством. Вод но час оче -
вид но: інте рес – яви ще об’єктив не. Йо го об’єктив ний ха рак тер по ля гає у то му, що
він не тільки плід на шо го ро зу му, не тільки ре зуль тат людсь кої свідо мості, а є ре -
аль но існу ю чи му житті яви щем, яке не обхідно вра хо ву ва ти9.
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От же, з однієї сто ро ни, інте рес є пе ре ду мо вою не тільки прид бан ня, але і
здійснен ня та за хи с ту цивільно го пра ва. З іншої сто ро ни, за до во лен ня інте ре су
осо би є ме тою будь-яко го суб’єктив но го пра ва, яке ви с ту пає як пра во вий засіб за -
до во лен ня інте ресів10. 

Ра зом з тим, пра во, яким би до с ко на лим во но не бу ло, не в змозі пе ред ба чи ти
за до во лен ня всіх без ви нят ку інте ресів з ог ля ду на їх індивіду альність та постійне
ви ник нен ня в житті но вих по треб і відповідних їм інте ресів. З цієї при чи ни за ко -
но дав ст во завжди закріплює в собі ли ше ті суб’єктивні пра ва, які на прав лені на
за до во лен ня ос нов них, за галь них для всіх членів суспільства, для виз на че них
груп ти по вих інте ресів. На ви па док ви ник нен ня за зна че них ви ще інте ресів, але
ще не за без пе че них суб’єктив ним пра вом, за кон пе ред ба чає мож ливість їх без по -
се ред нь о го пра во во го за хи с ту11. 

Ви ще на ве де не доз во ляє зро би ти такі вис нов ки.
По-пер ше, інте рес у цивільно му за ко но давстві Ук раїни мож на тлу ма чи ти як

пе ре ду мо ву (по тре бу) прид бан ня, здійснен ня та за хи с ту цивільно го пра ва.
По-дру ге, на явність у цивільно му праві Ук раїни по ряд з ка те горією «пра во»

ще і та кої ка те горії, як «інте рес», по яс нюється тим, що інте рес завжди пе ре дує
пра ву. Ад же спо чат ку ви ни кає інте рес, а потім прий мається відповідна пра во ва
нор ма як інстру мент для за до во лен ня та ко го інте ре су.Постійне ви ник нен ня но вих
інте ресів, які з пев них при чин є не обхідни ми для дер жа ви і суспільства, але ще
не за без пе чені відповідною пра во вою нор мою,і зу мов лює не обхідність пра во во го
закріплен ня мож ли вості їх за хи с ту. Са ме цим по яс нюється відо крем лен ня інте ре -
су від пра ва та на дан ня мож ли вості йо го за хи с ту у ст.ст. 15, 16 ЦК Ук раїни. 

Оскільки у цивільно му праві зна хо дять своє ви ра жен ня інте ре си всіх
суб’єктів цивільно го пра ва,у т. ч.дер жа ви і суспільства, ви ни кає пи тан ня:у чо му
ж по ля га ютьці інте ре си? Зо к ре ма, з ог ля ду на те, що за ко но дав чо му закріплен ню
по ло жень ч. 1 ст. 203 та ч. 3 ст. 228 ЦК Ук раїни пе ре ду ва ли певні інте ре си дер жа -
ви і суспільства, є не обхідність у роз критті їх змісту. 

У цьо му ви пад ку доцільно про ве с ти порівняль ний аналіз цивільно го за ко но -
дав ст ва Ук раїни та країн ро ма но-гер мансь кої си с те ми пра ва на пред мет пра во во -
го ре гу лю ван ня об ме жен ня здійснен ня цивільних прав інте ре са ми дер жа ви і
суспільства.Так, Фран цузь кий цивільний ко декс (далі – ЦК Франції) у подібних
ви пад ках опе рує та кою ка те горією, як публічний по ря док. ЦК Франції, як і ЦК
Ук раїни (ст. 203 ЦК Ук раїни), містить нор му (ст. 1108 ЦК Франції), яка вста нов -
лює суттєві умо ви, що виз на ча ють чинність угод. Зо к ре ма, при пи са ми ст. 1108 ЦК
Франції вста нов ле но, що дійсність уго ди виз на чається чо тир ма суттєви ми умо ва -
ми, однією з яких є на явність за кон ної підста ви у зо бов’язанні12. У свою чер гу,
відповідно до ст. 1133 ЦК Франції, підста ва є не за кон ною, як що во на за бо ро не на
за ко ном, су пе ре чить до б рим намірам або публічно му по ряд ку13. Слід звер ну ти
ува гу на те, що ст.ст. 1108, 1133 ЦК Франції ре гу лю ють зо бов’язальні пра вовідно -
си ни, тоб то за бо ро ня ють по ру шу ва ти (відсту па ти) від публічно го по ряд ку при ук -
ла данні угод. При цьо муст. 6 ЦК Франції вста нов лює «ге не раль ну за бо ро ну» на
по ру шен ня публічно го по ряд ку. Згідно з її при пи са ми, відступ від за конів, які сто -
су ють ся публічно го по ряд ку та до б рих намірів, шля хом ук ла дан ня ок ре мих угод
за бо ро няється14. Фак тич но ст. 6 ЦК Франції вста нов лює об ме жен ня здійснен ня
цивільних прав публічним по ряд ком (ЦК Ук раїни у ст. 13 не містить та ко го об ме -
жен ня). 

То що ж мається на увазі під публічним по ряд ком у цивільно му за ко но давстві
Франції? 
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По-пер ше, для точ но го роз крит тя суті публічно го по ряд ку у фран цузь ко му
цивільно му за ко но давстві слід звер ну ти ува гу на те, що фран цузь ке ordrepublic
мо же од но час но пе ре кла да тись як «публічний по ря док», так і «імпе ра тивні нор -
ми», а в де я ких ви пад ках– як «інте ре си дер жа ви і суспільства» (на при клад:nullitй
d’ordrepublic).Хо ча більш точ ним (ко рект ним) пе ре кла дом ordrepublicє ви раз
«імпе ра тивні нор ми», оскільки під цим терміном мається на увазі су купність пра -
вил або пра во вих прин ципів, які ре гу лю ють суспільний та дер жав ний устрій
(публічний по ря док), а то му є обов’яз ко ви ми для всіх осіб, які зна хо дять ся на те -
ри торії дер жа ви15.

По-дру ге,цивільне за ко но дав ст во Франції під «публічним по ряд ком»ро зуміє
виз на че ний по ря док у дер жаві, вста нов ле ний та за без пе че ний імпе ра тив ни ми
нор ма ми пра ва з ме тою за хи с ту дер жав ної не за леж ності, соціаль ної без пе ки, еко -
номічних підва лин дер жа ви, суспільно го спо кою, а та кож на прав ле ний на за хист
кон сти туційних прав та сво бод осо би16. До та ких імпе ра тив них норм мож на
відне с ти нор ми криміна ль но го, адміністра тив но го, по дат ко во го пра ва. Зо к ре ма,
до норм пра ва публічно го по ряд ку на ле жить ст. 16 ЦК Франції, яка вста нов лює
при мат осо би і за бо ро няє будь-яке по ся ган ня на гідність лю ди ни, а та кож га ран -
тує йо го не до тор канність17. 

Цивільне за ко но дав ст во Німеч чи ни та кож об ме жує прин цип при ват ної ав то -
номії суб’єктів цивільно го пра ва нор ма ми публічно го ха рак те ру. Так, згідно з
§ 134 Цивільно го ко дек су Німеч чи ни(далі – ЦК Німеч чи ни),уго да, яка по ру шує
вста нов ле ну за ко ном за бо ро ну, є нікчем на, як що за ко ном не вста нов ле но інше18. 

Слід звер ну ти ува гу на те, що схо жа за бо ро на є і в цивільно му за ко но давстві
Ук раїни. Так, ч. 1 ст. 203 ЦК Ук раїни вста нов лює за бо ро ну на по ру шен ня змістом
пра во чи ну актів цивільно го за ко но дав ст ва, а ч. 1 ст. 215 ЦК Ук раїни пе ред ба чає
санкцію за та ке по ру шен ня– не до три ман ня ви мо ги ч. 1 ст. 203 ЦК Ук раїни є
підста вою недійсності пра во чи ну. Ра зом з тим, є кар ди наль на відмінність між
змістом, який вкла дається у по нят тя «ак ти цивільно го за ко но дав ст ва» (ч. 1. ст. 203
ЦК Ук раїни) та «вста нов ле на за ко ном за бо ро на» (§ 134 ЦК Німеч чи ни).

Стат тя 203 ЦК Ук раїни під «ак та ми цивільно го за ко но дав ст ва» ро зуміє нор ми
при ват но го пра ва (з ура ху ван ням при писів ст. 4 та ч. 2 ст. 1 ЦК Ук раїни), тоді як -
до «вста нов ле ної за ко ном за бо ро ни»(§ 134 ЦК Німеч чи ни)вклю ча ють ся як нор ми
при ват но го, так і публічно го пра ва. 

Приміром, Ян Шапп, роз’яс ню ю чи по ло жен ня § 134 ЦК Німеч чи ни, за зна чає,
що за ко ни публічно го пра ва, особ ли во за ко ни криміна ль но го пра ва, за су д жу ю чи
ту чи іншу уго ду, ча с то об ме жу ють ся ви не сен ням публічно пра во вої або криміна -
ль но-пра во вої санкції, не вис лов лю ю чись що до пи тан ня цивільно-пра во вої
нікчем ності не виз на ної уго ди. Роз роб ни ки ЦК Німеч чи ни ма ли намір виріши ти
цю про бле му у § 134. У си ту ації, ко ли за кон вис лов лює тільки не довіру будь-якій
угоді, вже тільки ця не довіра по вин на по ро д жу ва ти цивільно-пра во ву нікчемність
уго ди, як що із за ко ну не слідує іншо го. Ян Шапп звер тає ува гу, що більш прак -
тич ним є тлу ма чен ня кож но го ок ре мо го за ко ну, який за бо ро няє уго ду, на пред мет
то го, чи мож на з цьо го не виз нан ня ро зум ним чи ном ви ве с ти санкцію нікчем ності
уго ди, ке ру ю чись § 13419. 

Мож на при пу с ти ти, що са ме ви ще заз на че ним по яс нюється відсутність у
цивільно му за ко но давстві Німеч чи ни прив’язок до «публічно го по ряд ку» або
«інте ресів дер жа ви і суспільства». Ад же публічний по ря док вста нов люється і за -
без пе чуєтьсяімпе ра тив ни ми нор ма ми публічно го пра ва. У свою чер гу, при пи си§
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134 ЦК Німеч чи ни за бо ро ня ють по ру шу ва ти нор ми публічно го пра ва та вста нов -
лю ють нікчемність цивільно-пра во вих угод, які по ру шу ють такі імпе ра тивні
норми. 

От же, ЦК Німеч чи ни за хи щає публічний по ря док в інший спосіб, ніж це пе -
ред ба че но у цивільних ко дек сах Ук раїни та Франції, а са ме:за хист відбу вається
шля хом прий нят тя за ко но дав чої за бо ро ни на ук ла дан ня цивільно-пра во вих угод,
які по ру шу ють не тільки при ват но пра вові, але й публічно пра вові нор ми. 

Цивільний ко декс Російської Фе де рації (далі – ЦК РФ) та кож містить схо жу зі
ст. 228 ЦК Ук раїни пра во ву нор му. 

Згідно із ч. 1. ст. 169 ЦК РФ, уго да, ук ла де на з ме тою, яка завідо мо по ру шує
ос но ви пра во по ряд ку або мо раль ності, є нікчем ною. 

У російській юри дичній літе ра турі уго ди, ук ла дені з по ру шен ням при писів ст.
169 ЦК РФ, от ри ма ли на зву «ан ти соціальні». Як за зна чає Є.О. Су ха нов, такі уго -
ди нікчемні то му, що яв ля ють со бою серй озні та не без печні по ру шен ня чин но го
за ко но дав ст ва, ма ють ан ти соціаль ний ха рак тер і по ся га ють на важ ливі дер жавні
і суспільні інте ре си. Са ме публічний ха рак тер інте ресів, що по ру шу ють ся
подібни ми уго да ми, доз во ляє виз на ча ти їх як ан ти соціальні20.

Є.О. Су ха нов зо се ре д жує ува гу на то му, що під ос но ва ми пра во по ряд ку тре ба
ро зуміти за гальні прин ци пи пра ва, тоб то те,що ви ра жає йо го сутність, соціаль ну
спря мо ваність, що виз на чає йо го межі здійснен ня прав і сво бод у суспільстві. Ос -
но ви пра во по ряд ку закріплені у Кон сти туції Російської Фе де рації. Во ни виз на ча -
ють суспільну, політич ну та еко номічну ор ганізацію суспільства. На їх базі фор -
мується публічний по ря док21. 

Та ка пра во ва по зиція підтри мується та кож су до вою си с те мою Російської Фе -
де рації. 

Так, 8 черв ня 2004 ро ку Кон сти туційний Суд Російської Фе де рації прий няв
ух ва лу за № 226-О, у мо ти ву вальній ча с тині якої за зна ча лось, що кваліфіку ю чою
оз на кою ан ти соціаль ної уго ди за ст. 169 ЦК РФ є її ме та, тоб то до сяг нен ня та ко го
ре зуль та ту, який не про сто не відповідає за ко ну, а су пе ре чить – завідо мо і оче вид -
но для учас ників цивільно го обігу – ос но вам пра во по ряд ку. Оз на ки ан ти соціаль -
ної уго ди вста нов лю ють ся під час су до во го роз гля ду з ура ху ван ням усіх фак тич -
них об ста вин, ха рак те ру до пу ще них сто ро на ми по ру шень та їх наслідків22. 

У по даль шо му 10 квітня 2008 ро ку Пле нум Ви що го арбітраж но го су ду
Російської Фе де рації у своїй по ста нові №22 вка зав, що ан ти соціаль ни ми уго да ми
є уго ди, які не про сто не відповіда ють ви мо гам за ко ну або інших пра во вих актів,
а по ру шу ють фун да мен тальні ос но ви російсько го пра во по ряд ку, прин ци пи
суспільної, політич ної та еко номічної ор ганізації суспільства23. 

Та ким чи ном, цивільне за ко но дав ст во і су до ва прак ти ка судів Російської Фе -
де рації до стат ньо чітко кваліфіку ють ос новні оз на ки ан ти соціаль них угод, які по -
ру шу ють ос но ви пра во по ряд ку. Не зва жа ю чи на те, що у кож но му кон крет но му
ви пад ку ос таннє сло во по ви нен ска за ти суд (вста нов лю ю чи оз на ки ан ти соціаль -
ності), він об ме же ний пев ни ми ме жа ми, що доз во ляє уник ну ти суб’єктивізму зі
сто ро ни суддів. 

Вра хо ву ю чи ви ще на ве де ний порівняль но-пра во вий аналіз, спро буємо роз кри -
ти зміст ка те горії інте ресів дер жа ви та суспільства, що на ве де на у ч. 1 ст. 203 та
ч. 3 ст. 228 ЦК Ук раїни.

Перш за все, не обхідно звер ну ти ува гу на те, що ч. 1 ст. 228 ЦК Ук раїни опе -
рує та кою ка те горією, як «публічний по ря док», тоді як у ч. 3 ст. 228 йдеть ся вже
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про «інте ре си дер жа ви і суспільства». Наслідком по ру шен ня публічно го по ряд ку
є нікчемність пра во чи ну, а наслідком по ру шен ня інте ресів дер жа ви і суспіль -
ства – ос по рю ваність. 

Це ство рює певні про бле ми що до од на ко во го тлу ма чен ня і за сто су ван ня норм
ст. 228 ЦК Ук раїни. Не зро зуміло, який зміст вкла дав за ко но да вець у ка те горії
публічно го по ряд ку та інте ресів дер жа ви, зо к ре ма, ото тож ню вав їх чи ні? У разі,
як що од не і теж,то чо му за ко но да вець вста но вив різні наслідки од но го і то го ж
по ру шен ня? 

Для на дан ня відповіді на по став лені пи тан ня слід звер ну ти ува гу на за ко но -
давчі зміни, яких за зна ла ст. 228 ЦК Ук раїни за час сво го існу ван ня.

Так, ста ном на 16 січня 2003 ро ку ре дакція ст. 228 ЦК Ук раїни не місти ла ча с -
ти ни тре тьої і сто су ва лась ви ключ но публічно го по ряд ку та наслідків йо го по ру -
шен ня. У по даль шо му За ко ном Ук раїни від 02 груд ня 2010 ро ку № 2756-VI бу ли
вне сені відповідні зміни що до інте ресів дер жа ви і суспільства, вод но час цим же
за ко ном вне се но зміни до ч. 1 ст. 203 ЦК Ук раїни, у якій раніше не за сто со ву ва -
лась ка те горія інте ресів дер жа ви і суспільства. 

От же, са ме ці за ко но давчі зміни при зве ли до плу та ни ни з ка те горіями
«публічний по ря док» та «інте ре си дер жа ви і суспільства».Ра зом з тим, не зва жа -
ю чи на до пу щені не точ ності у ході вне сен ня змін до ос тан ньої ре дакції ст. 228 ЦК
Ук раїни,слід по го ди ти ся з вис нов ком Ви що го адміністра тив но го су ду Ук раїни
про те, що відповідно до статті 228 ЦК Ук раїни пра во чин, учи не ний з ме тою, яка
завідо мо су пе ре чить інте ре сам дер жа ви і суспільства, вод но час є і та ким, що по -
ру шує публічний по ря док24. Та кий вис но вок повністю підтвер д жується і ви ще на -
ве де ним порівняль ним аналізом кон ти нен таль них си с тем цивільно го пра ва, які не
розділя ють ці ка те горії. 

Та ким чи ном, як що ви хо ди ти з то го, що публічний по ря док та інте ре си дер -
жа ви і суспільства – це то тожні ка те горії, роз крит тя змісту публічно го по ряд ку,
яке на ве де не у ч. 1 ст. 228 ЦК Ук раїни, од но час но роз кри ває зміст інте ресів дер -
жа ви і суспільства. Так, інте ре си дер жа ви і суспільства по ля га ють у не до пу щенні
по ру шен ня кон сти туційних прав та сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на, зни щен ня,
пошко д жен ня май на фізич ної або юри дич ної осо би, дер жа ви, Ав то ном ної Ре с -
публіки Крим, те ри торіаль ної гро ма ди, не за кон не за во лодіння ним. 

Що до вста нов лен ня ст. 228 ЦК Ук раїни різних наслідків по ру шен ня публічно -
го по ряд ку (нікчемність) та інте ресів дер жа ви і суспільства (ос по рю ваність), то
мож на при пу с ти ти, що це ре дакційна по мил ка,і наслідком пра во чи ну, який по ру -
шує інте ре си дер жа ви і суспільства, по вин на бу ти нікчемність. 

Вза галі не обхідно відміти ти той факт, що чин на ре дакція ч. 3 ст. 228 ЦК
України до сить гос тро кри ти кується вітчиз ня ни ми на уков ця ми. 

Приміром, О.В. Дзе ра вка зує, що за ко но давчі зміни до ст. 228 ЦК Ук раїни не
мо жуть бу ти виз нані гли бо ко про ду ма ни ми та логічни ми, у то му числі і з при чин
різно по ряд ко вих пра во вих наслідків недійсності пра во чи ну, вста нов ле них ч. 3
ст. 228 ЦК Ук раїни25. 

Н.С. Кузнєцо ва ак цен тує ува гу на то му, що до пов нен ня до ст. 228 ЦК Ук раїни
вно сить певні ко рек ти ви у кваліфікацію недійсних пра во чинів. Так, по ряд з
нікчем ни ми і ос по рю ва ни ми пра во чи на ми з’яви лись недійсні пра во чи ни,
недійсність яких вста нов люється су дом у ви пад ках, пе ред ба че них за ко ном. Н.В.
Кузнєцо ва за зна чає, що до пов нен ня ст. 228 ЦК Ук раїни вик ли кає серй озні за пе ре -
чен ня не тільки у змісто вно му плані, але і з по зиції юри дич ної техніки26.
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Підсу мо ву ю чи, слід за зна чи ти, що:
– го ло вний та ос нов ний інте рес дер жа ви і суспільства у при ват но пра во вих

відно си нах по ля гає у за хисті публічно го по ряд ку (ос нов пра во по ряд ку);
– зміст інте ресів дер жа ви і суспільства роз кри вається у ч. 1 ст. 228 ЦК Ук раїни

та по ля гає у не до пу щенні по ру шен ня кон сти туційних прав і сво бод лю ди ни і гро -
ма дя ни на, зни щен ня, по шко д жен ня май на фізич ної або юри дич ної осо би, дер жа -
ви, Ав то ном ної Ре с публіки Крим, те ри торіаль ної гро ма ди, не за кон но го за во -
лодіння ним;

– з ог ля ду на на явність у Цивільно му ко дексі Ук раїни ка те горії «публічний по -
ря док», вве ден ня у Цивільний ко декс Ук раїни но вої (іден тич ної) ка те горії «інте -
ре си дер жа ви і суспільства» поз бав ле не за ко но дав чої не обхідності. 
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Т. П. УС ТИ МЕН КО

СПАД КУ ВАН НЯ ПРА ВА НА ЗЕ МЕЛЬ НУ ДІЛЯН КУ В УК РАЇНІ

Роз г ля ну то особ ли вості спад ку ван ня пра ва на зе мель ну ділян ку. Дослідже но особ ли -
вості оформ лен ня спад коємця ми пра ва на зе мель ну ділян ку, а та кож по ря док про ве ден -
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ня дер жав ної реєстрації пра ва влас ності та інших ре чо вих прав на зе мель ну ділян ку.
Виз на че но місце но таріуса у ре алізації пра ва на спад ку ван ня.

Клю чові сло ва: зе мель на ділян ка, спад щи на, спад коємці, пра во влас ності, дер жав -
на реєстрація прав на зе мель ну ділян ку.

Ус ти мен ко Т.П. На сле до ва ние пра ва на зе мель ный уча с ток в Ук ра и не
Рас смо т ре но осо бен но с ти на сле до ва ния пра ва на зе мель ный уча с ток. Ис сле до ва но

осо бен но с ти оформ ле ния наслідни ка ми пра ва на зе мель ный уча с ток, а так же по ря док
про ве де ния го су дар ст вен ной ре ги с т ра ции пра ва соб ст вен но с ти и дру гих прав на зе -
мель ный уча с ток. Оп ре де ле но ме с то но таріуса в ре а ли за ции пра ва на на сле до ва ние.

Клю че вые сло ва: зе мель ный уча с ток, на след ст во, на след ни ки, пра во соб ст вен но с -
ти, го су дар ст вен ная ре ги с т ра ция прав на зе мель ный уча с ток.

Ustymenko Tatiana. Inheritance rights to land in Ukraine
In the article the features of inheritance rights to land. Procedure for the state registra-

tion of ownership and other real rights to land. The features of the heirs of registration of land
rights. The role of the notary in the realization of the right to inheritance.

Key words: land, heritage, heirs, ownership, state registration of rights to land.

Зе мель на ділян ка – це ча с ти на зем ної по верхні з ус та нов ле ни ми ме жа ми, пев -
ним місцем роз та шу ван ня, з виз на че ни ми що до неї пра ва ми1.

Стат тею 1218 Цивільно го ко дек су Ук раїни (далі ЦК Ук раїни) вста нов ле но, що
до скла ду спад щи ни вхо дять усі пра ва та обов'яз ки, що на ле жа ли спад ко дав цеві
на мо мент відкрит тя спад щи ни і не при пи ни ли ся внаслідок йо го смерті.

Згідно ЦК Ук раїни пра во влас ності на зе мель ну ділян ку у по ряд ку спад ку ван -
ня пе ре хо дить до спад коємців на за галь них підста вах, із збе ре жен ням її цільо во -
го при зна чен ня (ст. 1225 ЦК Ук раїни). Од нак, про цес оформ лен ня спад ко вих прав
на зе мель ну ділян ку має свої особ ли вості.

Умо вою для пе ре хо ду в по ряд ку спад ку ван ня пра ва влас ності на об'єкти не ру -
хо мості, в то му числі зе мель ну ділян ку є на бут тя спад ко дав цем за зна че но го пра -
ва у вста нов ле но му за ко но дав ст вом Ук раїни по ряд ку.

Стат тя 126 Зе мель но го ко дек су Ук раїни (далі ЗК Ук раїни) за зна чає, що пра во
влас ності на зе мель ну ділян ку оформ люється відповідно до За ко ну Ук раїни «Про
дер жав ну реєстрацію ре чо вих прав на не ру хо ме май но та їх об тя жень»2. Цим за -
ко ном вста нов ле но, що пра во влас ності на не ру хо ме май но підля гає обов’яз ковій
дер жавній реєстрації, а згідно ча с ти ни 3 статті 3 за зна че но го за ко ну - пра ва на не -
ру хо ме май но, які підля га ють дер жавній реєстрації відповідно до цьо го за ко ну,
ви ни ка ють з мо мен ту та кої реєстрації. Так, і ст. 125 ЗК Ук раїни закріплює, що
пра во влас ності на зе мель ну ділян ку ви ни кає із мо мен ту дер жав ної реєстрації
цьо го пра ва.

Дер жав на реєстрація ре чо вих прав на не ру хо ме май но – офіційне виз нан ня і
підтвер д жен ня дер жа вою фактів ви ник нен ня, пе ре хо ду або при пи нен ня прав на
не ру хо ме май но, об тя жен ня та ких прав шля хом вне сен ня відповідно го за пи су до
Дер жав но го реєстру ре чо вих прав на не ру хо ме май но. Ос таннім є єди на дер жав -
на інфор маційна си с те ма, що містить відо мості про пра ва на не ру хо ме май но, їх
об тя жен ня, а та кож про об’єкти та суб’єктів цих прав.

Як що за жит тя спад ко да вець не на був пра ва влас ності на зе мель ну ділян ку, то
спад коємець та кож не на бу ває пра ва влас ності у по ряд ку спад ку ван ня. До спад -
коємця пе ре хо дять ли ше виз на чені май нові пра ва, які на ле жа ли спад ко дав цеві на
час відкрит тя спад щи ни.
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Відповідно до ч. 4 ст. 3 ЗУ «Про дер жав ну реєстрацію ре чо вих прав на не ру -
хо ме май но та їх об тя жень» пра ва на не ру хо ме май но, що ви ник ли до на бран ня
чин ності цим за ко ном, виз на ють ся дійсни ми у разі відсут ності їх дер жав ної
реєстрації, пе ред ба че ної цим за ко ном, за та ких умов: як що реєстрація прав бу ла
про ве де на відповідно до за ко но дав ст ва, що діяло на мо мент їх ви ник нен ня, або
як що на мо мент ви ник нен ня прав діяло за ко но дав ст во, що не пе ред ба ча ло
обов'яз ко вої реєстрації та ких прав.

Як що спад ко да вець не на був пра ва влас ності на зе мель ну ділян ку згідно зі
ст. 125 ЗК Ук раїни, про те роз по чав про це ду ру при ва ти зації зе мель ної ділян ки
відповідно до чин но го за ко но дав ст ва Ук раїни, а ор га на ми місце во го са мо вря ду -
ван ня відмов ле но спад коємцям у за вер шенні про це ду ри при ва ти зації, то спад -
коємці ма ють пра во звер та ти ся до су ду із по зо ва ми про виз нан ня відповідно го
пра ва в по ряд ку спад ку ван ня - пра ва на за вер шен ня при ва ти зації, а не пра ва влас -
ності на зе мель ну ділян ку3.

За реєстру ва ти пра во влас ності на зе мель ну ділян ку мож на після от ри ман ня в
но таріуса свідоцтва про пра во на спад щи ну. Як що спад щи на відкри лась у період
чин ності ЦК УРСР, за сто су ван ню підля га ють нор ми ЦК УРСР про на лежність
спад щи ни спад коємцеві з ча су відкрит тя спад щи ни не за леж но від оформ лен ня
пра ва на спад щи ну4. 

Стат тею 1297 ЦК Ук раїни вста нов ле но обов’язок спад коємця звер ну ти ся за
свідоцтвом про пра во на спад щи ну на не ру хо ме май но. Про те нор ма ми цієї статті,
так са мо як й інши ми нор ма ми цивільно го пра ва, не виз на че но пра во вих
наслідків не до три ман ня та ко го обов’яз ку у виді втра ти пра ва на спад щи ну.

Для от ри ман ня свідоцтва про пра во на спад щи ну не обхідно звер ну ти ся до но -
таріуса (до дер жав но го або до при ват но го) за місцем відкрит тя спад щи ни для
відкрит тя спад ко вої спра ви. Та ке свідоцтво ви дається на підставі за яви спад -
коємців, які прий ня ли спад щи ну, після закінчен ня ше с ти місяців від дня її
відкрит тя.

Відно си ни спад ку ван ня ре гу лю ють ся пра ви ла ми ЦК Ук раїни, як що спад щи на
відкри лась не раніше 1 січня 2004 ро ку. У разі відкрит тя спад щи ни до за зна че ної
да ти за сто со вується чин не на той час за ко но дав ст во, зо к ре ма відповідні пра ви ла
ЦК 1963 р., у то му числі що до прий нят тя спад щи ни. У разі ко ли спад щи на, яка
відкри ла ся до на бран ня чин ності ЦК Ук раїни і строк на її прий нят тя не закінчив -
ся до 1 січня 2004 ро ку, спад кові відно си ни ре гу лю ють ся ЦК Ук раїни5.

Ви ник нен ня у спад коємця пра ва на спад щи ну, яке пов’язується з її прий нят -
тям, як май но во го пра ва зу мов лює вхо д жен ня пра ва на неї до скла ду спад щи ни
після смерті спад коємця, який не одер жав свідоцтва про пра во на спад щи ну
(статті 1296, 1297 ЦК Ук раїни) та не здійснив йо го дер жав ної реєстрації (ст. 1299
ЦК Ук раїни).

Згідно На ка зу Міністер ст ва юс тиції Ук раїни від 22.02.2012 ро ку № 296/5 «Про
за твер д жен ня По ряд ку вчи нен ня но таріаль них дій но таріуса ми Ук раїни»6 ви да ча
свідоцтва про пра во на спад щи ну на май но, яке підля гає реєстрації, про во дить ся
но таріусом після по дан ня пра во вста нов лю ю чих до ку ментів що до на леж ності
цьо го май на спад ко дав цеві та пе ревірки відсут ності за бо ро ни або аре ш ту цьо го
май на.

Ви да ча свідоцтва про пра во на спад щи ну на зе мель ну ділян ку но таріусом
про во дить ся на підставі до ку ментів, оформ ле них відповідно до статті 19 За ко ну
Ук раїни «Про дер жав ну реєстрацію ре чо вих прав на не ру хо ме май но та їх об тя -
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жень»7 та ви тя гу з Дер жав но го зе мель но го ка да с т ру. Згідно статті 19 за зна че но го
за ко ну та ки ми до ку мен та ми є свідоцтво про пра во влас ності спад ко дав ця на
неру хо ме май но, цивільно-пра во ва уго да про відчу жен ня зе мель ної ділян ки та
дер жав ний акт на пра во влас ності на зе мель ну ділян ку.

За відсут ності у спад коємця не обхідних для ви дачі свідоцтва про пра во на
спад щи ну до ку ментів но таріус роз’яс няє йо му про це ду ру вирішен ня за зна че но го
пи тан ня в су до во му по ряд ку.

При цьо му не обхідно взя ти до ува ги уза галь не ну су до ву прак ти ку віднос но
роз гля ду цивільних справ про спад ку ван ня, в то му числі, зе мель них діля нок8.

Так, спо ри про виз нан ня пра ва влас ності на зе мель ну ділян ку та пра ва на зе -
мель ну ча ст ку (пай) в по ряд ку спад ку ван ня, зо к ре ма у ви пад ках, як що відсутній
от ри ма ний спад ко дав цем дер жав ний акт про пра во влас ності на зе мель ну ділян -
ку, за реєстро ва ний на леж ним чи ном, як що спад ко дав цем не був от ри ма ний дер -
жав ний акт про пра во влас ності на зе мель ну ділян ку, або в дер жав но му акті є не -
точ ності, які підля га ють ви прав лен ню, роз гля да ють ся су да ми з ура ху ван ням ви -
мог за ко ну та роз'яс нень, ви кла де них в пунк тах 10, 11 По ста но ви Пле ну му Ви що -
го спеціалізо ва но го су ду Ук раїни від 30 трав ня 2008 ро ку № 79 про те, що
відповідно до статті 1225 ЦК Ук раїни пра во влас ності на зе мель ну ділян ку пе ре -
хо дить до спад коємців за за галь ни ми пра ви ла ми спад ку ван ня зі збе ре жен ням її
цільо во го при зна чен ня при підтвер д женні цьо го пра ва спад ко дав ця дер жав ним
ак том на пра во влас ності на зем лю або іншим пра во вста нов лю ю чим до ку мен том.
У по ряд ку спад ку ван ня мо жуть пе ре да ва ти ся та кож пра во ко ри с ту ван ня зе мель -
ною ділян кою для сільсько го с по дарсь ких по треб (емфітев зис), пра во ко ри с ту ван -
ня чу жою зе мель ною ділян кою для за бу до ви (су перфіцій), пра во ко ри с ту ван ня
чу жим май ном (сервітут).

При роз гляді справ про виз нан ня пра ва влас ності на спад ко ве не ру хо ме май -
но у ви пад ках, як що спад щи на прий ня та, про те спад коємцем не бу ло одер жа но
свідоцтво про пра во на спад щи ну (ст. 1297 ЦК Ук раїни) або не здійсне но дер жав -
ну реєстрацію пра ва на спад щи ну (ст. 1299 ЦК Ук раїни), слід бра ти до ува ги, що
за ко но да вець роз ме жо вує по нят тя «ви ник нен ня пра ва на спад щи ну» та «ви ник -
нен ня пра ва влас ності на не ру хо ме май но, що вхо дить до скла ду спад щи ни», і
пов’язує із ви ник нен ням цих май но вих прав різні пра вові наслідки.

Не підля га ють за до во лен ню по зовні ви мо ги спад коємців про виз нан ня пра ва
влас ності на зе мель ну ділян ку, що до якої спад ко дав цем роз по ча то, але не за вер -
ше но про це ду ру при ва ти зації10.

Вирішу ю чи такі спо ри, су дам слід до три му ва ти ся по ло жень ста тей 524, 548 –
549 ЦК УРСР, ст. 1225 ЦК Ук раїни, по ло жень ЗК Ук раїни в ре дакції За ко ну Ук -
раїни від 13 бе рез ня 1992 ро ку, ста тей 78-79, 116, 118, 120, 125, 126 ЗК в ре дакції
За ко ну Ук раїни від 25 жовт ня 2001 ро ку, інши ми підза кон ни ми нор ма тив ни ми ак -
та ми, які ре гу лю ють зе мельні пра вовідно си ни, вра хо ву ю чи їх чинність на час
відкрит тя спад щи ни.

Копія Дер жав но го ак ту на пра во влас ності на зе мель ну ділян ку за ли шається у
справі но таріуса. На оригіналі дер жав но го ак та но таріусом про став ляється
відповідна відмітка про пе рехід пра ва влас ності на зе мель ну ділян ку до спад -
коємця. По ря док здійснен ня відмітки про пе рехід пра ва влас ності на зе мель ну
ділян ку за твер д же но по ста но вою Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 06.05.2009 ро ку
№ 439 «Про де які пи тан ня посвідчен ня пра ва влас ності на зе мель ну ділян ку»11.
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Не ви да ють ся свідоцтва про пра во на спад щи ну на зе мель ну ділян ку на
підставі дер жав но го ак та, зо к ре ма, який містить ви прав лен ня, або ж на зе мель ну
ділян ку, яка на ле жа ла спад ко дав цеві на праві спільної сумісної влас ності,
оскільки но таріус мо же ви да ти свідоцтво про пра во на спад щи ну після смерті од -
но го з учас ників спільної сумісної влас ності ли ше після виділен ня (виз на чен ня)
ча ст ки спад ко дав ця у спільно му майні. У цих ви пад ках пи тан ня що до оформ лен -
ня спад ко вих прав вирішу ють ся спад коємця ми в су до во му по ряд ку12. 

Слід за зна чи ти, що з на бран ням чин ності 1 січня 2013 ро ку ЗУ «Про дер жав -
ний зе мель ний ка дастр», дер жавні ак ти на пра во влас ності на зем лю ви да ва ти ся
не бу дуть. На томість, до ку мен том, що посвідчує пра во влас ності, бу де свідоцтво
на пра во влас ності, от ри ма не у те ри торіаль но му ор гані Дер жав ної реєстраційної
служ би. Свідоцтво от ри му ва ти муть влас ни ки но во с тво ре них зе мель них діля нок.
У ви пад ку, ко ли ділян ка сфор мо ва на, має ка да с т ро вий но мер, а змінюється ли ше
влас ник, свідоцтво на ру ки не ви да ва ти муть. Відповідні зміни вно сять в еле к -
трон ний реєстр прав влас ності та Дер жав ний зе мель ний ка дастр, а но таріус ро -
бить на дер жав но му акті спеціаль ну по знач ку. У разі по тре би, підтвер ди ти своє
пра во влас ності на зе мель ну ділян ку мож на бу де ви тя гом з Дер жав но го реєстру
ре чо вих прав на не ру хо ме май но або Дер жав но го зе мель но го ка да с т ру.

Дер жав ну реєстрацію пра ва влас ності на зе мель ну ділян ку шля хом вне сен ня
за писів до Дер жав но го реєстру ре чо вих прав на не ру хо ме май но згідно чин но го
за ко но дав ст ва13 про во дять ор ган дер жав ної реєстрації прав та но таріус як
спеціаль ний суб’єкт, на яко го по кла да ють ся функції дер жав но го реєстра то ра прав
на не ру хо ме май но.

Так, но таріус у ви пад ку ви дачі свідоцтва про пра во на спад щи ну на не ру хо ме
май но вно сить відо мості про пе рехід пра ва влас ності на ім’я спад коємця до Дер -
жав но го реєстру ре чо вих прав на не ру хо ме май но та їх об тя жень.

Для про ве ден ня дер жав ної реєстрації пра ва влас ності та інших ре чо вих прав
на зе мель ну ділян ку у разі, ко ли в по да них до ку мен тах відсутні відо мості про ка -
да с т ро вий но мер зе мель ної ділян ки, потрібен ви тяг з Дер жав но го зе мель но го ка -
да с т ру про зе мель ну ділян ку. Згідно п. 4 по ста но ви Кабіне ту Міністрів Ук раїни
від 22 черв ня 2011 ро ку № 703 «Про за твер д жен ня По ряд ку дер жав ної реєстрації
прав на не ру хо ме май но та їх об тя жень» дер жав на реєстрація ре чо вих прав на зе -
мельні ділян ки про во дить ся після дер жав ної реєстрації зе мель них діля нок у Дер -
жав но му зе мель но му ка дастрі, після здійснен ня якої зе мельній ділянці при -
своюється ка да с т ро вий но мер. Тоб то, пе ред тим, як звер та ти ся до дер жав ної
реєстраційної служ би чи но таріуса що до реєстрації пра ва влас ності на зе мель ну
ділян ку, не обхідно впев ни ти ся, що зе мель на ділян ка за реєстро ва на в Дер жав но му
зе мель но му ка дастрі.

Згідно За ко ну Ук раїни від 07.07.2011 ро ку № 3613-VI «Про Дер жав ний зе -
мель ний ка дастр»14 зе мельні ділян ки, пра во влас ності на які ви ник ло до 2004 ро -
ку, вва жа ють ся сфор мо ва ни ми не за леж но від при своєння їм ка да с т ро во го но ме -
ра. У разі як що відо мості про за зна чені зе мельні ділян ки не вне сені до Дер жав -
но го реєстру зе мель, їх дер жав на реєстрація здійснюється на підставі технічної
до ку мен тації із зем ле у с т рою що до вста нов лен ня меж зе мель ної ділян ки в на турі
(на місце вості) за за явою їх влас ників. Тоб то, до ку мен ти (зе мельні ак ти), яки ми
бу ло посвідче но пра во влас ності на зе мель ну ділян ку, ви дані до на бран ня чин -
ності цим за ко ном, є дійсни ми, навіть у разі відсут ності ка да с т ро вих но мерів.
При оформ ленні спад ку ці до ку мен ти підля га ють заміні. 
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Та кож слід за зна чи ти, що у зв’яз ку з не од но ра зо ви ми звер нен ня ми гро ма дян
та юри дич них осіб що до відмо ви но таріусів у посвідченні за повітів та ви дачі
свідоцтв про пра во на спад щи ну на жит лові бу дин ки, будівлі, спо ру ди з підстав
відсут ності ка да с т ро во го но ме ра зе мель ної ділян ки, на яких роз та шо вані ці
об’єкти, та з ме тою од на ко во го за сто су ван ня но таріуса ми ви мог ста тей 120 ЗК
Ук раїни та 377 ЦК Ук раїни, Міністер ст во юс тиції Ук раїни повідо мляє, що
відсутність ка да с т ро во го но ме ра зе мель ної ділян ки не мо же бу ти підста вою
відмо ви у ви дачі но таріуса ми свідоцтв про пра во на спад щи ну та у посвідченні
за повітів15, оскільки: 1)при посвідченні за повіту від за повіда ча не ви ма гається
по дан ня до казів, які підтвер д жу ють йо го пра во на май но, що за повідається; 2)
Дер жав ним коміте том Ук раїни із зе мель них ре сурсів на ка зом від 15.02.2010 ро ку
№ 168 за твер д же но По ря док при своєння ка да с т ро вих но мерів зе мель ним ділян -
кам. Пунк том 5.2 за зна че но го По ряд ку вста нов ле но, що для фор му ван ня та при -
своєння ка да с т ро во го но ме ра зе мельній ділянці, яка на мо мент на бран ня чин ності
цим на ка зом на да на у власність та не має ка да с т ро во го но ме ра, влас ник та кої зе -
мель ної ділян ки або упов но ва же на ним осо ба по дає до те ри торіаль но го ор га ну
Держ ком зе му за місцем зна хо д жен ня зе мель ної ділян ки за яву про при своєння ка -
да с т ро во го но ме ра зе мель ної ділян ки; 3) ви мо га ми ча с ти ни пер шої статті 1297
ЦК Ук раїни вста нов ле но, що спад коємець, який прий няв спад щи ну, у складі якої
є не ру хо ме май но, зо бов’яза ний звер ну ти ся до но таріуса за ви да чею йо му
свідоцтва про пра во на спад щи ну на не ру хо ме май но. Пра во влас ності на не ру хо -
ме май но ви ни кає у спад коємця з мо мен ту дер жав ної реєстрації цьо го май на (ча -
с ти на дру га статті 1299 ЦК Ук раїни). 

Після вне сен ня за писів до Дер жав но го реєстру ре чо вих прав на не ру хо ме май -
но та їх об тя жень но таріус фор мує ви тяг з Дер жав но го реєстру прав та оформ ляє
йо го у двох примірни ках, один з яких до лу чається до реєстраційної спра ви, яка
підля гає довічно му зберіган ню в архіві, який ство рюється в ор гані дер жав ної
реєстрації прав.

Оформ лен ня іно зем ни ми гро ма дя на ми та осо ба ми без гро ма дян ст ва спад ко -
вих прав на зе мельні ділян ки здійснюється за за галь ни ми пра ви ла ми, пе ред ба че -
ни ми чин ним за ко но дав ст вом. Од нак, Зе мель ним ко дек сом Ук раїни вста нов ле но
обов’язок іно зем но го гро ма дя ни на або осо би без гро ма дян ст ва, що прий ня ли у
спад щи ну зе мель ну ділян ку сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня, про тя гом ро ку
відчу жи ти та ку зе мель ну ділян ку. Не ви ко нан ня за зна че ної ви мо ги є підста вою
для при му со во го при пи нен ня прав на зе мель ну ділян ку, що здійснюється у су до -
во му по ряд ку.
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УДК 349.2 (043.2)

С. В. ВЕ НЕДІКТОВ

ЩО ДО СУ ЧАС НО ГО СТА НУ 
РЕ ФОР МУ ВАН НЯ ТРУ ДО ВО ГО ЗА КО НО ДАВ СТ ВА В УК РАЇНІ

Дослідже но су час ний стан пра во во го ре гу лю ван ня тру до вих відно син в Ук раїні.
Зроб ле но вис но вок, що існу ю чий Ко декс за конів про пра цю Ук раїни вже дав но не
вирішує тих за вдань, які став лять ся до ньо го су ча сни ми ре аліями жит тя. За зна че ний
вис но вок обу мов ле ний тим, що по ло жен ня вка за но го за ко но дав чо го ак ту прий ма ли ся за
часів па ну ван ня іншої соціаль ної, еко номічної та політич ної до к т ри ни. Обґрун то ва но
не обхідність прий нят тя Тру до во го ко дек су Ук раїни. Про аналізо ва на ос тан ня ре дакція
про ек ту Тру до во го ко дек су Ук раїни. Дослідженні по зи тивні та не га тивні сто ро ни вка -
за но го нор ма тив но-пра во во го ак ту. Вка за но про не мож ливість відне сен ня йо го по ло -
жень до та ких, що є доцільни ми, су ча сни ми та ре во люційни ми для по даль шо го ре гу лю -
ван ня тру до вих пра вовідно син в нашій дер жаві. Зроб ле но вис но вок, що про ект Ко дек су
яв ляє со бою компіляцію норм існу ю чо го, соціалістич но-ви ра же но го КЗпП Ук раїни, які в
до бу роз ви не них еко номічних відно син вже не ма ють на леж но го за сто су ван ня.

Клю чові сло ва: Тру до вий ко декс Ук раїни, пер спек тив не за ко но дав ст во, Ко декс за -
конів про пра цю Ук раїни, тру дові пра вовідно си ни, працівник, ро бо то да вець, тру до вий
до говір, суб’єкти тру до во го пра ва.

Ве не дик тов С.В. От но си тель но со вре мен но го со сто я ния ре фор ми ро ва ния тру -
до во го за ко но да тель ст ва в Ук ра и не

Ис сле до ва но со вре мен ное со сто я ние пра во во го ре гу ли ро ва ния тру до вых от но ше -
ний в Ук ра и не. Сде лан вы вод, что су ще ст ву ю щий Ко декс за ко нов о тру де Ук ра и ны уже
дав но не ре ша ет тех за дач, ко то рые от но сят ся к не му со вре мен ны ми ре а ли я ми жиз -
ни. Ука зан ный вы вод обус лов лен тем, что по ло же ния дан но го за ко но да тель но го ак та
при ни ма лись во вре ме на гос под ст ва иной со ци аль ной, эко но ми че с кой и по ли ти че с кой
до к т ри ны. Обос но ва на не об хо ди мость при ня тия Тру до во го ко дек са Ук ра и ны. Про ана -
ли зи ро ва на по след няя ре дак ция про ек та Тру до во го ко дек са Ук ра и ны. Ис сле до ва ны по -
ло жи тель ные и от ри ца тель ные сто ро ны ука зан но го нор ма тив но пра во во го ак та. Ука -
за но о не воз мож но с ти от не се ния его по ло же ний к тем, что яв ля ют ся це ле со об раз ны -
ми, со вре мен ны ми и ре во лю ци он ны ми для даль ней ше го ре гу ли ро ва ния тру до вых пра во -
от но ше ний в на шем го су дар ст ве. Сде лан вы вод, что про ект Ко дек са пред став ля ет со -
бой ком пи ля цию норм су ще ст ву ю ще го, со ци а ли с ти че с ки-вы ра жен но го КЗоТ Ук ра и ны,
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ко то рые во вре мя раз ви тых эко но ми че с ких от но ше ний уже име ют над ле жа ще го при -
ме не ния.

Клю че вые сло ва: Тру до вой ко декс Ук ра и ны, пер спек тив ное за ко но да тель ст во, Ко -
декс за ко нов о тру де Ук ра и ны, тру до вые пра во от но ше ния, ра бот ник, ра бо то да тель,
тру до вой до го вор, субъ ек ты тру до во го пра ва.

Venediktov Sergey. Regarding the current state of labor law reform in Ukraine
Studied the current state of legal regulation of labor relations in Ukraine. Concluded that

the existing Labour Code of Ukraine no longer solves the tasks that relate to it with modern
realities. This conclusion is caused by that the provisions of the legislation adopted during the
reign of a particular social, economic and political doctrine. Substantiates the necessity of
adoption of the Labour Code of Ukraine. Analyzed the latest version of the draft Labour Code
of Ukraine. Investigated the positive and negative aspects of the normative legal act. Given
the impossibility of attributing its provisions to those that are appropriate, modern and revo-
lutionary for further regulation of labor relations in our country. Concluded that the draft
Code is a compilation of existing rules, socialist-expressed the Labour Code, which developed
during the economic relations already have the proper application.

Key words: Labor Code of Ukraine, prospective legislation, the Code of Labour Laws,
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Роз ви ток в Ук раїні рин ко вих відно син, зна хо д жен ня більшої ча с ти ни ви роб -
ни чих по туж но с тей на шої дер жа ви в ру ках при ват но го сек то ру еко номіки, до три -
ман ня євроінте г раційної політи ки, без пе рерв не онов лен ня провідних світо вих
тех но логій – всі ці фак то ри, бе зу мов но, впли ва ють та по сту по во ви дозміню ють
всі сфе ри суспільно го жит тя в нашій дер жаві, в то му числі й ті, що сто су ють ся за -
сто су ван ня най ма ної праці. В свою чер гу, як що звер ну ти ся без по се ред ньо до ре -
гу лю ван ня тру до вих відно син, то мож на по ба чи ти, що ос но во по лож ний ко -
дифіко ва ний акт в цій сфері – Ко декс за конів про пра цю Ук раїни (далі – КЗпП Ук -
раїни)1 вже дав но не вирішує тих за вдань, які став лять ся до ньо го су ча сни ми ре -
аліями жит тя.

Зу мов ле но це, в пер шу чер гу за старілістю по ло жень КЗпП Ук раїни, який був
за твер д же ний на прикінці 1971 ро ку та на був чин ності по чи на ю чи з 1 черв ня
1972 ро ку2. Слід за зна чи ти, в історії тру до во го пра ва існує безліч при кладів існу -
ю чих чин них клю чо вих за ко но дав чих актів про пра цю, по ло жен ня яких бу ли за -
про ва д жені на ба га то де ся тиріч раніше. Так, на при клад, в Фе де ра тивній Ре с -
публіці Німеч чи на пра вові ос но ви тру до во го до го во ру містять ся в Шостій главі
Гер мансь ко го Цивільно го Ук ла ден ня, що бу ло прий ня то аж в 1896 році3. За кон
про тру дові стан дар ти Японії да тується 07 квітнем 1947 ро ку4, а в Ко ролівстві
Іспанія найбільша ча с ти на по ло жень, що сто сується ви ник нен ня, зміни та при пи -
нен ня тру до вих пра вовідно син, вре гу ль о ва на За ко ном про ста тус працівників від
1980 ро ку5. Од нак, ка жу чи про за старілість по ло жень са ме КЗпП Ук раїни, ми
маємо на увазі в пер шу чер гу те, що по ло жен ня вка за но го за ко но дав чо го ак ту
прий ма ли ся за часів па ну ван ня іншої соціаль ної, еко номічної та політич ної до к т -
ри ни. Так, на ве де ний Ко декс був за про ва д же ний за часів, ко ли єди ним ро бо то дав -
цем бу ла дер жа ва, кон сти туційне пра во на пра цю «підкріплю ва ло ся» криміна ль -
ною відповідальністю за дар моїдство, а при на яв ності чи сель них тру до вих прав,
працівни ки фак тич но бу ли закріплені за пев ни ми підприємства ми, ус та но ва ми,
ор ганізаціями та інше.

То му, без пе реч но, не зва жа ю чи на чи сельні зміни та по прав ки, КЗпП Ук раїни
за ли шив фун да мент ще ра дянсь кої, соціалістич ної епо хи, який в умо вах роз ви не -
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ної еко номіки вже не мо же бу ти дієвим. Ви кла де не зу мов лює за про ва д жен ня но -
во го пер спек тив но го ко дифіко ва но го ак ту, який би вра хо ву вав тен денції вже
іншо го проміжку ча су, та виз на чав по даль шу політи ку роз вит ку пра во во го ре гу -
лю ван ня тру до вих відно син.

Як що звер ну ти ся до нор мо твор чої діяль ності за ко но дав чих ор ганів на шої дер -
жа ви, то мож на по ба чи ти, що ста ном на по ча ток 2014 ро ку, ос танній за реєстро ва -
ний у Вер ховній Раді Ук раїни про ект Тру до во го ко дек су Ук раїни да тується 22
квітня 2013 ро ку (далі – про ект Ко дек су)6. При цьо му кінце ва, до опраць о ва на ре -
дакція за зна че но го про ек ту Ко дек су, бу ла на да на до Вер хов ної Ра ди Ук раїни 27
серп ня 2013 ро ку.

Аналізу ю чи зміст на ве де но го про ек ту Ко дек су, мож на дійти вис нов ку, що він
містить в собі певні інно ваційні для існу ю чої тру до-пра во вої си с те ми по ло жен ня,
які, бе зу мов но, бу дуть ду же ко ри сни ми для прак тич но го їх за сто су ван ня суб’єкта -
ми тру до вих відно син. Так, про ект Тру до во го ко дек су Ук раїни: пе ред ба чає пра во -
ве закріплен ня ре гу лю ван ня дії актів тру до во го за ко но дав ст ва в часі, а та кож ана -
логію за ко ну та пра ва; містить нор му (ст. 18), при свя че ну «конфлікту інте ресів»
працівни ка та ро бо то дав ця; роз кри ває спе цифіку ук ла ден ня тру до вих до го ворів з
іно зем ця ми; кон кре ти зує пра ва та обов’яз ки працівни ка (до три ман ня ви мог охо -
ро ни праці; повідо млен ня ро бо то дав ця про при чи ни відсут ності на ро боті; по ва -
гу честі, гідності та інших осо би с тих не май но вих прав ро бо то дав ця; не роз го ло -
шен ня дер жав ної чи ко мерційної таємниці та іншої за хи ще ної за ко ном інфор мації
та інше); вста нов лює обов’яз кові умо ви тру до во го до го во ру (місце ро бо ти; час
по чат ку дії тру до во го до го во ру; тру до ва функція працівни ка; умо ви оп ла ти праці;
ре жим праці та відпо чин ку; охо ро на праці); пе ред ба чає чіткий по ря док ре гу лю -
ван ня ви ко нан ня за ступ ни ком керівни ка юри дич ної осо би обов’язків керівни ка
(ст. 45); пе ред ба чає мож ливість за про ва д жен ня гнуч ко го ре жи му ро бо чо го ча су, а
та кож кон кре ти зує працівників, які са мостійно пла ну ють свій ро бо чий час; на дає
по нят тя чер гу ван ня працівників; вста нов лює за лежність вихідної до по мо ги
працівни ка від йо го без пе рерв но го ста жу та інше.

Од нак, не зва жа ю чи на на ве дені ак ту альні та ду же важ ливі для су час них тру -
до вих відно син но вації, про ект Ко дек су, зо се ре д жує в собі та кож чи ма ло су пе реч -
ли вих та не од но знач них по ло жень, які, в разі їх за про ва д жен ня, спри чи нять
безліч не га тив них наслідків, як без по се ред ньо для працівників та ро бо то давців,
так і для інших осіб, що ма ють опо се ред ко ва не відно шен ня до тру до во го пра ва. 

В пер шу чер гу, хотілось би відра зу звер ну ти ува гу на пра во ву кон ст рукцію
про ек ту на ве де но го нор ма тив но пра во во го ак ту. Так, за своєю фор мою про ект Ко -
дек су яв ляє компіляцію існу ю чих За конів Ук раїни та підза кон них нор ма тив но
пра во вих актів в сфері праці, які після йо го за про ва д жен ня втра ча ють свою си лу.
На на шу дум ку, си с те ма ти зація та уза галь нен ня діючо го за ко но дав ст ва в ціло му
спри я ти ме по кра щен ню за сто су ван ня вітчиз ня но го тру до во го пра ва. Од нак, як що
звер ну тись до про ек ту Ко дек су, то мож на по ба чи ти, що йо го уза галь нені нор ми,
порівня но з чин ним КЗпП Ук раїни та спеціаль ни ми тру до-пра во ви ми за ко на ми, є
ду же «громіздки ми» і, відповідно, склад ни ми для прак тич но го сприй нят тя. З цьо -
го при во ду до реч но на ве с ти вислів філо софів Ста ро дав нь о го Ри му, які сво го ча су
ка за ли: legem brevem esse oportet, ро зуміючи при цьо му під стислістю за ко ну йо -
го до ступність для сприй нят тя. На ве дені сло ва є ду же ак ту аль ни ми в кон тексті за -
про ва д жен ня новітньо го тру до во го за ко но дав ст ва, ад же порівня но з інши ми ко -
дифіко ва ни ми ак та ми, нор ми Тру до во го Ко дек су ре гу лю ють відно си ни ду же ши -
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ро ко го ко ла осіб – всіх, хто пра цює за тру до вим до го во ром на те ри торії на шої дер -
жа ви. Відповідно, по ло жен ня за зна че но го про ек ту Ко дек су по винні бу ти до ступ -
ни ми для ро зуміння всіма без ви нят ку працівни ка ми, не за леж но від їх освітньо го
та кваліфікаційно го рівня, а не тільки бу ти роз роб ле ни ми під за сто су ван ня вузь -
ко профільни ми спеціалізо ва ни ми фахівця ми, на при клад, як це зроб ле но у ви пад -
ку з По дат ко вим ко дек сом Ук раїни. 

Ак цен ту ю чи ува гу на сфері по ши рен ня по ло жень про ек ту Ко дек су, ок ре мо
слід виділи ти йо го ст. 6, якою ок рес люється весь спектр ре гу лю ван ня тру до вих
відно син. Ціка во, що по при за галь ну тен денцію бо роть би з при хо ва ни ми тру до -
ви ми відно си на ми, роз ши рен ня їх ко ла пра во во го ре гу лю ван ня та кон кре ти зації,
ч. 8 за зна че ної статті про ек ту Ко дек су, на впа ки зву жує спектр за сто су ван ня йо го
норм, «відда ю чи» ва го му ча с ти ну ре гу лю ван ня відно син за сто су ван ня праці до
сфе ри цивільно го пра ва. Так, відповідно до по ло жень вка за ної нор ми, тру до ве за -
ко но дав ст во не за сто со вується (крім за ко но дав ст ва про охо ро ну праці) у разі, як -
що фізич на осо ба ви ко нує обов’яз ки чле на на гля до вої ра ди акціонер но го то ва ри -
ст ва, ви ко нав чо го ор га ну то ва ри ст ва, інших відповідних ор ганів уп равління юри -
дич них осіб, як що ці обов’яз ки ви ко ну ють ся на інших підста вах, ніж тру до вий
до говір. В цьо му ви пад ку відра зу ж ви ни кає пи тан ня, як, на при клад, відно си ни
здійснен ня керівни ком юри дич ної осо би своїх обов’язків як ви ко нав чо го ор га ну
мож на відно си ти до та ких, що не є тру до ви ми, ад же са ме ця осо ба здійснює
адміністра тив но-роз по рядчі по вно ва жен ня в різних сфе рах тру до вих відно син
(охо ро на праці, відпу с ки, при тяг нен ня до дис циплінар ної відповідаль ності та
інше), крім то го во на ви с ту пає пред став ни ком на ве де ної осо би у відно си нах з
інши ми суб’єкта ми пра ва, та не се, як по са до ва осо ба, всі ви ди відповідаль ності
за вчи нені про ти правні дії, в то му числі й у сфері праці.

На про дов жен ня те ми висвітлен ня пра во во го ста ту су суб’єктів тру до вих
відно син, ок ре мо хотілось би зо се ре ди тись на ст. 19 про ек ту Ко дек су, згідно якої
сто ро на ми тру до вих відно син є працівник і ро бо то да вець. Не зро зумілим, на на шу
дум ку, є відне сен ня у вка заній нормі до суб’єктів тру до вих відно син осіб, які не
до сяг ли чо тир над ця тирічно го віку, в разі їх за лу ченні для участі в кон цер тах, ви -
с та вах, інших за хо дах, а та кож у ство ренні кінофільмів або інших творів ми с -
тецтва, як що це не за вдає шко ди їхньо му здо ров’ю, мо раль но му роз вит кові і про -
це су на вчан ня. Ад же вка зані не по внолітні осо би не мо жуть в повній мірі усвідо -
млю ва ти свої дії та ро зуміти наслідки та кої діяль ності, не сти за них
відповідальність та, відповідно, ви с ту па ти суб’єкта ми тру до вих пра вовідно син. 

Не відповідає ви мо гам су час ності й виз на чен ня ро бо то дав ця, під яким ст. 24
про ек ту Ко дек су ро зуміє юри дич ну (підприємство, ус та но ва, ор ганізація) або
фізич ну осо бу, яка в ме жах тру до вих відно син ви ко ри с то вує пра цю фізич них
осіб. За зна чи мо, що кла сифікація юри дич ної осо би на підприємства, ус та но ви,
ор ганізації є ана хронізмом ра дянсь кої епо хи та в певній мірі не уз го д жується із
за галь ною кон цепцією юри дич ної осо би, виз на че ної в по ло жен нях Цивільно го
ко дек су Ук раїни. Як що ж звер ну ти ся до фізич них осіб – ро бо то давців, то мож на
по ба чи ти, що про ект Ко дек су не містить їх кон кре ти зації та ви о крем лен ня се ред
них фізич них осіб – при ват них підприємців, са мо зай ня тих осіб та осіб, які ви ко -
ри с то ву ють най ма ну пра цю для по бу то вих по треб. Що мо же при зве с ти до знач -
них не по ро зумінь в пра во за с то совній прак тиці. На при клад, про ект Ко дек су в ст.
345 пе ред ба чає, що ко лек тив ний до говір ук ла дається в юри дичній особі, її відо -
крем ле них струк тур них підрозділах, а та кож у ро бо то дав ця – фізич ної осо би. На -
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томість він не виз на чає у якої са ме фізич ної осо би ук ла дається ко лек тив ний до -
говір, да ю чи мож ливість йо го за про ва д жен ня навіть у відно си нах за сто со ву ван ня
най ма ної праці для за до во лен ня осо би с тих по бу то вих по треб вка за ної осо би – ро -
бо то дав ця.

Крім то го, не зро зумілою є нор ма яка пе ред ба чає, що у разі здійснен ня ок ре -
мих по вно ва жень ро бо то дав ця сто сов но пев них працівників за галь ни ми збо ра ми,
ус та нов чи ми до ку мен та ми або нор ма тив ни ми ак та ми ро бо то дав ця, що прий ма -
ють ся за галь ни ми збо ра ми, виз на чається постійно діючий ор ган чи по са до ва осо -
ба, які вирішу ють невідкладні пи тан ня, пов’язані з ре алізацією працівни ком своїх
прав та ви ко нан ням ним обов’язків. 

За зна ча ю чи про пра во на с туп ництво у тру до вих відно си нах, роз роб ни ки про -
ек ту Ко дек су за зна чи ли, що ним вва жається про дов жен ня тру до вих відно син з
працівни ка ми у разі, в то му числі, при пи нен ня фізич ною осо бою функцій ро бо -
то дав ця, пе ред ба ча ю чи при цьо му фак тич ний пе рехід тру до вих відно син у спа -
док. В по даль шо му по ло жен ня пра во на с туп ництва не кон кре ти зу ють ся, що в разі
смерті фізич ної осо би – ро бо то дав ця, мо же за вда ти склад нощів працівни кові при
оформ ленні при пи нен ня тру до вих відно син.

Як що ка за ти про про це ду ру оформ лен ня тру до вих відно син, то відповідно до
ст. 41 про ек ту Ко дек су, тру до вий до говір ук ла дається в пись мовій формі у двох
примірни ках, які ма ють од на ко ву юри дич ну си лу. Зміни до тру до во го до го во ру
оформ лю ють ся в та ко му са мо му по ряд ку. Один примірник пе ре дається працівни -
ку, дру гий зберігається у ро бо то дав ця. По ру шен ня цьо го пра ви ла не мо же впли -
ну ти на тру дові відно си ни, що вже ви ник ли. Ро бо то да вець зо бов’яза ний до три му -
ва ти ся пись мо вої фор ми тру до во го до го во ру з ме тою за без пе чен ня йо го ефек тив -
ної дії та чітко го виз на чен ня змісту зо бов’язань сторін, по пе ре д жен ня тру до вих
спорів. Це цілком логічно, ад же за сто су ван ня пись мо вої фор ми тру до во го до го во -
ру є стан дар том в роз ви не них світо вих дер жа вах. Її на явність змен шує кількість
тру до вих спорів що до виз нан ня фак ту існу ван ня тру до вих відно син, доз во ляє
працівни кам зна ти свої ос новні пра ва та обов’яз ки, що змен шує про цент зло вжи -
вань з бо ку ро бо то дав ця своїм ста но ви щем та інше. Од нак, при цьо му ч. 3 ст. 41
про ек ту Ко дек су закріплює, що тру до вий до говір мо же за на яв ності пись мо вої
зго ди працівни ка бу ти ук ла де ний, шля хом ви дан ня нор ма тив но го ак та ро бо то дав -
ця. Тру до вий до говір вва жається ук ла де ним і тоді, ко ли працівни ка за на ка зом
(роз по ря д жен ням) чи з доз во лу ро бо то дав ця фак тич но бу ло до пу ще но до ро бо ти
без ук ла ден ня тру до во го до го во ру. Тоб то ми ба чи мо, що обов’яз ковість пись мо вої
фор ми тру до во го до го во ру є фак тич но дек ла ро ва ною та не має жор ст ко го імпе ра -
тив но го ха рак те ру, що доз во лить ро бо то дав цю без жод них не га тив них наслідків
для се бе уни ка ти її за сто су ван ня.

На ве де ний на ми пе релік спірних по ло жень про ек ту Ко дек су не є ви черп ним.
З ме тою кон цен т рації ува ги на за гальній про бле ма тиці пер спек тив но го за ко но -
дав ст ва про пра цю, ав тор зо се ре див свою ува гу ли ше на тих при кла дах норм, що
сто су ють ся клю чо вих еле ментів пра во во го ре гу лю ван ня тру до вих відно син та їх
закріплен ня. При цьо му слід за зна чи ти, що су пе реч ливі по ло жен ня про ек ту Ко -
дек су містять ся в нор мах, що тор ка ють ся ре гу лю ван ня май же всіх інсти тутів тру -
до во го пра ва: нор му ван ня ро бо чо го ча су, оп ла ти праці, при пи нен ня тру до вих
відно син, ук ла ден ня ко лек тив них до го ворів, роз гля ду тру до вих спорів та інше.

Підво дя чи підсу мок ви ще ви кла де но му хотілось би за зна чи ти, що, бе зу мов но,
існу ю че за ко но дав ст во про пра цю вже дав но не вирішує по вно го спе к т ру по кла -
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де них на ньо го за вдань та по тре бує ра ди каль но го онов лен ня. В свою чер гу, звер -
та ю чись до аналізу ос тан ньої ре дакції про ек ту Тру до во го ко дек су Ук раїни, мож -
на дійти вис нов ку про не мож ливість відне сен ня йо го по ло жень до та ких, що є
доцільни ми, су ча сни ми та ре во люційни ми для по даль шо го ре гу лю ван ня тру до -
вих пра вовідно син в нашій дер жаві. Пов’яза но це з тим, що про ект Ко дек су був
сфор мо ва ний на фун да менті існу ю чо го, соціалістич но-ви ра же но го тру до во го за -
ко но дав ст ва, фак тич но яв ля ю чи со бою компіляцію йо го норм, які в до бу роз ви не -
них еко номічних відно син вже не ма ють на леж но го за сто су ван ня.

1. Ко декс за конів про пра цю Ук раїни [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 2. За кон УРСР «Про за твер д жен ня Ко дек су
за конів про пра цю Ук раїнської РСР» [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322%D0%B0-08. 3. Bьrgerliches Gesetzbuch [Еле к -
трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/
bgb/gesamt.pdf. 4. Estatuto de los trabajadores de 1980 [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до -
сту пу: http://www.empleo.gob.es/es/sec_leyes/trabajo/estatuto06/Apdo_3_4_estatuto.pdf.
5. За кон про тру дові стан дар ти [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.
japaneselawtranslation.go.jp/law/ 6. Про ект Тру до во го ко дек су Ук раїни, за реєстро ва ний
Вер хов ною Ра дою Ук раїни від 22.04.2013 за № 2902 [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до -
сту пу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46746.
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Г. О. СПIЦИ НА

ЩО ДО КО ЛЕК ТИВ НО-ДО ГОВІРНО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ 
ТРУ ДО ВИХ ВІДНО СИН У КО РОЛІВСТВІ ІСПАНІЯ

Про ве де но досліджен ня су час но го ста ну за сто су ван ня ко лек тив но-до говірно го ре -
гу лю ван ня праці в Іспанії. Виз на чені дже ре ла пра во во го ре гу лю ван ня ук ла ден ня ко лек -
тив них до го ворів. Про аналізо вані нор ми За ко ну про ста тус працівників, при свя чені ве -
ден ню ко лек тив них пе ре го ворів та ук ла ден ню ко лек тив них до го ворів. Здійсне но аналіз
змісту ко лек тив них до го ворів. Дослідже на про це ду ра ук ла ден ня та ле галізація за зна -
че них актів. Виз на чені по зи тивні та не га тивні фак то ри ко лек тив но-до говірно го ре гу -
лю ван ня тру до вих відно син. Зроб ле ний вис но вок, що ко лек тивні до го во ри в си с темі
тру до во го пра ва Іспанії ви с ту па ють не про сто ло каль ни ми нор ма тив но-пра во ви ми ак -
та ми, а ка таліза то ром ре алізації волі профспілок що до за без пе чен ня інте ресів тру до -
вих ко лек тивів. 

Клю чові сло ва: ко лек тивні до го во ри, працівник, ро бо то да вець, профспілки, тру -
дові відно си ни.

Спи цы на А. А. От но си тель но кол лек тив но-до го вор но го ре гу ли ро ва ния тру до -
вых от но ше ний в Ко ро лев ст ве Ис па ния

Про ве де но ис сле до ва ние со вре мен но го со сто я ния при ме не ния кол лек тив но-до го -
вор но го ре гу ли ро ва ния тру да в Ис па нии. Оп ре де ле ны ис точ ни ки пра во во го ре гу ли ро ва -
ния за клю че ния кол лек тив ных до го во ров. Про ана ли зи ро ва ны нор мы За ко на о ста ту се
ра бот ни ков, по свя щен ные ве де нию кол лек тив ных пе ре го во ров и за клю че нию кол лек тив -
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ных до го во ров. Осу ще ств лен ана лиз со дер жа ния кол лек тив ных до го во ров. Ис сле до ва -
на про це ду ра за клю че ния и ле га ли за ции ука зан ных ак тов. Ус та нов ле ны по ло жи тель -
ные и от ри ца тель ные фак то ры кол лек тив но-до го вор но го ре гу ли ро ва ния тру до вых от -
но ше ний. Сде лан вы вод, что кол лек тив ные до го во ры в си с те ме тру до во го пра ва Ис па -
нии вы сту па ют не про сто ло каль ны ми нор ма тив но-пра во вы ми ак та ми, а ка та ли за то -
ром ре а ли за ции во ли проф со ю зов по обес пе че нию ин те ре сов тру до вых кол лек ти вов.

Клю че вые сло ва: кол лек тив ные до го во ры, ра бот ник, ра бо то да тель, проф со ю зы,
тру до вые от но ше ния.

Spitsyna Hanna. Regarding collective bargaining and labor relations in the Kingdom
of Spain

Made research of the current state of the application of collective bargaining of labor in
Spain. Identifies sources legal regulation of collective bargaining. Analyzed the provisions of
the Law on the status of employees dedicated to collective bargaining and conclusion of col-
lective agreements. Made the analysis the content of collective agreements. Investigated the
procedure of concluding and legalizing these acts. Set positive and negative factors collective
bargaining and labor relations. Concluded that the collective agreements in the system of
labor law in Spain appear not just the local regulatory legal acts, as a catalyst to the will of
trade unions to ensure the interests of labor collectives.

Key words: collective agreements, employees, employers, trade unions, labor relations.

З’явив шись в індустріаль но-роз ви не них країнах За хо ду на прикінці ХІХ сто -
річчя, ко лек тивні до го во ри впро довж усь о го ча су сво го роз вит ку та існу ван ня ви -
с ту па ють са ме тим стабіліза то ром, що доз во ляє до три ма тись ба лан су інте ресів
працівників та ро бо то давців під час ре алізації їх тру до вих пра вовідно син. Сво го
ча су, Г.І. Ча ни ше ва та Н.Б. Бо лотіна особ ли во на го ло шу ва ли на клю човій ролі ко -
лек тив но го ре гу лю ван ня умов праці, як чин ни ка соціаль но го за хи с ту прав ок ре -
мо го най ма но го працівни ка від свавілля ро бо то дав ця1. Крім то го, са ме ко лек тивні
до го во ри з мо мен ту сво го за про ва д жен ня ви с ту па ють тим універ саль ним за со -
бом, що доз во ляє «при сто со ву ва ти» пра вові кон ст рукції до кон крет них еко -
номічних, технічних, ор ганізаційних ре алій ок ре мо виз на че ної юри дич ної осо би,
га лузі, або навіть те ри торії. Цьо му, без пе реч но, сприяє, як нор ма тив но-пра во вий
ха рак тер ко лек тив них до го ворів, так і певні га рантії з бо ку дер жа ви що до за без -
пе чен ня їх до три ман ня. О.Г. Го рич пи ше: «нор ми, закріплені в ко лек тив но му до -
го ворі, – це юри дич на фор ма ви ра жен ня вста нов ле них умов праці. В си лу цьо го
во ни є обов’яз ко ви ми для ви ко нан ня обо ма сто ро на ми, які ук ла ли ко лек тив ний
до говір»2.

На по чат ку ХХІ сторіччя, не зва жа ю чи на ево люцію тру до вих відно син, що
відбу лась під впли вом тех но логічних, соціаль но-еко номічних та, навіть, ге о -
політич них чин ників, ко лек тивні до го во ри про дов жу ють відігра ва ти ду же ва го му
роль у вре гу лю ванні праці в усь о му Світі. Найбільш ак ту аль ним та дієвим вба -
чається їх за сто су ван ня в країнах Західної Євро пи, що зу мов ле но як стійки ми
індустріаль но-тру до ви ми тра диціями західноєвро пейсь ких дер жав, так і
стабільно по туж ним профспілко вим ру хом, що завжди був їм при та ман ним. При
цьо му, ціка вим в цьо му разі вба чається досліджен ня ко лек тив но-до говірно го ре -
гу лю ван ня тру до вих відно син в Ко ролівстві Іспанія (далі – Іспанія), ад же на га -
даємо, що са ме в цій країні си с те ма ко лек тив них до го ворів на прак тиці є ду же по -
ши ре ною.

Ка жу чи про ак ту альність ко лек тив них до го ворів в Іспанії, слід на ве с ти на -
ступ ний при клад: в за зна ченій країні, до тру до вої ре фор ми 2012 ро ку, не зва жа ю -

151Юридичні і політичні науки



чи на те, що мінімаль на за робітна пла та щорічно виз на ча ла ся Міністер ст вом зай -
ня тості та соціаль но го за без пе чен ня у відповідних ор до нан сах, на прак тиці за сто -
со ву ва лись став ки мінімаль ної оп ла ти праці, виз на чені в ко лек тив них до го во рах.
Ор до нан си ж за сто со ву ва лись ли ше у тих га лу зях еко номіки, в яких бу ло відсутнє
ко лек тив но-до говірне ре гу лю ван ня праці. Об’єднан ня ро бо то давців, на ви мо гу
профспілок, зо бов’язані бу ли щорічно «га лу зе во» закріплю ва ти гра ничні межі за -
робітної пла ти, шля хом ук ла ден ня ко лек тив но го до го во ру. Відра зу ж за зна чи мо,
що відмо ва від вка за ної си с те ми у 2012 році ма ла свій сенс, так як всі
підприємства є різни ми і де які про сто не наділені знач ни ми ви роб ни чи ми по туж -
но с тя ми, які б да ва ли змо гу пла ти ти працівни кам обу мов ле ну га лу зе вим ко лек -
тив ним до го во ром за робітну пла ту.

На нор ма тив но му рівні пра во на ук ла ден ня ко лек тив них до го ворів в Іспанії
закріпле но в ст. 37 Кон сти туції вка за ної дер жа ви, згідно ча с ти ни пер шої якої за -
кон га ран тує пра во на ве ден ня ко лек тив них пе ре го ворів між пред став ни ка ми
працівників та ро бо то давців, а та кож обов’яз ко ву си лу їх до го ворів3. Слід за зна -
чи ти, що си с те ма за ко но дав ст ва Іспанії на цей час не містить єди но го спеціалізо -
ва но го нор ма тив но го пра во во го ак ту, який би був при свя че ний пра во во му ре гу -
лю ван ню ук ла ден ня та ре алізації ко лек тив них до го ворів. Так, За кон про ко лек -
тивні до го во ри від 1958 ро ку, фак тич но втра тив свою си лу, діючи ли ше в тій мірі,
в якій він не су пе ре чить Кон сти туції Іспанії.

Без по се ред ньо пра во во му ре гу лю ван ню ук ла ден ня ко лек тив них до го ворів в
Ко ролівстві Іспанія при свя че на Гла ва ІІІ За ко ну про ста тус працівників від
1980 ро ку4, яка має на зву «Ве ден ня ко лек тив них пе ре го ворів та ко лек тивні до го -
во ри». Вка за ний за кон, на дум ку І.Я. Кісе ль о ва, яв ляє со бою ча ст ко ву ко ди -
фікацію тру до во го за ко но дав ст ва, що тор кається знач ної ча с ти ни йо го інсти тутів,
в то му числі тру до вий та ко лек тивні до го во ри, ро бо чий час та час відпо чин ку, за -
робітну пла ту, ста тус пред став ництв тру до вих ко лек тивів на підприємствах5.

Відповідно до ст. 82 За ко ну про ста тус працівників, ко лек тивні до го во ри, ук -
ла дені в ре зуль таті пе ре го ворів, про ве де них між пред став ни ка ми працівників та
ро бо то давців, є ви ра зом до мо вле ності, вільно прий ня тої ни ми, з вра ху ван ням не -
за леж ності пра во во го ста ту су ко лек ти ву. В ко лек тив них до го во рах працівни ки та
ро бо то давці вре гу ль о ву ють умо ви та про дук тивність праці, а та кож до три ман ня
охо ро ни праці за вдя ки до б ровільно взя тим на се бе зо бов’язан ням. Ко лек тивні до -
го во ри обов’яз ко во по винні місти ти строк йо го дії, а та кож відо мості сто сов но:
ро бо чо го дня; по ряд ку та нор му ван ня праці; за сто су ван ня змінної ро бо ти (в разі
не обхідності); си с те ми оп ла ти праці та рівня за робітної пра ти; виз на чен ня рівня
про дук тив ності праці; закріплен ня до дат ко во го соціаль но го за без пе чен ня.

Стат тя 85 За ко ну про ста тус працівників кон кре ти зує зміст ко лек тив них до го -
ворів та пе ред ба чає, що во ни по винні тор ка ти ся пи тань еко номічно го, тру до во го,
профспілко во го ха рак те ру, а та кож інших пи тань що впи ва ють на відно си ни най -
му працівників та виз на чен ня їх прав та обов’язків, в то му числі, і пи тань
вирішен ня розбіжно с тей між сто ро на ми, що ви ни ка ють під час ви ко нан ня за зна -
че но го до го во ру. За цією нор мою ко лек тивні до го во ри по винні місти ти в собі по -
ло жен ня на ступ но го змісту: виз на чен ня сторін та їх ком пе тенція, за гальні відо -
мості що до об ся гу співробітників, спеціалізація ро бо то дав ця, те ри торіаль ний та
ча со вий об сяг до го во ру; про це ду ри для ефек тив но го вирішен ня розбіжно с тей,
що ви ни ка ють під час ре алізації тру до вих відно син; фор ма та умо ви при пи нен ня
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ко лек тив но го до го во ру та мінімаль ний строк йо го ос кар жен ня; виз на чен ня
спільно го коміте ту що до кон тро лю за ви ко нан ням по ло жень до го во ру.

Та ким чи ном, за своїм змістом ко лек тивні до го во ри в Іспанії містять в собі на -
ступні ас пек ти: а) еко номічний ас пект, який тор кається пи тань за робітної пла ти,
за охо чен ня працівників, кількості та оп ла ту по на днор мо вих ро бо чих го дин то що;
б) тру до вий ас пект, при свя че ний пи тан ням нор му ван ня ро бо чо го ча су (кількості
ро бо чих го дин на день , на тиж день, на місяць і на рік, кількість вихідних днів),
стро ко вості тру до вих до го ворів, виз на чен ня відповідаль ності (в то му числі
штрафів за по ру шен ня в сфері праці), закріплен ня по ряд ку і строків по пе ред нь о -
го оповіщен ня при звільненні та інше; в) соціаль ний ас пект, зу мов ле ний
закріплен ням в до го ворі на дан ня працівни кові до дат ко вої до по мо ги та роз вит ку
йо го кар’єри, закріплен ня так зва них «відгулів» – вільно го ча су для вирішен ня
влас них осо би с тих по треб без на дан ня будь-яко го підтвер д жен ня легітим ності
відсут ності працівни ка, але з обов’яз ко вим за вча сним повідо млен ням ро бо то дав -
ця та за умо ви не за вдан ня шко ди за галь но му ре жи му ро бо ти на підприємстві;
г) ор ганізаційний ас пект, пов’яза ний з ви ко нан ням умов ко лек тив но го до го во ру,
всту пом йо го си лу, підста ва ми при пи нен ня, стро ком дії та інше.

Як ми вже за зна ча ли, в Іспанії за сто су ван ню ко лек тив но-до говірно го ре гу лю -
ван ня праці приділяється ду же ве ли ке зна чен ня. Про це свідчить навіть той факт,
що діючим за ко но дав ст вом за бо ро не ний страйк працівників під час дії ко лек тив -
но го до го во ру. При цьо му, ак цент при ук ла денні ко лек тив них до горів, за зви чай,
ро бить ся в бік інте ресів тру до во го ко лек ти ву. Ціка во в цьо му ви пад ку на ве с ти
дум ку пред став ників на род ної партії, до речі, за ініціати вою яких і бу ла про ве де -
на ре фор ма 2012 ро ку: во ни за зна ча ли, що у працівників ду же ба га то прав, що
галь мує еко номіку. На дум ку пред став ників вка за ної політич ної си ли, за ко но дав -
ст во Іспанії є ду же жор ст ким та містить ав то ри тарні ри си йо го за снов ни ка –
Фран ци с ко Фран ко. Прак тич но при будь-яких по ру шен нях тру до во го за ко но дав -
ст ва вин ним виз нається ро бо то да вець6. То му на цей час но ва ре дакція ст. 82 За ко -
ну про ста тус працівників, пе ред ба чає обов’язок сторін вра хо ву ва ти при ук ла -
денні ко лек тив них до го ворів на ступні фак то ри, що впли ва ють на змен шен ня до -
говірних зо бов’язань ро бо то дав ця: а) еко номічні при чи ни, а са ме мож ли вий не га -
тив ний стан підприємства, існу ван ня ре аль них або очіку ва них втрат, або постійне
зни жен ня рівня при бутків від про да жу то варів та інше; б) технічні при чи ни, зу -
мов лені кар ди наль ни ми зміна ми в га лузі за собів та зна рядь ви роб ництва; в) ор -
ганізаційні при чи ни, зу мов лені зміна ми в га лузі си с тем та ме тодів ро бо ти пер со -
на лу або спо со бу ор ганізації ви роб ництва.

Згідно ст. 89 За ко ну про ста тус працівників, пред став ни ки працівників або ро -
бо то давців, з ме тою спри ян ня про ве ден ня пе ре го ворів, інфор му ють про це іншу
сто ро ну в пись мовій формі. Сто ро на, що от ри ма ла та ке повідо млен ня мо же
відмо ви тись від пе ре го ворів тільки в разі закінчен ня стро ку ко лек тив но го до го во -
ру, з вра ху ван ням по ло жень що до прав та обов’язків сторін, але в будь-яко му ви -
пад ку во на зо бов’яза на повідо ми ти про це із за зна чен ням влас них пись мо вих до -
водів. Не пізніш ніж че рез один місяць з дня от ри ман ня повідо млен ня, інша сто -
ро на по вин на відповісти на вка за ний лист та на да ти свої про по зиції що до роз роб -
лен ня відповідно го пла ну спільних дій що до ук ла ден ня ко лек тив но го до го во ру. В
будь який мо мент в про цесі ук ла ден ня ко лек тив но го до го во ру сто ро ни мо жуть
до мо ви тись про за лу чен ня не за леж но го по се ред ни ка, кан ди да ту ра яко го бу де уз -
го д же на ни ми.
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У разі не зго ди з про по зиціями іншої сто ро ни, будь яка зі сторін, має пра во
впро довж 7 днів пе ре да ти спір до по го д жу валь ної комісії, або звер ну ти ся до
арбітра жу. В разі як що розбіжності не бу ли вирішені в до б ровільно му по ряд ку,
од на зі сторін має пра во звер ну ти ся до Національ ної кон суль та тив ної комісії по
ко лек тив ним до го во рам. За зна че ний ор ган прий має рішен ня по суті впро довж 25
днів, йо го рішен ня мо же бу ти ос кар же но тільки в су до во му по ряд ку.

Стат тя 90 За ко ну про ста тус працівників виз на чає обов’яз ко ву пись мо ву фор -
му ко лек тив них до го ворів, не до три ман ня якої має наслідком їх недійсність. Після
підпи сан ня упов но ва же ни ми сто ро на ми, ко лек тив ний до говір уп ро довж 15 днів
по дається до відділу праці з ме тою йо го реєстрації. Після реєстрації примірник
ко лек тив но го до го во ру на прав ляється для збе ре жен ня до дер жав но го ор га ну
медіації, арбітра жу та при ми рен ня – Національ ної кон суль та тив ної комісії по ко -
лек тив ним до го во рам7. При цьо му, не пізніше ніж че рез двад цять днів після йо го
по дан ня, ор га ни дер жав ної вла ди обов’яз ко во та без ко ш тов но ви да ють повідо -
млен ня в «Офіційно му вісни ку», або в за леж ності від те ри торіаль ної на леж ності
в «Офіційно му вісни ку Ав то ном ної спільно ти» або «Офіційно му вісни ку»
відповідної провінції про реєстрацію та ко го до го во ру. Ціка во, що в умо вах ХХІ
сторіччя, дер жа вою бу ла на да на змо га оз най о ми тись зі змістом будь-яко го з
діючих ко лек тив них до го ворів, шля хом звер нен ня до офіційно го дже ре ла сай ту
Міністер ст ва праці та імміграції Іспанії8. 

Ко лек тив ний до говір всту пає в си лу з да ти виз на че ної сто ро на ми. Од нак, як -
що реєстру ю чий ор ган вирішив, що на був ший чин ності до говір по ру шує за кон
або погіршує інте ре си третіх осіб, вка за ний йо го примірник ав то ма тич но на прав -
ляється до адміністра тив ної інстанції з ме тою вжит тя відповідних за ходів що до
усу нен ня за зна че них не доліків та на дан ня роз’яс нень сто ро нам до го во ру з за зна -
че но го пи тан ня. Відповідно до ст. 86 За ко ну про ста тус працівників, ко лек тив ний
до говір після закінчен ня йо го стро ку про дов жує свою си лу ще на один рік, як що
інше не обу мов ле но сто ро на ми.

Розв’язан ня розбіжно с тей, що мо жуть ви ник ну ти при трак ту ванні по ло жень
ко лек тив них до го ворів, вирішу ють ся сто ро на ми спільно, шля хом ство рен ня
відповідної уз го д жу валь ної комісії. Крім то го, в ко лек тив них до го во рах мо же бу -
ти пе ред ба че но по се ред ництво та арбітраж для вре гу лю ван ня ко лек тив них
спорів, що ви ни ка ють у зв’яз ку із за сто су ван ням та трак ту ван ням по ло жень ко -
лек тив них до го ворів.

На підставі ви ще ви кла де но го мож на зро би ти вис но вок, що ко лек тив ним до го -
во рам в Іспанії приділе на ду же важ ли ва роль. В си с темі тру до во го пра ва вка за ної
дер жа ви во ни ви с ту па ють не про сто ло каль ни ми нор ма тив но-пра во ви ми ак та ми,
а в більшій мірі ка таліза то ром ре алізації волі профспілок що до за без пе чен ня інте -
ресів тру до вих ко лек тивів. Це зу мов ле но, в пер шу чер гу, істо рич ни ми чин ни ка ми,
ад же їх чи сель не впро ва д жен ня відбу ва ло ся в соціалістич но-ви ра же ну епо ху, ко -
ли ук ла ден ня ко лек тив них до го ворів відбу ва ло ся на фак тич но дер жав но му рівні,
а не в кон крет но му суб’єкті гос по да рю ван ня. Як свідчить історія, в умо вах рин -
ко вої еко номіки, на ве де на кон цепція є не прий нят ною.

1. Ча ны ше ва Г.И. Тру до вое пра во Ук ра и ны / Г.И. Ча ны ше ва, Н.Б. Бо ло ти на. – Х.:
Одис сей, 2001. – С. 465. 2. Ги рич О.Г. Тру до ве пра во: Курс лекцій: для сту дентів юрид.
вузів та фа куль тетів / Ги рич О.Г. – К.: Вілбор, 1999. – С. 55. 3. La Constituciуn espaсola
[Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.congreso.es/consti/constitucion/
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indice/index.htm. 4. Estatuto de los trabajadores de 1980 [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим
до сту пу: http://www.empleo.gob.es/es/sec_leyes/trabajo/estatuto06/Apdo_3_4_estatuto.pdf.
5. Срав ни тель ное и меж ду на род ное тру до вое пра во: учеб ник для ву зов. – М.: Де ло,
1999. – С. 58. 6. Тру до вая ре фор ма в Ис па нии [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://www.domeuropa.eu/news/16-news/152-trudovaya-reforma-v-ispanii. 7. Comisiуn
Consultiva Nacionalde Convenios Colectivos [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/. 8. Consulta de Trбmites [Еле к трон ний ре -
сурс]. – Ре жим до сту пу: http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autono-
mia=9000&consultaPublica=1.

УДК 349.223

Н. Г. ОР ЛО ВА

ЩО ДО ВАЖ ЛИ ВОСТІ ПИСЬ МО ВОЇ ФОР МИ ТРУ ДО ВИХ ДО ГО ВОРІВ 
З МО РЯ КА МИ

Дослідже но важ ливість якісно го оформ лен ня змісту тру до во го до го во ру з мо ря -
ком. Вис лов люється дум ка, що спе цифіка праці членів екіпа жу суд на має бу ти відо б ра -
же на як у змісті тру до во го до го во ру, так і у йо го формі. За зна че но об’єктивні особ ли -
вості праці у морі, що по ро д жу ють не обхідність ук ла ден ня тру до вих до го ворів з мо -
ря ка ми у пись мовій формі. Тру до вий до говір роз гля дається як най оп ти мальніша мо дель
пра вовідно шен ня, змістом якої є си с те ма еле ментів (умов) у їх взаємодії та якісній виз -
на че ності. Здійсне но спро бу виз на чен ня обов’яз ко вих реквізитів пись мо вої фор ми тру -
до во го до го во ру з мо ря ка ми. Сфор му ль о ва но те зу про доцільність закріплен ня у Тру до -
во му Ко дексі Ук раїни обов’яз ко вої пись мо вої фор ми ук ла ден ня тру до вих до го ворів з мо -
ря ка ми, як спеціаль ни ми суб’єкта ми тру до во го пра ва. 

Клю чові сло ва: тру до вий до говір, мо ряк, пись мо ва фор ма тру до во го до го во ру, пра -
ця в морі, реквізи ти пись мо вої фор ми тру до во го до го во ру.

Ор ло ва Н.Г. К во про су о важ но с ти пись мен ной фор мы тру до вых до го во ров с
мо ря ка ми

Ис сле до ва но важ ность ка че ст вен но го оформ ле ния со дер жа ния тру до во го до го во -
ра с мо ря ком. Вы ска зы ва ет ся мне ние, что спе ци фи ка тру да чле нов эки па жа суд на
долж на быть от ра же на как в со дер жа нии тру до во го до го во ра, так и в его фор ме.
Ука за ны объ ек тив ные осо бен но с ти тру да в мо ре, по рож да ю щие не об хо ди мость за -
клю че ния тру до вых до го во ров с мо ря ка ми в пись мен ной фор ме. Тру до вой до го вор рас -
сма т ри ва ет ся как оп ти маль ная мо дель пра во от но ше ния, со дер жа ни ем ко то рой яв ля -
ет ся си с те ма эле мен тов (ус ло вий) в их вза и мо дей ст вии и ка че ст вен ной оп ре де лен но с -
ти. Осу ще ств ле на по пыт ка оп ре де ле ния обя за тель ных рек ви зи тов пись мен ной фор мы
тру до во го до го во ра с мо ря ка ми. Сфор му ли ро ван те зис о це ле со об раз но с ти за креп ле -
ния в Тру до вом Ко дек се Ук ра и ны обя за тель ной пись мен ной фор мы за клю че ния тру до -
вых до го во ров с мо ря ка ми, как спе ци аль ны ми субъ ек та ми тру до во го пра ва. 

Клю че вые сло ва: тру до вой до го вор, мо ряк, пись мен ная фор ма тру до во го до го во ра,
ра бо та в мо ре, рек ви зи ты пись мен ной фор мы тру до во го до го во ра.

Orlova Nataliia. To the question of the importance of a written form of an employ-
ment contract with sailors

155Юридичні і політичні науки

© ОР ЛО ВА На талія Ген надіївна – аспірант ка ка фе д ри тру до во го пра ва Національ -
но го юри дич но го універ си те ту імені Яро сла ва Му д ро го



The article is devoted to the importance of quality execution of the content of an employ-
ment contract with a sailor. An opinion about the specificity work of crew members that should
be reflected both in the content of the employment contract and in its form is expressed. The
objective features of the work at sea that generate a need for employment contracts with
sailors in written form are shown. The employment contract is considered as an optimal model
of a legal relationship which content consists of the system of elements (conditions) in their
interaction and qualitative determination. An attempt to define mandatory details of a written
form of employment contract with a sailor was performed. The thesis about expediency to con-
solidate a mandatory written form of employment contracts with sailors as special subjects of
labor law in the Labour Code of Ukraine was formulated.

Key words: employment contract, sailor, the written form of the employment contract,
work at sea, details of a written form of the employment contract.

У статті 43 Кон сти туції Ук раїни за зна че но, що дер жа ва має за без пе чу ва ти
спра вед ливі умо ви прий о му на ро бо ту і звільнен ня з неї, у то му числі й на леж ний
рівень за хи с ту прав і за кон них інте ресів працівни ка як еко номічно слаб шої сто -
ро ни у тру до вих пра вовідно си нах. Са ме на ос нові тру до во го до го во ру відбу -
вається три ва ла ре алізація вста нов ле них умов і пе ред ба че них нор ма ми про пра -
цю прав та обов’язків. Ра зом з тим тру до вий до говір є кра щою юри дич ною фор -
мою втілен ня еко номічної сво бо ди праці в Ук раїні1. Якісне оформ лен ня змісту
тру до во го до го во ру підви щує рівень йо го ре алізації та ви клю чає розбіжності й
су пе реч ки між ро бо то дав цем і працівни ком2. 

Спе цифіка праці членів екіпа жу морсь ко го суд на, обу мов ле на їх три ва лою
відсутністю в місці постійно го про жи ван ня, ізо ляцією від інших гро ма дян,
соціаль но-по бу то вою або ви роб ни чою інфра с т рук ту рою, по ро д жує не обхідність
у вста нов ленні спеціаль них норм, що рег ла мен ту ють пра цю в морі і обу мов лю -
ють особ ли вості фор ми та змісту тру до во го до го во ру з мо ря ка ми.

У зв’яз ку з цим ме тою публікації є з’ясу ван ня зна чен ня пись мо вої фор ми тру -
до во го до го во ру для за без пе чен ня стабільності тру до вих пра вовідно син
працівників-мо ряків.

Тру до вий до говір став пред ме том досліджень ба га ть ох вітчиз ня них,
російських та ра дянсь ких вче них. Слід відзна чи ти К.А. Аб жа но ва, О.К. Безіну,
Е.М. Бон да рен ко, В.В. Ла зор, М.В. Лушніко ву та А.М. Лушніко ва, Р.З. Лівши ця,
Ф.М. Левіант, А.І. Став це ву, О.С. Хо х ря ко ву та інших на уковців. 

До говір відно сить ся до чис ла найбільш по ши ре них юри дич них фактів, що
виз на ча ють межі вільно го роз су ду, слу гу ють за побіган ню пра во по ру шень і по до -
лан ню їх шкідли вих наслідків. Ос нов ною функцією тру до во го до го во ру як юри -
дич но го фак ту, що по ро д жує тру дові відно си ни, є вста нов лен ня пра во во го зв’яз -
ку між ро бо то дав цем і працівни ком: бу ду чи сто ро на ми тру до во го до го во ру, во ни
од но час но ста ють і сто ро на ми тру до вих відно син3. Тру до вий до говір, як будь-
який юри дич ний факт, має яв ля ти со бою єдність змісту і фор ми4. Однією з оз нак
юри дич них фактів є те, що во ни ма ють бу ти зафіксо вані за ко но дав ст вом, тоб то
на леж ним чи ном оформ лені. Тру до вий до говір не є ви клю чен ням, тож, має бу ти
ук ла де ний у пись мовій формі (ви мо га до фор ми оз на чає не при пу с тимість ви бо ру
більш про стої фор ми в порівнянні з пе ред ба че ною за ко ном5). Са ме та ка фор ма
тру до во го до го во ру найбільше ви ра жає во лю сторін при йо го ук ла денні і є
суттєвою га рантією без пе реш код ної ре алізації гро ма дя на ми сво го кон сти туційно -
го пра ва на пра цю6. Тільки до говір, ук ла де ний пись мо во, де чітко зафіксо вані зо -
бов’язан ня працівни ка, зо бов’язан ня підприємства й відповідальність за по ру -
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шен ня до го во ру, змо жуть повністю га ран ту ва ти сто ро нам відсутність різно ма -
нітних відхи лень від їх волі, що бу ла вис лов ле на на мо мент ук ла ден ня до го во ру7. 

У ч.1 ст.24 КЗпП Ук раїни пе ред ба че но ви пад ки, ко ли ук ла ден ня тру до во го до -
го во ру у пись мовій формі є обов’яз ко вим8. Будь-який інший до ку мен то обіг між
ро бо то дав цем і працівни ком не прирівнюється за ко но дав цем до пись мо вої фор ми
ук ла ден ня тру до во го до го во ру9. Виз на чен ня ко ла робіт, для ви ко нан ня яких не -
обхідно ук ла да ти тру до вий до говір у пись мовій формі, про ва дить ся на підставі
за ко номірно с тей суб’єктив но го та об’єктив но го ха рак те ру (по ря док прий о му на
ро бо ту, особ ливі умо ви праці, ха рак тер ро бо ти то що). Цілком оче вид но, що ціло -
до бо вий вплив на мо ряків фізи ко-хімічних, ме ди ко-біологічних і соціаль но-пси -
хо логічних фак торів доз во ляє вва жа ти пра цю на морі важ кою, на пру же ною та
навіть шкідли вою. Але пе релік ви падків у ч.1 ст.24 є ви черп ним і мо ря ки, як
особ ли ва ка те горія працівників, у ньо му не вка зані. 

У всіх га лу зях пра ва та га лу зе вих юри дич них на уках є ба зові юри дичні кон -
ст рукції, що виз на ча ють га лу зе ву са мостійність цих пра во вих ут во рень10. Тру до -
вий до говір, як ба зо ва га лу зе ва юри дич на кон ст рукція, об’єднує і пов’язує воєди -
но всі струк турні підрозділи тру до во го пра ва (ро бо чий час і час відпо чин ку, охо -
ро ну праці, за робітну пла ту та ін.). Ду мається, що спе цифіка праці членів екіпа -
жу суд на має бу ти відо б ра же на як у змісті тру до во го до го во ру, так і у йо го формі.

Так, для мо ряків, як ок ре мої ка те горії працівників, місце ро бо ти зву жується
до по нят тя «ро бо че місце». Суд но відрізняється тим, що мо ряк, по чи на ю чи з мо -
мен ту ви хо ду суд на в рейс і до закінчен ня рей су, не мо же за ли ши ти місце ро бо ти;
на судні весь екіпаж або ви ко нує тру дові функції, або пе ре бу ває в постійній го -
тов ності ви ко нан ня тієї чи іншої до дат ко вої ро бо ти, нерідко – при не пе ред ба чу ва -
них об ста ви нах. Навіть вільний від вах ти і ви ко нан ня суд но вих робіт член екіпа -
жу не має пра ва зійти на бе рег без доз во лу капіта на або упов но ва же ної на те осо -
би. Місце ро бо ти мо ря ка в період рей су фак тич но співпа дає з місцем йо го відпо -
чин ку. 

Особ ли вості ро бо чо го ча су мо ряків пов’язані з різним сту пе нем ущільне ності
ро бо чо го ча су в різні мо мен ти ро бо ти суд на – на при клад, пе ре хо ди між пор та ми,
сто ян ка, ван тажні ро бо ти і т.і. Ди фе ренціація пра во во го ре гу лю ван ня ро бо чо го
ча су і ча су відпо чин ку мо ряків здійснюється за трьо ма підста ва ми: ре жим праці
суд на (в ек сплу а таційний та у по за ек сплу а таційний періоди ро бо ти суд на), особ -
ли вості кон ст рукції ко раб ля, ха рак тер тру до вих функцій пла в с кла ду. На всіх суд -
нах, які пе ре бу ва ють в ек сплу а тації, пе ред ба чається вах то ва служ ба, що ви ма гає
підви ще ної ува ги і без пе рерв но го зна хо д жен ня на по сту або на своєму ро бо чо му
місці. Крім не сен ня вах ти та ви ко нан ня зви чай них обов’язків, чле ни екіпажів су -
ден за лу ча ють ся та кож до ба га ть ох інших видів робіт, до ви ко нан ня обов’язків, не
вла с ти вих цій ка те горії працівників; ос нов ни ми з них є ав ральні та аварійні ро бо -
ти. Пра во ви ми нор ма ми фак тич но закріпле ний ре жим праці особ ли вої ка те горії
працівників, в яко му спо с теріга ють ся значні відхи лен ня від нор маль ної три ва -
лості ро бо чо го дня, ро бо чо го тиж ня та інших обліко вих періодів ро бо чо го ча су –
то му ро бо чий час мо ря ка нерідко пе ре ви щує юри дич но вста нов ле ну нор му та ха -
рак те ри зується ви со ким сту пе нем вто ми11. А як що вра ху ва ти, що працівник-мо -
ряк пра цює прак тич но сім днів на тиж день без вихідних, то ви ни кає склад на про -
бле ма ча су відпо чин ку мо ря ка на судні, тоб то фак тич но у зви чай них умо вах ви -
роб ни чо го жит тя, ко ли пла в с клад піддається ціло до бовій дії ба га ть ох фак торів,
ха рак тер них для періоду ви роб ни чої ро бо ти.
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По са дові ок ла ди мо ряків ди фе ренціюють ся в за леж ності від при зна чен ня суд -
на, рай о ну пла ван ня, ро ду ван та жу, що пе ре во зить ся. По відно шен ню до мо ряків
за сто со ву ють ся різні ком плексні си с те ми оп ла ти праці. При виз на ченні розмірів
за робітної пла ти членів екіпа жу морсь ко го суд на за сто со вується та риф не ре гу лю -
ван ня, ви пла та пай о вих ко ефіцієнтів за леж но від зай ма ної по са ди за суд но вою
рол лю, а та кож до пла ти за особ ливі умо ви праці, за зна хо д жен ня в ме жах 200-
миль ної еко номічної зо ни, оп ла та за сто ян ку в пор ту, ван тажні, швар тові, ав ральні
ро бо ти і т.і. Ве ли ка кількість над ба вок та до плат вик ли ка на знач ною складністю
і різно маніттям праці мо ряків12.

Крім то го, в ос танній час збільши ла ся до 6-8 місяців три валість рейсів, ско ро -
тив ся час сто я нок у пор тах, прослідко вується праг нен ня до ско ро чен ня чи сель -
ності екіпажів. Че рез по бо ю ван ня втра ти ти ро бо ту екіпажі су ден ско ро чу ють час
періоду відпу с ток (так зва ний «міжкон т ракт ний» період). Подібний «обірва ний»
міжрей со вий відпо чи нок мо ряків не доз во ляє по вною мірою відно ви ти
функціональ ний і пси хо емоційний стан ор ганізму, по ру ше ний у про цесі по пе ред -
нь о го пла ван ня.

Най частіше за ко но да вець прий має не до стат ньо чіткі нор ми, точ ний зміст
яких мо же бу ти виз на че но тільки тру до вим до го во ром. Відтак, тру до вий до говір
з мо ря ком, ук ла де ний у пись мовій формі, де ма ють бу ти чітко зафіксо вані пра ва
та обов’яз ки, змо же га ран ту ва ти сто ро нам відсутність різно манітних відхи лень
від їх волі, що бу ла вис лов ле на на мо мент ук ла ден ня до го во ру. 

За весь час існу ван ня по ро д же но го до го во ром пра вовідно шен ня са ме до говір
є кри терієм пра вомірності по ведінки сторін у пра вовідно шенні, мо дел лю, котрій
має відповіда ти по ведінка сторін13. Та ким чи ном, тру до вий до говір – най оп ти -
мальніша мо дель пра вовідно шен ня, змістом якої є си с те ма еле ментів (умов) у їх
взаємодії та якісній виз на че ності14. При цьо му фор ма і зміст тру до во го до го во ру
взаємо пов’язані: фор ма виз на чає зміст; зміст про яв ляється у формі. Тру до вий до -
говір ви ко нує функцію спе цифічно го ре гу ля то ра тру до вих пра вовідно син, він
ніби «впу с кає» у свій зміст ті пра ва та обов’яз ки, які до цьо го бу ли не пер соніфіко -
ва ни ми – оформ лює тру до ве відно шен ня, за вдя ки чо му ос таннє стає тру до вим
пра вовідно шен ням15. Але тру до ве пра вовідно шен ня і тру до вий до говір – дві
взаємо пов’язані, а не іден тичні пра вові ка те горії. Змістом тру до во го пра вовідно -
шен ня є всі тру дові пра ва і обов’яз ки йо го суб’єктів у да но му пра во во му зв’яз ку,
а змістом тру до во го до го во ру є йо го умо ви16. 

Відповідно, ко ли тру до вий до говір зна хо дить ма теріаль ну фор му, він стає
юри дич ним до ку мен том – ма теріаль ним носієм інфор мації, при зна че ним для її
об роб ки і пе ре дачі в часі і про сторі17. Один з най кра щих і най простіших варіантів
ма теріаль ної фор ми – пись мо ва фор ма. 

Най важ ливіше зна чен ня тру до во го до го во ру, як до ку мен та, як ма теріаль ної –
тоб то пись мо вої, фор ми в то му, що він фіксує йо го зміст. Слід звер ну ти ува гу на
кілька мо ментів. По-пер ше, у тру до во му до го ворі по винні бу ти за зна чені всі – як
не обхідні, так і до дат кові умо ви, уз го д жені сто ро на ми, що ви ра жа ють ся зви чай но
в пра вах і обов’яз ках сторін. По-дру ге, пе ред ба чені нор ма тив ни ми ак та ми, а та -
кож ко лек тив ни ми до го во ра ми та уго да ми умо ви, що ма ють зна чен ня для сторін
до го во ру, мо жуть бу ти вне сені в йо го зміст в інфор маційних цілях. Прак ти ка по -
ка зує, що в си лу по га но го знан ня тру до во го за ко но дав ст ва працівни ком це має
сенс. По-третє, де які умо ви тру до во го до го во ру мо жуть бу ти ви кла дені в якості
до датків до ньо го; ок ремі мо жуть існу ва ти ви ключ но у ви гляді до датків (на при -
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клад, пе релік відо мо стей, що ста нов лять ко мерційну (служ бо ву) таємни цю). По-
чет вер те, у тру до вий до говір мо жуть бу ти вклю чені, так би мо ви ти, «різно га лу -
зеві» умо ви, що не ма ють без по се ред нь о го зв’яз ку з ви ко нан ням тру до вої
функції: на дан ня або оп ла та жит ла, за без пе чен ня ди тя чи ми ус та но ва ми то що18. 

Вчен ня про тру до вий до говір не та ке роз ви не не, як учен ня про цивільний до -
говір, і це не не долік, а особ ливість тру до во го пра ва19. До говір як інсти тут пра ва
сфор му вав ся в ціло му в рам ках кла сич ної цивілісти ки, але оче вид но, що тру до -
вий до говір, в си лу особ ли вої йо го при ро ди, не мо же в чи с то му ви гляді без по се -
ред ньо за по зи чу ва ти ті чи інші до говірні кон ст рукції. Так, згідно ст.9 За ко ну Ук -
раїни «Про бух гал терсь кий облік та фінан со ву звітність в Ук раїні» від 16.07.1999
р. пер винні до ку мен ти мо жуть бу ти скла дені на па пе ро вих або ма шин них носіях
і по винні ма ти обов’яз кові реквізи ти (від лат. requisitum – не обхідне)20. При ук ла -
денні тру до во го до го во ру з мо ря ком важ ли ве зна чен ня ма ють еле мен ти фор ми до -
го во ру, пов’язані з об’єктив ни ми особ ли во с тя ми праці на су дах – відповідно ви -
ни кає мож ливість закріплен ня обов’яз ко вих реквізитів пись мо вої фор ми тру до во -
го до го во ру. Для мо ряків це мо же бу ти вказівка на кон крет не суд но, що має особ -
ли ве зна чен ня у разі пе ре ве ден ня працівни ка (у відно шенні членів екіпа жу не вва -
жається пе ре ве ден ням і не по тре бує зго ди працівни ка пе реміщен ня йо го на суд но
однієї і тієї ж гру пи в од но го ро бо то дав ця, як що у тру до во му до го ворі вка зується
не суд но, а кон крет на гру па судів.); час (да та) по чат ку ро бо ти, так як во на оз на чає
од но час но і да ту за не сен ня відо мо стей в суд но ву роль, яка є ос нов ним суд но вим
до ку мен том і містить відо мості про кількість і склад екіпа жу при при бутті і
відправ ленні суд на; чітке виз на чен ня по са ди згідно з Та риф но-кваліфікаційним
довідни ком робіт і про фесій, у зв’яз ку з рег ла мен тацією ок ре ми ми інструкціями
ви ко нан ня кож ним мо ря ком тру до вих обов’язків то що. Слід та кож пе ред ба чи ти
не обхідність вказівки у тру до во му до го ворі місця про жи ван ня працівни ка та
місцез на хо д жен ня ро бо то дав ця. Ці відо мості цілком мож на відне с ти до обов’яз -
ко вих, так як во ни доз во ля ють індивіду алізу ва ти сто ро ни у зв’яз ку з мож ли вою
не обхідністю вка зу ва ти у тру до вих до го во рах умо ву про ре патріацію мо ряків.
Крім то го, ад ре са мо ря ка бу де не обхідна для ро бо то дав ця, щоб на да ти ро ди чам,
які про жи ва ють з мо ря ком, інфор мацію про не щас ний ви па док, що з ним став ся.

У де я ких ор ганізаціях морсь ко го транс пор ту прак ти кується вклю чен ня у тру -
до вий до говір мо ря ка до клад них відо мо стей про най б лиж чих ро дичів, вклю ча ю -
чи їх ад ре су. З од но го бо ку, подібна умо ва є втру чан ням в осо би с те жит тя, але з
іншо го бо ку, мож на вва жа ти її доцільною, оскільки в разі тяж кої хво ро би або
смерті мо ря ка ро дичі по винні опе ра тив но от ри ма ти відповідну інфор мацію від
ро бо то дав ця. Ду мається, вне сен ня у тру дові до го во ри мо ряків та ких відо мо стей
слід вва жа ти доцільним і обов’яз ко вим.

Згідно ст.5 За ко ну Ук раїни «Про міжна род не при ват не пра во» мо ряк, як са -
мостійна сто ро на пра вовідно син, та кож мо же ініціюва ти вклю чен ня у тру до вий
до говір статті про вибір пра ва тієї чи іншої країни для вирішен ня спірних пи тань,
пов’яза них з тру до ви ми відно си на ми, у разі їх ви ник нен ня21. Це не обхідно для
то го, щоб у разі ви ник нен ня спірних пи тань, пов’яза них з тру до ви ми відно си на -
ми між мо ря ком – гро ма дя ни ном Ук раїни та іно зем ним суд но влас ни ком (КЗпП
Ук раїни, ст. 8), при звер ненні мо ря ка з по зо вом до су до вих ор ганів Ук раїни за
своїм місцем реєстрації (п.1 ст. 110 Цивільно-про це су аль но го ко дек су Ук раїни)
вирішен ня спо ру роз гля да ло ся за тру до вим за ко но дав ст вом Ук раїни, а не за за ко -
но дав ст вом країни пра по ра суд на.
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Відтак, до три ман ня пись мо вої фор ми тру до во го до го во ру є надійною га -
рантією від мож ли вих спорів, пов’яза них із з’ясу ван ням змісту до го во ру, ад же всі
йо го умо ви фіксу ють ся в єди но му пра во во му до ку менті, на відміну від ук ла ден -
ня тру до во го до го во ру шля хом фак тич но го до пу с ку до ро бо ти. Пись мо ва фор ма
на дає тру до во му до го во ру кон кретність і виз на ченість, а при ви ник ненні спо ру
сприяє йо го вирішен ню. Са ме та ка фор ма є втілен ням індивіду аль но-до говірно го
ре гу лю ван ня22. У міжна родній прак тиці тру дові до го во ри ук ла да ють ся пе ре важ -
но у пись мовій формі. На при клад, в Італії, Нор вегії та Люк сем бурзі пись мо ва
фор ма тру до во го до го во ру є обов’яз ко вою для всіх видів тру до во го до го во ру, в
Іспанії будь-яка зі сторін мо же ви ма га ти, щоб тру до вий до говір був ук ла де ний в
пись мовій формі23. 

Та ким чи ном, мож ливість не од но знач но го трак ту ван ня до сить су пе реч ли вих
по ло жень ст.24 КЗпП Ук раїни об ме жує сфе ру за сто су ван ня пись мо вої фор ми тру -
до во го до го во ру і зу мов лює по тре бу вне сен ня змін до за зна че ної статті. Тож,
доцільно пе ред ба чи ти у ст.41 про ек ту Тру до во го ко дек су Ук раїни ук ла ден ня тру -
до во го до го во ру у пись мовій формі у двох примірни ках, що ма ють од на ко ву юри -
дич ну си лу. Крім то го, закріплен ня у Тру до во му Ко дексі Ук раїни обов’яз ко вої
пись мо вої фор ми ук ла ден ня тру до во го до го во ру са ме мо ряків, як спеціаль них
суб’єктів тру до во го пра ва, слу гу ва ти ме ефек тив но му за хи с ту їх соціаль но-тру до -
вих прав. 
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О. В. ЧЕР КА СОВ

ДО ПИ ТАН НЯ ПРА ВОВІДНО СИН ЮРИ ДИЧ НОЇ ВІДПОВІДАЛЬ НОСТІ 
У ТРУ ДО ВО МУ ПРАВІ

Аналізується про бле ма пра вовідно син юри дич ної відповідаль ності. Обґрун то ва но
твер д жен ня про те, що юри дич на відповідальність у тру до во му праві ре алізується в
рам ках відо крем ле но го охо рон но го пра вовідно шен ня. Виділя ють ся кон кретні ас пек ти
про бле ми ре алізації пра вовідно син юри дич ної відповідаль ності, що ви ни ка ють у сфері
за сто су ван ня най ма ної праці. Здійсне но спро бу виз на чи ти місце пра вовідно син
відповідаль ності у пред меті тру до во го пра ва. Підда но кри тиці по зицію що до вклю чен -
ня відно син відповідаль ності у тру до во му праві до скла ду єди но го тру до во го пра -
вовідно шен ня. Сфор му ль о ва но те зу про не обхідність виз на чен ня місця пра вовідно син
юри дич ної відповідаль ності у чин но му за ко но давстві про пра цю. 

Клю чові сло ва: тру до ве пра вовідно шен ня, юри дич на відповідальність, охо ронні
пра вовідно си ни, відповідальність у тру до во му праві, дис циплінар на відповідальність,
ма теріаль на відповідальність.

Чер ка сов О.В. К во про су пра во от но ше ний юри ди че с кой от вет ст вен но с ти в тру -
до вом пра ве

Аналізи ру ет ся про бле ма пра во от но ше ний юри ди че с кой от вет ст вен но с ти. Обос -
но ва но ут верж де ние о том, что юри ди че с кая от вет ст вен ность в тру до вом пра ве ре -
а ли зу ет ся в рам ках от дель но го ох ра ни тель но го пра во от но ше ния. Вы де ля ют ся кон -
крет ные ас пек ты про бле мы ре а ли за ции пра во от но ше ний юри ди че с кой от вет ст вен но -
с ти, ко то рые воз ни ка ют в сфе ре при ме не ния на ем но го тру да. Осу ще ств ле на по пыт -
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ка оп ре де лить ме с то пра во от но ше ний от вет ст вен но с ти в пред ме те тру до во го пра -
ва. Под да ет ся кри ти ке по зи ция, со глас но ко то рой, от но ше ния от вет ст вен но с ти в
тру до вом пра ве вклю ча ют ся в со став еди но го тру до во го пра во от но ше ния. Сфор му ли -
ро ван те зис о не об хо ди мо с ти оп ре де ле ния ме с та пра во от но ше ний юри ди че с кой от -
вет ст вен но с ти в дей ст ву ю щем за ко но да тель ст ве о тру де. 

Клю че вые сло ва: тру до вое пра во от но ше ние, юри ди че с кая от вет ст вен ность, ох -
ра ни тель ные пра во от но ше ния, от вет ст вен ность в тру до вом пра ве, дис цип ли нар ная
от вет ст вен ность, ма те ри аль ная от вет ст вен ность. 

Tcherkasov Oleg. To the question of the relations of legal liability in labour law
The article is devoted to analysis the problem of legal relations of legal liability. The state-

ment that the legal responsibility in the labour law is implemented in a separate protective
legal relation was grounded. Specific aspects of the implementation of the relations of legal
liability that arise in the use of hired labor were indentified. An attempt to define the place of
legal liability in the subject of labor law was performed. The position that the relationships of
responsibility in the labour law are included in a single employment relationship was criti-
cized. The thesis about requirement to determine the place of relations of legal liability in the
labor legislation was formulated.

Key words: labour relations, legal liability, protective legal relations, liability in labour
law, disciplinary liability, material liability.

Пра во як за галь ний ре гу ля тор по ведінки суб’єктів суспільних відно син має
бу ти підкріпле не ме ханізмом йо го ре алізації. Од ним із за ходів за без пе чен ня на -
леж но го ви ко нан ня суб’єкта ми пра ва своїх обов’язків є юри дич на відпові -
дальність. 

Досліджен ня юри дич ної відповідаль ності має ве ли ке на уко во-прак тич не зна -
чен ня як для за галь ної те орії пра ва, так і ок ре мих га лу зей пра во вої на уки. За
своєю при ро дою юри дич на відповідальність – ба га то а с пект на пра во ва ка те горія.
Існу ють різні те о ре ти ко-пра вові підхо ди до ро зуміння цьо го пра во во го яви ща.
Од ним із та ких є тлу ма чен ня юри дич ної відповідаль ності як особ ли во го охо рон -
но го пра вовідно шен ня. 

Досліджен ню пра вовідно син, у то му числі в га лузі тру до во го пра ва, при свя -
чені фун да мен тальні праці М. Г. Алек сан д ро ва, Л. Я. Гінцбур га, В. М. Гор ше нь о -
ва, С. О. Іва но ва, М. П. Кар пу ши на, Р. З. Лівши ця, А. Р. Ма цю ка, О. С. Паш ко ва,
П. Д. Пи ли пен ка, О. І. Про цевсь ко го, Ю. П. Ор ловсь ко го, В.М. Скобєлкіна,
О. В. Смир но ва, Г. І. Ча ни ше вої та інших вче них.

Не зва жа ю чи на знач ну кількість за галь но те о ре тич них і га лу зе вих досліджень,
з’ясу ван ня пра во вої при ро ди пра вовідно син, пов’яза них з юри дич ною
відповідальністю, їх місця се ред усь о го ма си ву пра во вих відно син є до стат ньо ак -
ту аль ним на пря мом на уко вих досліджень. Ок ремі те о ре тичні ас пек ти цієї про бле -
ми до цьо го ча су за ли ша ють ся не виріше ни ми. До та ких слід відне с ти: виз на чен -
ня ха рак те ру охо рон но го пра вовідно шен ня (ма теріаль ний чи про це су аль ний); мо -
мен ту та підста ви ви ник нен ня; особ ли вості співвідно шен ня з ре гу ля тив ни ми пра -
вовідно си на ми. От же, не виз на ченість ок ре мих ас пектів пра вовідно син юри дич -
ної відповідаль ності й на явність на уко вої дис кусії що до цієї про бле ми зу мов лю -
ють не обхідність до дат ко вих досліджень у цьо му на прям ку. 

Про бле ма відповідаль ності в будь-якій га лузі пра ва за своєю сутністю є про -
бле мою пра вовідно шен ня, що по ро д же не пра во по ру шен ням як пев ним юри дич -
ним фак том1. У за галь но му ро зумінні юри дич на відповідальність пред став ляє со -
бою рег ла мен то ва не нор ма ми пра ва суспільне відно шен ня, у яко му на пра во по -
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руш ни ка по кла дається обов’язок за зна ти відповідних поз бав лень і не спри ят ли вих
наслідків за вчи не не пра во по ру шен ня, що ко ре с пон дує з обов’яз ком ком пе тент -
но го ор га ну при тяг ну ти вин ну осо бу до відповідаль ності. Слід по го ди тись з Р. Л.
Ха ча ту ро вим та Д. А. Ліпінським у то му, що юри дич ну відповідальність не -
обхідно вив ча ти з по зиції пра вовідно шен ня, оскільки її не мож ли во уя ви ти у ви -
гляді од но сто рон нь о го яви ща – як відповідальність пе ред са мим со бою2. У цьо му
сенсі логічною є дум ка про те, що юри дич ної відповідаль ності не має і не мо же
бу ти за ме жа ми чин но го пра ва. Як і пра во ве ре гу лю ван ня в ціло му, юри дич на
відповідальність мож ли ва ли ше там, де об’єктив но існує мож ливість до ка зу ван ня
і ви ко нан ня пра вовідно син за со ба ми юри дич но го про це су, при чо му її ре алізація
ви ма гає спеціаль но го апа ра ту, здат но го за сто со ву ва ти пра вові нор ми і при не -
обхідності при му шу ва ти до їх ви ко нан ня та до три ман ня3.

Цілком ви прав да ним є су д жен ня, що з’ясу ван ня сут ності охо рон них пра -
вовідно син доз во ляє більш гли бо ко роз кри ти по нят тя юри дич ної відповідаль -
ності та її зміст. Крім то го, зв’язок цих ка те горій доз во ляє вста но ви ти місце юри -
дич ної відповідаль ності се ред інших пра во вих явищ, з пра виль них ме то до -
логічних по зицій підійти до вирішен ня пи тан ня про кла сифікацію видів
відповідаль ності4. У зв’яз ку з цим, ме тою статті є аналіз юри дич ної відповідаль -
ності у тру до во му праві в ас пекті охо рон них пра вовідно син, виз на чен ня їх місця
у пред меті тру до во го пра ва. 

Се ред те о ре тиків пра ва існу ють різні по гля ди що до ро зуміння пра вовідно син
юри дич ної відповідаль ності. М. Г. Алек сан д ров пер шим вис ло вив ідею про те,
що по ру шен ня пра во вої нор ми ве де до ви ник нен ня особ ли во го охо рон но го пра -
вовідно шен ня, яке має на меті за сто су ван ня до по руш ни ка пев ної санкції5.
С. С. Алексєєв пов’язав охо ронні пра вовідно си ни з охо рон ною функцією пра ва.
Во ни скла да ють ся на ос нові охо рон них юри дич них норм, ви ни ка ють внаслідок
юри дич но го фак ту – пра во по ру шен ня. В рам ках цих пра вовідно син здійснюється
юри дич на відповідальність і за сто со ву ють ся за хо ди за хи с ту суб’єктив них прав6.
Спе цифіка охо рон них пра вовідно син про яв ляється у порівнянні з ре гу ля тив ни ми,
що відрізня ють ся один від од но го низ кою юри дич них оз нак: не тільки за підста -
ва ми ви ник нен ня (тоб то за оз на кою то го, чи ви ни ка ють во ни на ос нові пра -
вомірної чи не пра вомірної по ведінки суб’єктів), але й за змістом суб’єктив них
юри дич них прав та обов’язків, по їх співвідно шен ню між со бою. Зо к ре ма, охо -
ронні пра вовідно си ни завжди є відно си на ми вла ди; в їх зміст вхо дять за хо ди дер -
жав но го при му со во го впли ву – санкції7.

Не всі пред став ни ки пра во вої на уки до три му ють ся точ ки зо ру, що юри дич на
відповідальність ре алізується в рам ках пра вовідно син. Так, С. М. Бра тусь зай має
діаме т раль но про ти леж ну по зицію. За йо го пе ре ко нан ням відповідальність – не
пра вовідно шен ня, а ат ри бут, вла с тивість обов’яз ку на тій стадії йо го ре алізації,
ко ли він не ви ко нується до б ровільно навіть при ба жанні зо бов’яза ної осо би і то -
му за сто со вується дер жав ний при мус. Пе ре тво рен ня відповідаль ності у пра вовід -
но шен ня не вик ли ка но не обхідністю. Та ка кон ст рукція, з точ ки зо ру С. М. Бра ту -
ся, є штуч ною, оскільки но во го пра вовідно шен ня при на станні відповідаль ності
не ви ни кає, а ре алізується пра вовідно шен ня, змістом яко го є або раніше існу ю чий
обов’язок, або обов’язок, що ви ник в зв’яз ку з пра во по ру шен ням. Внаслідок чо -
го дослідник під відповідальністю ро зуміє при му со во ви ко ну ва ний обов’язок, що
існу вав раніше або ви ник внаслідок пра во по ру шен ня і є еле мен том пра вовідно -
шен ня, яке по ру ше не8. Слід підкрес ли ти, що та ка по зиція є спірною і не ви -
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дається до стат ньо обґрун то ва ною. Юри дич на відповідальність у рам ках пра -
вовідно син ви ни кає як ре зуль тат їх кон кре ти зації. Оскільки відповідаль ності, що
ре алізується, пе ре ду вав обов’язок осо би не ско ю ва ти діянь, за які во на пе ред ба -
че на, вид і міра відповідаль ності вста нов лю ють ся дер жа вою, пе ред ба ча ють ся
санкціями пра во вих норм і в цьо му сенсі є об’єктив ни ми що до осо би9. 

Більшість дослідників га лузі тру до во го пра ва ли ше кон ста ту ва ли існу ван ня
охо рон но го тру до во го пра вовідно шен ня. За ува жи мо, що М. Г. Алек сан д ров, а та -
кож О. О. Аб ра мо ва, Л. Я. Гінцбург, Є. О. Кльо нов, В. Г. Ма лов, Р. З. Лівшиць,
П. Р. Ста вись кий й інші на уковці роз гля да ли відно си ни з дис циплінар ної
відповідаль ності та відшко ду ван ня ма теріаль ної шко ди в якості еле ментів єди но -
го склад но го три ва ю чо го тру до во го пра вовідно шен ня10. На дум ку А. М. Лушніко -
ва та М. В. Лушніко вої, відповідальність в тру до во му праві є про явом існу ван ня
еле мен тар них ма теріаль них охо рон них пра вовідно син з дис циплінар ної й ма -
теріаль ної відповідаль ності, які ви ни ка ють в рам ках склад но го три ва ю чо го тру -
до во го пра вовідно шен ня11. Од нак В. С. Андрєєв, О. І. Про цевсь кий, О. В. П’ята -
ков, В. М. Скобєлкін, В. М. Смир нов, Л. О. Си ро ватсь ка до три му ють ся іншої точ -
ки зо ру, яка по ля гає в то му, що охо ронні пра вовідно си ни у тру до во му праві є
тісно пов’яза ни ми з тру до вим пра вовідно шен ням12. Та ким чи ном, виз на чен ня
місця пра вовідно син в тру до во му праві має дис кусійний ха рак тер.

Охо рон не пра вовідно шен ня за своєю сутністю не мо же бу ти скла до вим єди -
но го тру до во го пра вовідно шен ня, оскільки во ни різнять ся, що най мен ше, за
своєю сутністю та змістом. О. І. Про цевсь кий підкрес лює, що сер це ви ною змісту
тру до во го відно шен ня є обов’язок працівни ка ви ко ну ва ти обу мов ле ну тру до вим
до го во ром ро бо ту. Ос но вою змісту охо рон но го пра вовідно шен ня є обов’язок по -
руш ни ка дис ципліни праці за зна ти не вигідних наслідків. От же, охо рон не пра -
вовідно шен ня ви ни кає та існує як відо крем ле не від тру до во го в рам ках пред ме та
тру до во го пра ва, ви ко ну ю чи виз на че ну йо му роль13. Обов’язок відшко ду ва ти
шко ду або за зна ти не спри ят ли вих наслідків є до дат ко вим по відно шен ню до
обов’яз ку на леж но го ви ко нан ня працівни ком своєї тру до вої функції та має опо се -
ред ко ва ний ха рак тер. Та кий обов’язок мо же бу ти ре алізо ва ний ли ше в рам ках ок -
ре мо го пра вовідно шен ня, яке ви ни кає на підставі кон крет но го по ру шен ня норм
пра ва. Відповідальність у тру до во му праві ви ра жає зміст охо рон но го пра вовідно -
шен ня, цільо ве при зна чен ня яко го по ля гає у за без пе ченні на леж но го ви ко нан ня
сто ро ною тру до во го до го во ру своїх обов’язків. Як що од на із сторін тру до во го до -
го во ру не ви ко нує або не на леж но ви ко нує взяті на се бе обов’яз ки, то ме тою охо -
рон но го пра вовідно шен ня бу де при му со ве підпо ряд ку ван ня пра во по руш ни ка
вста нов ле но му по ряд ку. Дис циплінар на і ма теріаль на відповідальність у тру до во -
му праві є тим пра во вим при му сом суб’єктів тру до во го пра ва, що за без пе чує ре -
алізацію суб’єктив них прав і обов’язків сторін тру до во го пра вовідно шен ня.
О. І. Про цевсь кий на го ло шує, що виділен ня охо рон них пра вовідно син у са -
мостійний вид похідних від тру до во го відно шен ня по яс нюється діалек тич ною
взаємо о бу мов леністю обов’яз ку до три му ва ти ся дис ципліни праці у тру до во му
відно шенні й на стан ням відповідаль ності за йо го не ви ко нан ня чи не на леж не ви -
ко нан ня. Оскільки дис циплінар на і ма теріаль на відповідаль ності роз гля да ють ся
як са мостійні ви ди юри дич ної відповідаль ності за по ру шен ня тру до вої дис -
ципліни14, а відповідальність є суспільним відно шен ням за змістом і фор мою15,
остільки й на ле жить виз на ти на явність похідних охо рон них відно син в рам ках
пред ме та тру до во го пра ва16.
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Пра во по ру шен ня є єди ною підста вою для ре алізації юри дич ної відповідаль -
ності, що ре алізується в рам ках охо рон но го пра вовідно шен ня. Різні пра во по ру -
шен ня є підґрун тям для ви ник нен ня різних за ха рак те ром видів пра вовідно син.
Ди фе ренціація пра во по ру шень як підстав юри дич ної відповідаль ності доз во ляє
сфор му лю ва ти цілісне уяв лен ня про пра вовідно си ни, що ви ни ка ють у ре зуль таті
по ру шен ня нор ми пра ва, на дає змо гу оціни ти са мостійність пев но го ви ду юри -
дич ної відповідаль ності. 

На роз поділ пра во по ру шень у тру до во му праві вка зу ва ла Л. О. Си ро ватсь ка,
виділя ю чи дис циплінар ний про сту пок і май но ве пра во по ру шен ня17. У тру до во му
праві дис циплінар не пра во по ру шен ня або тру до ве май но ве пра во по ру шен ня тяг -
нуть ви ник нен ня не яко го-не будь од но го пра вовідно ше ня, яке б охоп лю ва ло
обид ва ви ди юри дич ної відповідаль ності, а аб со лют но різні за сутністю і змістом
пра вовідно си ни. П. Р. Ста вись кий цілком слуш но на го ло сив на то му, що зве ден -
ня всіх пра во по ру шень у тру до во му пра вовідно шенні до дис циплінар но го про -
ступ ку свідчить про од но бо кий підхід. Тру до ве пра вовідно шен ня дво с то роннє,
ко жен йо го суб’єкт во лодіє і суб’єктив ни ми пра ва ми, і гра нич ни ми обов’яз ка ми.
Відповідно, мож ли ве по ру шен ня обов’язків або не пра виль не за сто су ван ня прав,
що тяг не за со бою пев ну відповідальність. Дис циплінар ний про сту пок і дис -
циплінар на відповідальність но сять од но сто ронній ха рак тер, оскільки їх
суб’єктом є працівник. За та ко го по ло жен ня інший суб’єкт тру до во го пра вовідно -
шен ня за вчас но звільняється від уся кої відповідаль ності, оскільки
відповідальність мо жуть не сти ли ше по са дові осо би, а не підприємство, ус та но -
ва, ор ганізація18. Та ким чи ном, різні за ха рак те ром пра во по ру шен ня в рам ках тру -
до во го пра вовідно шен ня є підста ва ми для ви ник нен ня зовсім відмінних пра -
вовідно син, за участі різних суб’єктів, з вла сним змістом і спря мо ваністю. 

Хо ча пра вовідно си ни відповідаль ності у тру до во му праві не вхо дять до скла -
ду тру до во го пра вовідно шен ня, од нак існу ють ра зом з ним. Пра во по ру шен ня, що
є підста вою для ви ник нен ня охо рон них пра вовідно син у тру до во му праві, вчи -
няється не інак ше як у рам ках тру до во го пра вовідно шен ня. До то го ж, за хо ди
відповідаль ності у тру до во му праві за сто со ву ють ся ли ше до сторін існу ю чо го
тру до во го пра вовідно шен ня, що є за са дою єдності дис циплінар ної та ма теріаль -
ної відповідаль ності.

У струк турі підстав ви ник нен ня пра вовідно син відповідаль ності мож ли во
виділи ти на явність двох еле ментів: пер шо го – нор ма тив но го, дру го го – фак тич но -
го. Нор ма тив не підґрун тя пра вовідно син відповідаль ності – су купність нор ма тив -
но-пра во вих актів, що наділя ють суб’єкта пра вовідно син відповідаль ності пев ни -
ми по вно ва жен ня ми і ре гу лю ють про цес ре алізації юри дич ної відповідаль ності.
Фак тич на підста ва пра вовідно син – юри дич ний факт пра во по ру шен ня19. На разі
місце пра вовідно син юри дич ної відповідаль ності в тру до во му за ко но давстві не
виз на че но. Чин не тру до ве за ко но дав ст во Ук раїни, на жаль, не містить вказівки
про ко ло суспільних відно син, які вхо дять до йо го пред ме ту ре гу лю ван ня. Не -
обхідно за ува жи ти, що ст. 1 Тру до во го ко дек су Російської Фе де рації виз на чає ко -
ло пра вовідно син, які ре гу лю ють ся цим Ко дек сом. До та ких відно сять ся тру дові
та без по се ред ньо з ни ми взаємо пов’язані відно си ни, се ред яких відно си ни ма -
теріаль ної відповідаль ності ро бо то давців і працівників у сфері праці20. Од нак
існує пев на не послідовність по бу до ви вка за ної нор ми, оскільки місце дис -
циплінар ної відповідаль ності не з’ясо ва не. Відповідно до ст. 2 про ек ту Тру до во -
го ко дек су Ук раїни № 2902 від 27.08.2013 р. відно си ни що до відповідаль ності ро -
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бо то давців і працівників вклю ча ють ся до пред ме ту ре гу лю ван ня цим Ко дек сом21.
На ве де не по ло жен ня про ек ту Тру до во го ко дек су Ук раїни є по зи тив ним з точ ки зо -
ру то го, що вклю чен ня пра вовідно син відповідаль ності в тру до во му праві до
пред ме ту ре гу лю ван ня ко дифіко ва но го ак ту про пра цю ство рює нор ма тив ну ос -
но ву для ре алізації та ких пра вовідно син. 

От же, про бле ма пра вовідно син відповідаль ності в тру до во му праві має що -
най мен ше два ас пек ти. Пер ший – виз на чен ня місця відно син юри дич ної
відповідаль ності в пред меті тру до во го пра ва, дру гий – закріплен ня нор ма тив но го
ре гу лю ван ня та ких пра вовідно син. 

Та ким чи ном, пра вовідно си ни, в рам ках яких ре алізується юри дич на
відповідальність у тру до во му праві, посіда ють од не з провідних місць у пред меті
тру до во го пра ва. За своєю сутністю, змістом і при зна чен ням во ни є тісно пов’яза -
ни ми з тру до ви ми відно си на ми, ад же вип ли ва ють з них і ре алізу ють ся за для їх за -
без пе чен ня. Це про яв ляється у то му, що дис циплінар на відповідальність за без пе -
чує на леж ний по ря док здійснен ня працівни ка ми своїх тру до вих функцій, а відтак
і ор ганізаційний еле мент тру до во го пра вовідно шен ня. Ма теріаль на відпові -
дальність, у свою чер гу, спря мо ва на на охо ро ну май на і май но вих інте ресів сторін
тру до во го до го во ру.

Про цес ство рен ня онов ле но го за ко но дав ст ва про пра цю Ук раїни має бу ти ви -
ва же ним і вра хо ву ва ти як по зи тив ний, так і не га тив ний досвід пра во за с то су ван -
ня. За гальні за са ди пра во во го ре гу лю ван ня пра вовідно син юри дич ної
відповідаль ності у тру до во му праві по тре бу ють де таль ної рег ла мен тації у ко -
дифіко ва но му акті про пра цю, а самі пра вовідно си ни ма ють бу ти вклю чені до
пред ме ту ре гу лю ван ня за ко но дав ст ва про пра цю.
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А. Б. ПАВ ЛОВСЬ КИЙ

СУ ЧАС НИЙ СТАН ОР ГАНІЗАЦІЇ ФІНАН СО ВО ГО КОН ТРО ЛЮ 
У СФЕРІ ДЕР ЖАВ НИХ ЗА КУПІВЕЛЬ

Досліджується сутність та су час ний стан ор ганізації фінан со во го кон тро лю у
сфері дер жав них за купівель в Ук раїні. Про ве де но аналіз чин но го за ко но дав ст ва що до
здійснен ня фінан со во го кон тро лю у сфері дер жав них за купівель. Ав то ром вста нов ле но,
хто має пра во кон тро лю ва ти дер жавні за купівлі та на підставі яких нор ма тив но-пра -
во вих актів, опи са но по вно ва жен ня суб’єктів кон тро лю. Та кож на ве де но най ха рак -
терніші ви ди по ру шень при про ве денні про це дур за купівель. За ре зуль та та ми
досліджен ня виділе но декілька на прямів і ме тодів підви щен ня ефек тив ності фінан со -
во го кон тро лю у сфері дер жав них за купівель.

Клю чові сло ва: дер жавні за купівлі, фінан со вий кон троль, упов но ва же ний ор ган,
суб’єкти кон тро лю, дер жав ний бю д жет.

Пав лов ский А.Б. Со вре мен ное со сто я ние ор га ни за ции фи нан со во го кон тро ля в
сфе ре го су дар ст вен ных за ку пок

Ис сле ду ет ся сущ ность и со вре мен ное со сто я ние ор га ни за ции фи нан со во го кон тро -
ля в сфе ре го су дар ст вен ных за ку пок в Ук ра и не. Про ве ден ана лиз дей ст ву ю ще го за ко но -
да тель ст ва от но си тель но осу ще ств ле ния фи нан со во го кон тро ля в сфе ре го су дар ст -
вен ных за ку пок. Ав то ром ус та нов ле но, кто име ет пра во кон тро ли ро вать го су дар ст -
вен ные за куп ки и на ос но ва нии ка ких нор ма тив но пра во вых ак тов, опи са ны пол но мо чия
субъ ек тов кон тро ля. Так же при ве де ны са мые ха рак тер ные ви ды на ру ше ний при про ве -
де нии про це дур за ку пок. По ре зуль та там ис сле до ва ния вы де ле но не сколь ко на прав ле -
ний и ме то дов по вы ше ния эф фек тив но с ти фи нан со во го кон тро ля в сфе ре го су дар ст -
вен ных за ку пок.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ные за куп ки, фи нан со вый кон троль, упол но мо чен -
ный ор ган, субъ ек ты кон тро ля, го су дар ст вен ный бю д жет.

Pavlovskyi Andrii. The modern state of organization of financial control is in the field
of public purchasing

In the article essence and modern state of organization of financial control is probed in
the field of the public purchasing in Ukraine. The analysis of current legislation is conducted
in relation to realization of financial control in the field of the public purchasing. It is set an
author who has a right to control the public purchasing and on the basis of which normative-
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ly legal acts, plenary powers of control subjects are described. The most characteristic types
of violations are also resulted during the lead through of procedures of purchases. As a result
of research a few directions and methods of increase of efficiency of financial control are
selected in the field of the public purchasing.

Key words: government procurement, financial control, the authority, control subjects, the
state budget.

На сьо годні по ши ре ним яви щем є про ве ден ня дер жав них за купівель із за лу -
чен ням по се ред ниць ких струк тур, взаємо пов’яза них учас ників торгів, штуч не об -
ме жен ня ко ла учас ників, вста нов лен ня дис кримінаційних умов у до ку мен тації
кон курс них торгів, що бе зу мов но має істот ну ко рупційну скла до ву і, в підсум ку,
мо же при зве с ти до знач но го за ви щен ня ціни пред ме та за купівлі. Наслідком та ких
не га тив них явищ у си с темі дер жав них за купівель є значні ви т ра ти, які ля га ють
надмірним тя га рем на дер жав ний бю д жет та на еко номіку країни за га лом. Для
спри ян ня еко номічності й підви щен ня ефек тив ності дер жав них за купівель, а та -
кож для при пи нен ня зло вжи вань у цій сфері ве ли ке зна чен ня має ор ганізація
фінан со во го кон тро лю з бо ку дер жа ви.

Су часні досліджен ня роз вит ку пра во вих та ор ганізаційних за сад сфе ри дер -
жав них за купівель при свя чені праці як еко номістів, та ких як О.І. Міняй ло,
О.С. Мель ни ков, О.О. Ми цик, О.Ф. Ов ся нюк-Бер дадіна, Г.І. Пінькас, фахівців з
дер жав но го уп равління, а са ме І.В. Вляль ко, Н.Г. До здо ва, В.В. Зу бар, та зви чай -
но юристів – А.О. Олефіра, М.П. При сяж ню ка, О.Г. Тур чен ко, К.Ю. Ху са но вої
та ін.

Виз на чен ня по нят тя, змісту, видів та суб’єктів фінан со во го кон тро лю в різні
ча си ста ва ли пред ме том ува ги та ких на уковців, як О.Ф. Андрійко, А.І. Бер лач,
Е.А. Воз не сенсь кий, Л.К. Во ро но ва, Є.Ю. Гра чо ва, В.В. Мель ни чук, А.О. Мо -
наєнко, О.П. Па щен ко, Л.А. Сав чен ко, Н.І. Хімічев та інш.

Ос нов них цілей роз вит ку дер жав них за купівель в Ук раїні, та ких як раціональ -
не ви ко ри с тан ня бю д жет них коштів і змен шен ня об сягів їх не за кон но го ви ко ри с -
тан ня, мож ли во до сяг ти ли ше у ви пад ку ор ганізації ефек тив но го кон тро лю з бо -
ку дер жа ви, про гре сив ни ми ме то да ми йо го здійснен ня та чіткої рег ла мен тації. 

За для до сяг нен ня ме ти та за вдань на уко вої статті, у пер шу чер гу не обхідно
досліди ти сутність терміну «кон троль», у то му числі «фінан со вий кон троль». Так,
дослідник О.Ф. Андрійко дає виз на чен ня кон тро лю (франц. Controle – пе ревірка)
– як пе ревірки ви ко нан ня за конів, рішень то що, яка є однією з най важ ливіших
функцій дер жав но го уп равління. За об’єкта ми, суб’єкта ми і сфе ра ми поділяється
на дер жав ний, відо мчий, надвідо мчий, ви роб ни чий та інші ви ди кон тро лю1. В
еко номічній ен цик ло педії, на відміну від юри дич ної, «кон троль» роз гля дається як
еле мент уп равління еко номічни ми об’єкта ми і про це са ми, який по ля гає у на гляді
за ни ми з ме тою пе ревірки їх відповідності ста ну, пе ред ба че но му за ко на ми, юри -
дич ни ми нор ма тив ни ми ак та ми, а та кож про гра ма ми, пла на ми, до го во ра ми, про -
ек та ми, уго да ми2. 

Фахівець у га лузі дер жав но го уп равління В.Я. Ма ли новсь кий виз на чає
функцією кон тро лю спря му ван ня про це су уп равління на вста нов лен ня іде аль ної
мо делі ко ри гу ван ня по ведінки підкон т роль но го об’єкта3, та кла сифікує кон троль:
за оз на кою об’єктів кон троль ної діяль ності на:  зовнішній і внутрішній
(адміністра тив ний); за ча со ви ми па ра ме т ра ми на: по пе редній (пре вен тив ний), по -
точ ний і кінце вий (підсум ко вий)4.
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Під фінан со вим кон тро лем на уковці ро зуміють діяльність дер жав них і
муніци паль них та інших публічних ор ганів, наділе них відповідни ми по вно ва жен -
ня ми, яка спря мо ва на на за без пе чен ня за кон ності, фінан со вої дис ципліни при
здійсненні публічної фінан со вої діяль ності5. Ви дом дер жав но го фінан со во го кон -
тро лю є бю д жет ний кон троль, який по ля гає в пе ревірці за кон ності фор му ван ня,
роз поділу і ви ко ри с тан ня бю д жет них коштів6. 

Кон троль у сфері дер жав них за купівель здійсню ють різно манітні ор га ни дер -
жав ної вла ди, чиї функції та по вно ва жен ня пе ред ба чені чин ни ми нор ма тив но-
пра во ви ми ак та ми7.

Стат тею 5 За ко ну Ук раїни «Про ос новні за са ди здійснен ня дер жав но го фінан -
со во го кон тро лю в Ук раїні»8 виз на че но, що пе ревірка дер жав них за купівель по -
ля гає в до ку мен таль но му та фак тич но му аналізі до три ман ня підкон т роль ни ми ус -
та но ва ми за ко но дав ст ва про дер жавні за купівлі та про во дить ся ор га ном дер жав -
но го фінан со во го кон тро лю на всіх стадіях дер жав них за купівель, за ре зуль та та -
ми якої скла дається акт. Кон троль за до три ман ням за ко но дав ст ва що до за купівель
здійснюється як у по ряд ку про ве ден ня пе ревірки дер жав них за купівель, так і під
час дер жав но го фінан со во го ау ди ту та інспек ту ван ня.

Відповідно до статті 7 За ко ну Ук раїни від 01.06.2010 р. № 2289-VI «Про
здійснен ня дер жав них за купівель»9 (далі – За кон 2010р.) функцію ре гу лю ван ня і
кон тро лю по кла де но на Міністер ст во еко номічно го роз вит ку і торгівлі Ук раїни
(далі – Міне ко но м роз вит ку Ук раїни). Про те, як що функцію ре гу лю ван ня і ко ор -
ди нації за ко ном на да но ли ше од но му суб’єкту, – то по вно ва жен ня що до кон тро -
лю роз поділе но між різни ми дер жав ни ми ор га на ми, відповідно до їхньої вузь кої
ком пе тенції.

Наслідком та кої нор ма тив ної не вре гу ль о ва ності є відсутність чіткої вер ти калі
кон тро лю ю чих ор ганів та виділен ня з них го ло вно го. На цю на уко ву про бле му
звер тає ува гу і О.Г. Тур чен ко10, яка вка зує на відсутність дієво го ме ханізму кон -
тро лю за розміщен ням дер жав но го за мов лен ня.

Так, кон трольні функції Кон сти туція Ук раїни11, ок ремі за ко ни Ук раїни, та
інші нор ма тив но-пра вові ак ти, роз поділяє між різни ми дер жав ни ми ор га на ми,
відповідно до їх ком пе тенції. 

Про ве де ний аналіз свідчить, що пра во кон тро лю ва ти дер жавні за купівлі на
різних ета пах ма ють: 

1. Міністер ст во еко номічно го роз вит ку і торгівлі Ук раїни, яке крім за галь но -
го кон тро лю, ре гу лю ван ня та ко ор ди нації, здійснює опо се ред ко ва ний кон троль за
про ве ден ням дер жав них за купівель. Та кий кон троль за без пе чується шля хом
моніто рин гу дер жав них за купівель. 

По вно ва жен ня у сфері кон тро лю Міне ко но м роз вит ку Ук раїни відповідно до
За ко ну 2010р., по ля га ють у праві: ви ма га ти від за мов ників по дан ня звіту про ре -
зуль та ти про ве ден ня про це ду ри за купівлі; вста нов лю ва ти стро ки по дан ня за мов -
ни ка ми інфор мації про за пла но вані за купівлі та ук ла дені до го во ри про за купівлю
то що; 

Ан ти мо но поль ний комітет Ук раїни, згідно з За ко ном Ук раїни «Про Ан ти мо -
но поль ний комітет Ук раїни»12 – є ор га ном до су до во го ос кар жен ня у сфері дер -
жав них за купівель. При Ан ти мо но поль но му комітеті пра цює постійно діюча
адміністра тив на ко легія з роз гля ду скарг про по ру шен ня за ко но дав ст ва у сфері
дер жав них за купівель. 
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2. Дер жав на фінан со ва інспекція згідно з По ло жен ням про Дер жав ну фінан -
со ву інспекцію Ук раїни13 – пе ревіряє до три ман ня ви мог за ко но дав ст ва у сфері
дер жав них за купівель, за побігає про явам ко рупції, скла дає про то ко ли про
адміністра тивні пра во по ру шен ня за по ру шен ня за ко но дав ст ва про здійснен ня за -
купівлі за дер жавні ко ш ти та по дає ма теріали до пра во охо рон них ор ганів у ви пад -
ках, пе ред ба че них за ко но дав ст вом. 

3. Ра хун ко ва па ла та Ук раїни, відповідно до За ко ну Ук раїни «Про Ра хун ко ву
па ла ту»14 – здійснює кон троль у сфері дер жав них за купівель у рам ках за галь но -
го кон тро лю за ви ко ри с тан ням бю д жет них коштів. Та кож, у відповідності до
статті 98 Кон сти туції Ук раїни виз на че но, що Ра хун ко ва па ла та здійснює кон троль
за ви ко ри с тан ням коштів дер жав но го бю д же ту від імені Вер хов ної Ра ди Ук раїни. 

4. Дер жав на каз на чейсь ка служ ба Ук раїни15, здійснює у ме жах по вно ва жень
кон троль за за купівлею то варів, робіт і по слуг за дер жавні ко ш ти при здійсненні
роз ра хун ко во-ка со во го об слу го ву ван ня роз по ряд ників і одер жу вачів бю д жет них
коштів, а та кож інших клієнтів відповідно до за ко но дав ст ва.

5. Дер жав на служ ба ста ти с ти ки16, ве де облік дер жав них за купівель та за твер -
д жує фор ми ста ти с тич ної звітності у сфері за купівель.

У свою чер гу гро мадсь кий кон троль за без пе чується че рез вільний до ступ до
всієї інфор мації що до дер жав них за купівель, яка підля гає оп ри люд нен ню, про що
за зна че но у ст. 9 За ко ну 2010р.

6. Пра во охо ронні ор га ни відповідно до по кла де них за вдань здійсню ють: на -
гляд за до дер жан ням і за сто су ван ням за конів та функцію по пе ред нь о го слідства;
ви яв лен ня, по пе ре д жен ня та розсліду ван ня зло чинів, пов’яза них із роз кра дан ням
дер жав них коштів та їх ле галізацією17; за побіган ня криміна ль ним та іншим пра -
во по ру шен ням у сфері опо дат ку ван ня та бю д жетній сфері, їх роз крит тя, розсліду -
ван ня та про ва д жен ня у спра вах про адміністра тивні пра во по ру шен ня; по пе ре д -
жен ня, ви яв лен ня, при пи нен ня та роз крит тя зло чинів про ти ми ру і без пе ки люд -
ст ва, те ро риз му, ко рупції та ор ганізо ва ної зло чин ної діяль ності у сфері уп -
равління і еко номіки та інших про ти прав них дій, які без по се ред ньо ство рю ють
за гро зу життєво важ ли вим інте ре сам Ук раїни.

Окрім зга да них дер жав них ор ганів про ве ден ня за ходів та пе ревірок мо жуть
ініціюва ти Вер хов на Ра да Ук раїни та Кабінет Міністрів Ук раїни.

Знач ним до сяг нен ням у сфері фінан со во го кон тро лю є прий нят тя Стра тегії
роз вит ку си с те ми уп равління дер жав ни ми фінан са ми (далі – Стра тегія)18.
Відповідно до по ло жень Стра тегії фінан со вий кон троль є скла до вою си с те ми уп -
равління дер жав ни ми фінан са ми, та по стає у двох ви дах: дер жав ний внутрішній
фінан со вий кон троль і не за леж ний зовнішній фінан со вий кон троль.

Дер жав ний внутрішній фінан со вий кон троль по ви нен за без пе чу ва ти на леж не
(еко номічне, ефек тив не, ре зуль та тив не та про зо ре) уп равління дер жав ни ми
фінан са ми. За зна че ний кон троль пе ред ба чає здійснен ня внутрішньо го кон тро лю,
внутрішньо го ау ди ту та їх гар монізації, ба зові ос но ви яко го виз на че но в Кон -
цепції роз вит ку дер жав но го внутрішньо го фінан со во го кон тро лю у період до
2017 ро ку та Про грамі еко номічних ре форм на 2010-2014 р.р. «За мож не
суспільство, кон ку рент но спро мож на еко номіка, ефек тив на дер жа ва»19. 

Ос но вою внутрішньо го кон тро лю є відповідальність керівни ка за уп равління
та роз ви ток в ціло му. До ос нов них функцій керівни ка відповідно до ви ще наз ва ної
Кон цепції на ле жить пла ну ван ня та ор ганізація діяль ності, фор му ван ня адек ват -
ної струк ту ри внутрішньо го кон тро лю, на гляд за здійснен ням внутрішньо го кон -
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тро лю та уп равління ри зи ка ми для на бут тя впев не ності у то му, що ме та і цілі ор -
га ну бу дуть до сяг нуті, а рішен ня, вклю ча ю чи фінан сові, ви ко ну ва ти муть ся з ура -
ху ван ням прин ципів за кон ності, еко номічності, ефек тив ності, ре зуль та тив ності
та про зо рості. 

Ста ти с тичні дані, по дані Дер жав ною фінан со вою інспекцією, за ре зуль та та ми
кон троль них за ходів, про ве де них про тя гом пер шо го півріччя 2013 ро ку, свідчать
про низ ку по ру шень за ко но дав ст ва у сфері дер жав них за купівель на за галь ну су -
му близь ко 911, 2 млн. грн.

Згідно з повідо млен ням Ге не раль ної про ку ра ту ри ор га на ми про ку ра ту ри про -
тя гом пер шо го півріччя 2013 ро ку у сфері дер жав них за купівель вне се но 1 256 по -
дань, за яки ми ска со ва но 88 актів, відшко до ва но 5,7 млн. грн. та при тяг ну то до
відповідаль ності 1 305 по са до вих осіб ор ганів ви ко нав чої вла ди та місце во го са -
мо вря ду ван ня. Про ку ро ра ми за яв ле но по зовів на су му 83,7 млн. грн. та роз по ча -
то 335 криміна ль них про ва д жен ня20. 

Під час аналізу ста ти с тич ної звітності на ми бу ло вста нов ле но, що під час про -
ве ден ня пе ревірок у сфері дер жав них за купівель ор га на ми про ку ра ту ри бу ло ви -
яв ле но такі по ру шен ня, зо к ре ма як: підроб лен ня до ку ментів чле на ми комітетів
кон курс них торгів та учас ни ка ми про це дур за купівель; здійснен ня поділу пред ме -
ту за купівлі; здійснен ня за купівель без за сто су ван ня про це дур, виз на че них за ко -
ном; здійснен ня за купівель за за ви ще ни ми ціна ми; до пу щен ня до оцінки про по -
зицій кон курс них торгів учас ників про це ду ри за купівлі, які не відповіда ють ви -
мо гам до ку мен тації кон курс них торгів.

За інфор мацією Служ би без пе ки Ук раїни в рам ках контр-розвіду валь но го за -
хи с ту інте ресів дер жа ви у бю д жетній сфері, у то му числі під час ор ганізації та
про ве ден ня дер жав них за купівель, про тя гом пер шо го півріччя 2013 ро ку бу ло
роз по ча то 11 до су до вих розсліду вань в криміна ль них про ва д жен нях за фак та ми
вчи нен ня пра во по ру шень, пов’яза них із зло вжи ван ня ми під час про ве ден ня за -
купівель то варів, робіт та по слуг за дер жавні ко ш ти. Найбільш ти по ви ми з них є:
здійснен ня за купівель за за ви ще ни ми ціна ми; здійснен ня поділу пред ме та за -
купівлі з ме тою уник нен ня про це дур дер жав них за купівель; не за кон не за сто су -
ван ня про це ду ри за купівлі в од но го учас ни ка; здійснен ня за купівель то варів,
робіт та по слуг, які не пе ред ба чені річним пла ном за купівель; до пу щен ня до
участі та виз на чен ня пе ре мож ця ми учас ників, які на да ють про по зиції кон курс них
торгів з по ру шен ням ви мог за ко но дав ст ва; здійснен ня за купівель то варів, які не
відповіда ють ви мо гам до ку мен тації кон курс них торгів та не мо жуть бу ти ви ко ри -
с та ни ми за цільо вим при зна чен ням; змо ва між суб’єкта ми про це дур за купівель
під час по дан ня про по зицій кон курс них торгів; не обґрун то ва не підви щен ня вар -
тості то варів, робіт та по слуг за ук ла де ни ми до го во ра ми про за купівлю.

За ре зуль та та ми на ра ди, про ве де ної у 2013 році Міне ко но м роз вит ку Ук раїни
за уча с тю ор ганів кон тро лю у сфері дер жав них за купівель опубліко ва но інфор ма -
тив ний лист21 що до видів по ру шень при про ве денні про це дур за купівель та ви яв -
ле но най ха рак терніші з них: 1) по ру шен ня при вста нов ленні за мов ни ка ми в до ку -
мен тації кон курс них торгів ви мог, пе ред ба че них ч.1 ст. 17 За ко ну 2010р., та
інфор мації про спосіб до ку мен таль но го підтвер д жен ня відповідності учас ників
вста нов ле ним ви мо гам згідно із за ко но дав ст вом; 2) по ру шен ня ви мог ст. 22 За ко -
ну 2010р. при скла данні до ку мен тації кон курс них торгів; 3) відхи лен ня про по -
зицій кон курс них торгів че рез «фор мальні по ру шен ня»; 4) відхи лен ня про по -
зицій учас ників кон курс них торгів че рез підста ви не пе ред ба чені за ко ном;
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5) невідхи лен ня про по зицій учас ників кон курс них торгів че рез підста ви пе ред ба -
чені до ку мен тацією кон курс них торгів або за ко но дав ст вом; 6) за сто су ван ня про -
це ду ри за купівлі од но го учас ни ка без на яв ності умов, виз на че них ча с ти ною дру -
гою ст. 39 За ко ну 2010р.

По ряд із ве ли кою кількістю упов но ва же них ор ганів дер жав ної вла ди із ши ро -
ким спе к т ром по вно ва жень, спо с терігається ве ли ка кількість пра во по ру шень у
сфері дер жав них за купівель. На на шу дум ку, вирішен ню про блем да но го сег мен -
ту бу де спри я ти:

- прий нят тя єди но го нор ма тив но-пра во во го ак та, який ок рес лить ко ло
суб’єктів кон тро лю, а та кож виз на чить по ря док здійснен ня кон тро лю у сфері дер -
жав них за купівель, йо го ви ди, за вдан ня та ви ко навців за леж но від по став ле ної
ме ти;

- уник нен ня дуб ля жу функцій ор ганів дер жав ної вла ди, що здійсню ють кон -
троль та інші відповідні дії у сфері дер жав них за купівель, що спри я ти ме підви -
щен ню ефек тив ності кон троль них про це дур. 

Вра хо ву ю чи ви ще заз на че не, мож ли во виділи ти декілька шляхів підви щен ня
ефек тив ності кон тро лю у сфері дер жав них за купівель:

1. Пе ре гля ну ти доцільність ви ко нан ня Ан ти мо но поль ним коміте том Ук раїни
функцій до су до во го ре гу ля то ра спорів у га лузі дер жав них за купівель. 

2. Пе ред ба чи ти про ве ден ня Ра хун ко вою па ла тою Ук раїни кон троль них пе -
ревірок дер жав них за купівель на су му один мільйон гри вень, і більше, тим са мим
змен ши ти дуб лю ван ня пе ревірок співробітни ка ми Ра хун ко вої па ла ти Ук раїни та
Дер жав ної фінан со вої інспекції Ук раїни.

3. Пе ред ба чи ти нор ма тив не спри ян ня по бу дові ефек тив но го та про фесійно го
кон тро лю за дер жав ни ми за купівля ми з бо ку гро мадсь ких ор ганізацій та за собів
ма со вої інфор мації.

4. За про ва ди ти в си с темі дер жав них за купівель роз поділ кон тро лю на по пе -
редній, по точ ний та кінце вий. Чітко роз поділи ти ці ви ди кон тро лю за відповідни -
ми дер жав ни ми ор га на ми шля хом здійснен ня відповідно го унор му ван ня да но го
пи тан ня на за ко но дав чо му рівні.
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УДК 349.6 

Н. В. БАР БА ШО ВА

ПРО БЛЕ МА ЕКО ЛОГІЧНОЇ МО ДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УК РАЇНІ:
ПРА ВО ВИЙ АС ПЕКТ

До ве де но, що еко логічна мо дернізація підприємств є найбільш ефек тив ним ме -
ханізмом вирішен ня існу ю чих в дер жаві еко логічних про блем. Дослідже но ме ханізми
пра во во го та фінан со во го за без пе чен ня про це су мо дернізації підприємств. Ре ко мен до -
вані зміни до норм чин но го за ко но дав ст ва в ча с тині ви ко ри с тан ня коштів еко логічно -
го по дат ку, які пе ред ба ча ють відмо ву від прак ти ки бе зо плат но го фінан су ван ня за ходів
з мо дернізації підприємств.

Клю чові сло ва: еко логічна мо дернізація, інно вація, еко логічна без пе ка, еко логічний
по да ток.

Бар ба шо ва Н.В. Про бле ма эко ло ги че с кой мо дер ни за ции пред при я тий в Ук ра и -
не: пра во вой ас пект

По ка за но, что эко ло ги че с кая мо дер ни за ция пред при я тий яв ля ет ся на и бо лее эф фек -
тив ным ме ха низ мом ре ше ния су ще ст ву ю щих в го су дар ст ве эко ло ги че с ких про блем. Ис -
сле до ва ны ме ха низ мы пра во во го и фи нан со во го обес пе че ния про цес са мо дер ни за ции
пред при я тий. Ре ко мен до ва ны из ме не ния в нор мы дей ст ву ю ще го за ко но да тель ст ва в
ча с ти ис поль зо ва ния средств эко ло ги че с ко го на ло га, ко то рые пред по ла га ют от каз от
прак ти ки без воз ме зд но го фи нан си ро ва ния ме ро при я тий по мо дер ни за ции пред при я -
тий.

Клю че вые сло ва: эко ло ги че с кая мо дер ни за ция, ин но ва ция, эко ло ги че с кая бе зо пас -
ность, эко ло ги че с кий на лог.

Barbashova Natalia. The problem of ecological modernization of enterprises in
Ukraine: legal aspect

It is shown that the ecological modernization of enterprises is the most effective mecha-
nism to solve the governmental environmental problems. The legal and financial support
mechanisms of the modernization process of enterprises are studied. It was recommended to
change existing legislation relating to the use of environmental tax fund. These changes
involve abandoning the practice in grant funding of the modernization of enterprises.

Key words: ecological modernization, innovation, environmental safety, environmental
tax.
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Ефек тивність еко логічної політи ки, яка про во дить ся дер жа вою, сприй мається
суспільством че рез приз му по зи тив ної ди наміки якості на вко лиш нь о го се ре до ви -
ща. Ос таннє при пу с кає, що в умо вах кри зо вих явищ в еко логічній сфері дер жа ва
успішно вирішує еко логічні про бле ми, які на гро ма ди ли ся за ос таннє століття, але
й має у своєму роз по ря д женні до сить діючі інстру мен ти, у то му числі й пра во во -
го ха рак те ру, впли ву на за бруд ню вачів на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща.
Прак тич на ре алізація кон цепції ста ло го роз вит ку без по се ред ньо пов’яза на із про -
це са ми еко логізації й еко логічної мо дернізації еко номіки. При близь кості за зна че -
них про цесів між ни ми є істотні відмінності. 

Еко логізація еко номіки (ство рен ня «зе ле ної еко номіки») пе ред ба чає ак цент на
еко логічних ас пек тах еко номічно го роз вит ку шля хом зни жен ня тех но ген но го на -
ван та жен ня на на вко лишнє при род не се ре до ви ще, впро ва д жен ня ре сур соз беріга -
ю чих тех но логій, збе ре жен ня й по нов лен ня при род них ре сурсів, про ве ден ня
різно манітних при ро до охо рон них за ходів та ін. 

Сут тю еко логічної мо дернізації еко номіки є пріори тет тех но логічно го роз вит -
ку еко номіки на ос нові інно вацій як вирішаль но го фак то ра за без пе чен ня про гре -
су люд ст ва й вирішен ня по став ле них пе ред ним еко логічних про блем. Мо -
дернізація еко номіки роз гля дається у кон тексті політи ки так зва но го «подвійно го
ви г ра шу», з якою зв’язується як за без пе чен ня еко номічної ефек тив ності, так і
раціональ не ви ко ри с тан ня при род них ре сурсів і змен шен ня не га тив но го впли ву
тех но ген ної діяль ності лю ди ни на стан на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща1.

У те перішній час є цілий ряд те о ре тич них мо де лей еко логічної мо дернізації
еко номіки, що відрізня ють ся у пер шу чер гу пи то мою ва гою еко логічної домінан -
ти2. У дер жа вах, що роз ви ва ють ся, у то му числі і в Ук раїні, еко логічна мо -
дернізація еко номіки роз ви вається за найбільш «м’яко му» сце нарію, у яко му ак -
цент ро бить ся на еко номічно му роз вит ку. Пріори тетність еко номічно го роз вит ку
підтвер д же на рішен ня ми Самітов Ріо+10 (Йо ган не с бург, 2002) і Ріо+20 ( Ріо-Де-
Жа ней ро, 2012). Дис кусійним є твер д жен ня ря ду ав торів про пер винність про це -
су еко логічної мо дернізації еко номіки сто сов но Кон цепції ста ло го роз вит ку3. У
цих та інших ана логічних ро бо тах еко логічна мо дернізація роз гля дається як про -
яв інсти туціональ них змін у дер жав них струк ту рах і в про мис ло вості, а на вко -
лишнє се ре до ви ще стає вирішаль ним фак то ром при роз робці планів соціаль но-
еко номічно го роз вит ку.

І.М. Мах ну ша4 і В.Я. Шев чук зі співав то ра ми5 виділя ють си с тем но-еко -
логічний підхід у мо дернізації ви роб ництва, який пе ред ба чає еко логізацію всіх
скла до вих ви роб ництва: си с те ми уп равління, тех но логічних про цесів, гос по -
дарсь кої та інве с тиційної діяль ності підприємства. Та кий підхід фак тич но ото -
тож нює про це си еко логічної мо дернізації й еко логізації еко номіки.

Еко логічна мо дернізація еко номіки, в ос нові якої ле жить ши ро ке ви ко ри с тан -
ня інно вацій, ви ма гає знач них фінансів. Ос нов ним дже ре лом над хо д жен ня та ких
коштів у дер жав ний бю д жет є еко логічний по да ток.

Не за довільний стан на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща в Ук раїні став
підста вою для виділен ня в якості пріори тет ної еко логічної функції дер жа ви. За -
ко ном Ук раїни «Про Ос новні за са ди (стра тегію) дер жав ної еко логічної політи ки
Ук раїни на період до 2020 ро ку»6 виз на че но, що національ на еко логічна політи ка
по вин на ре алізо ву ва ти ся у на прям ку стабілізації і поліпшен ня ста ну на вко лиш нь -
о го при род но го се ре до ви ща Ук раїни шля хом інте г рації еко логічної політи ки до
соціаль но-еко номічно го роз вит ку Ук раїни для га ран ту ван ня еко логічно без печ но -
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го при род но го се ре до ви ща для жит тя і здо ров’я на се лен ня, впро ва д жен ня еко -
логічно зба лан со ва ної си с те ми при ро до ко ри с ту ван ня та збе ре жен ня при род них
еко си с тем. Од ним з ос нов них прин ципів національ ної еко логічної політи ки в За -
коні про го ло шується дер жав на підтрим ка та сти му лю ван ня вітчиз ня них суб’єктів
гос по да рю ван ня, які здійсню ють мо дернізацію ви роб ництва, спря мо ва ну на
змен шен ня не га тив но го впли ву на на вко лишнє при род не се ре до ви ще. 

Се ред фінан со вих інстру ментів що до ре алізації по став ле ної ме ти важ ли ве
місце зай має еко логічний по да ток, став ки яко го близькі до «зе ле них по датків», які
вста нов лені у дер жа вах-чле нах Євро пейсь ко го Со ю зу. Двад ця тирічний досвід
«зе ле них» ре форм в цьо му міждер жав но му об’єднанні довів свою ефек тивність.

Відповідно до По дат ко во го ко дек су7, з січня 2014 ро ку став ки по дат ку за ви -
ки ди в ат мо сфер не повітря за бруд ню ю чих ре чо вин зрос ли в 15 разів у порівнянні
з 2010 ро ком, що відповідає «євро пейсь ко му рівню». Ко ш ти, що надійшли при
стяг ненні еко логічно го по дат ку роз поділя ють ся між дер жав ним, об ла сним та
місце ви ми еко логічни ми фон да ми у про порції 65:10:25. Іншим дже ре лом над хо д -
жен ня коштів у спеціальні фон ди є гро шові стяг нен ня за шко ду, за подіяну по ру -
шен ням за ко но дав ст ва про охо ро ну на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща
внаслідок гос по дарсь кої та іншої діяль ності, які роз поділя ють ся між дер жав ним,
об ла сним та місце ви ми еко логічни ми фон да ми в про порції 30:20:50.

З на ве де них ви ще про порцій вид но, що бю д жет на си с те ма Ук раїни по бу до ва -
на на прин ципі бю д жет но го уніта риз му: най мен ша су ма коштів над хо дить в об -
ласні еко логічні фон ди. Та ка прак ти ка фінан су ван ня при ро до охо рон них за ходів
су пе ре чить євро пейсь ко му досвіду і ви ма гає в кон тексті євро пейсь кої інте г рації
Ук раїни своєї зміни. 

На рівні еко номічних регіонів регіональні фак то ри еко логічної політи ки ре -
алізу ють ся в рам ках цільо вих дер жав них і регіональ них еко логічних про грам, у
ком плекс них про гра мах соціаль но-еко номічно го роз вит ку регіонів. Цен т раль не
місце в за зна че них про гра мах зай ма ють за хо ди, які пов’язані з еко логічною мо -
дернізацією ви роб ництва шля хом ши ро ко го ви ко ри с тан ня інно вацій при впро ва -
д женні но вих ре сур со- і енер гоз беріга ю чих тех но логій на підприємствах-за бруд -
ню ва чах, що має спри я ти якісно му поліпшен ню ста ну на вко лиш нь о го се ре до ви -
ща в регіонах Ук раїни. Аналіз ви ко нан ня про грам свідчить, що за галь ною про -
бле мою їх ре алізації є не до статнє фінан су ван ня підприємства ми-за бруд ню ва ча ми
за пла но ва них еко логічних за ходів.

Еко логічна мо дернізація підприємств не здійснюється як з об’єктив них, так і
суб’єктив них при чин. У пер шо му ви пад ку, як пра ви ло, ос нов ни ми фак то ра ми ви -
с ту па ють кри зові яви ща в еко номіці, що но сять в ос таннє де ся тиріччя пер ма нент -
ний ха рак тер. У дру го му – праг нен ня влас ників еко логічно не без печ них
підприємств за оща ди ти на при ро до охо рон них за хо дах. Низь ка пра во ва й фінан со -
ва дис ципліна ви ко навців еко логічних про грам за відсут ності влад них по вно ва -
жень в еко логічній сфері у регіональ них ор ганів вла ди уне мож лив лю ють успішне
їх ви ко нан ня прак тич но у всіх регіонах Ук раїни та за без пе чен ня в них еко логічної
без пе ки для на се лен ня і якісно го на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща.

Відсутність у дер жа ви ре аль них ва желів впли ву на бізнес у ча с тині сти му лю -
ван ня еко логічної мо дернізації підприємств із за старіли ми тех но логіями і ви со -
кою зно шеністю ви ко ри с то ву ва но го об лад нан ня по ряд з не обхідністю бе зу мов но -
го усу нен ня за гроз еко логічно го ха рак те ру у про мис ло во роз ви не них регіонах
фак тич но зро би ли бе заль тер на тив ним шлях дер жав но го фінан су ван ня за ходів з
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еко логічної мо дернізації підприємств. За ко ном Ук раїни «Про Дер жав ний бю д жет
Ук раїни на 2013 рік» п. 3 статті 14 вста нов ле но8, що у 2013 році 33% коштів, от -
ри ма них до спеціаль но го фон ду Дер жав но го бю д же ту Ук раїни згідно з п. 5 статті
11 спря мо ву ють ся на фінан со ве за без пе чен ня цільо вих про ектів еко логічної мо -
дернізації підприємств у ме жах сум спла че но го ни ми еко логічно го по дат ку.
Відзна чи мо, що до спеціаль но го фон ду Дер жав но го бю д же ту Ук раїни у ча с тині
до ходів у 2013 році має надійти 53% коштів від еко логічно го по дат ку. З 2014 ро -
ку ця ча ст ка ста но вить 65%, з яких 50% коштів бу де спря мо ва но на про ек ти еко -
логічної мо дернізації.

Ме ханізм ви ко ри с тан ня коштів, пе ред ба че них у дер жав но му бю д жеті на 2013
рік за про гра мою «Фінан со ве за без пе чен ня цільо вих про ектів еко логічної мо -
дернізації підприємств» виз на че ний По ста но вою Кабіне ту Міністрів Ук раїни
«По ря док ви ко ри с тан ня коштів, пе ред ба че них у дер жав но му бю д жеті для фінан -
со во го за без пе чен ня цільо вих про ектів еко логічної мо дернізації підприємств»9.
Згідно з цією По ста но вою одер жу ва ча ми бю д жет них коштів є підприємства –
плат ни ки еко логічно го по дат ку, без по се редні за мов ни ки за ходів з мо дернізації
об’єктів, які обліко ву ють ся на ба лансі та ких підприємств, крім тих підприємств,
яких виз на но бан кру та ми, що до яких по ру ше но спра ву про бан крут ст во, які пе -
ре бу ва ють у стані при пи нен ня, са нації, а та кож тих, що ма ють за бор го ваність із
спла ти по датків і зборів до дер жав но го та місце вих бю д жетів, внесків до
Пенсійно го фон ду Ук раїни та за бор го ваність із ви пла ти за робітної пла ти.

Ко ш ти на мо дернізацію підприємств ви ко ри с то ву ють ся з ме тою змен шен ня
не га тив но го впли ву на на вко лишнє при род не се ре до ви ще, пов’яза но го з ви ки да -
ми за бруд ню ю чих ре чо вин в ат мо сфер не повітря, їх ски дан ням без по се ред ньо у
водні об’єкти, розміщен ням відходів у спеціаль но відве де них для цьо го місцях.
Згідно з По ста но вою відбір цільо вих про ектів еко логічної мо дернізації
підприємств про во дить ся спеціаль ною Міжвідо мчою ро бо чою гру пою.

Особ ли вої ува ги за слу го вує нор ма, якою вста нов ле но що бю д жетні ко ш ти на
еко логічну мо дернізацію виділя ють ся на без по во ротній ос нові. Ця нор ма, з од но -
го бо ку, по ру шує фун да мен таль ний прин цип соціаль ної спра вед ли вості, оскільки
закріплює не при пу с ти ме поліпшен ня життєвих умов од них осіб (підприємців) за
ра ху нок суспільства в ціло му. Тут слід вка за ти, що капіта ло в кла ден ня дер жа ви на
еко логічну мо дернізацію підприємства мо жуть бу ти не тільки порівнян ни ми з
вартістю фондів підприємства, а й пе ре ви щу ва ти їх. Фак тич но та кий спосіб еко -
логічної мо дернізації на дум ку ав то ра є фор мою не за кон но го зба га чен ня влас -
ників еко логічно не без печ них підприємств.

Іншою, не менш важ ли вою об ста ви ною, є дис кре ди тація най важ ливішо го
прин ци пу еко логічно го пра ва: за бруд ню вач пла тить за шко ду, за вда ну на вко лиш -
нь о му при род но му се ре до ви щу. При та ко му спо собі еко логічної мо дернізації у
влас ників еко логічно не без печ них підприємств відсут ня вся ка мо ти вація на про -
ве ден ня при ро до охо рон них за ходів та онов лен ня тех но логій. Ви мо ги до обов’яз -
ко во го до три ман ня норм за ко ну що до об ме жен ня за бруд нен ня на вко лиш нь о го
при род но го се ре до ви ща підміня ють ся «очіку ван ня ми без ко ш тов ної еко логічної
мо дернізації підприємства».

Вирішен ня за зна че них про тиріч ба чить ся у відмові від без по во рот но го фінан -
су ван ня еко логічної мо дернізації підприємств і пе рехід до прак ти ки по га шен ня
(по вно го або ча ст ко во го) дер жа вою відсот ко вих ста вок за кре ди та ми, які бе руть -
ся підприємства ми на еко логічну мо дернізацію ви роб ництва. На дум ку ав то ра це
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не тільки підви щить відповідальність по зи чаль ників кре дитів за їх цільо ве ви ко -
ри с тан ня на при ро до охо ронні за хо ди, але й істот но роз ши рить ба зу еко логічно
не без печ них підприємств, які мо жуть ви ко ри с та ти вка за ний ме ханізм кре ди ту -
ван ня еко логічної мо дернізації підприємств.

Еко логічна мо дернізація еко номіки Ук раїни, що при пу с кає ши ро ке ви ко ри с -
тан ня інно вацій, є в да ний час найбільш ефек тив ним ме ханізмом вирішен ня існу -
ю чих в дер жаві еко логічних про блем. По ряд з виз нан ням цен т раль ної ролі дер жа -
ви у здійсненні еко логічної мо дернізації еко логічно не без печ них підприємств
обґрун то ва но вис но вок про не при пу с тимість без по во рот но го відра ху ван ня
коштів еко логічно го по дат ку, що надійшли на еко логічну мо дернізацію
підприємств. Ре ко мен до ва но ви ко ри с то ву ва ти ко ш ти еко логічно го по дат ку на мо -
дернізацію еко логічно не без печ них підприємств шля хом по вно го або ча ст ко во го
по га шен ня кре дитів, які бе руть підприємства на своє технічне пе ре ос на щен ня.

Ре ко мен дується в кон тексті зроб ле них у цій ро боті вис новків вне сти
відповідні зміни до По ста но ви Кабіне ту Міністрів Ук раїни «По ря док ви ко ри с тан -
ня коштів, пе ред ба че них у дер жав но му бю д жеті для фінан со во го за без пе чен ня
цільо вих про ектів еко логічної мо дернізації підприємств» № 569 від 07.08.2013 р.
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І. В. ГИ РЕН КО

ПРА ВОВІ ЗА СА ДИ ЗБЕ РЕ ЖЕН НЯ БІОРІЗНО МАНІТТЯ 
РОС ЛИН НО ГО СВІТУ УК РАЇНИ 

Роз гля да ють ся шість ос нов них за вдань із за без пе чен ня ре алізації пра во вих за сад
збе ре жен ня біорізно маніття. Сфор му ль о вані на пря ми пра во твор чості, за яки ми має
відбу ва тись вдо с ко на лен ня національ но го за ко но дав ст ва у сфері збе ре жен ня біорізно -
маніття рос лин но го світу Ук раїни. Про по нується вне сти зміни до ст. 1 За ко ну Ук -
раїни «Про рос лин ний світ» та до пов ни ти йо го стат тею, яка б рег ла мен ту ва ла збе -
ре жен ня біорізно маніття рос лин но го світу.

Клю чові сло ва: рос лин ний світ, біорізно маніття, пра во ва охо ро на рос лин но го
світу.

Ги рен ко И.В. Пра во вые ос но вы со хра не ния би о раз но об ра зия рас ти тель но го
ми ра Ук ра и ны

Рас сма т ри ва ют ся шесть ос нов ных за дач по обес пе че нию ре а ли за ции пра во вых ос -
нов со хра не ния би о раз но об ра зия. Сфор му ли ро ва ны на прав ле ния пра во твор че ст ва, по
ко то рым долж но про ис хо дить со вер шен ст во ва ние на ци о наль но го за ко но да тель ст ва в
сфе ре со хра не ния би о раз но об ра зия рас ти тель но го ми ра Ук ра и ны. Пред ла га ет ся вне -
сти из ме не ния в ст . 1 За ко на Ук ра и ны «О рас ти тель ном ми ре» и до пол нить его ста -
ть ей, ко то рая бы рег ла мен ти ро ва ла со хра не ние би о ло ги че с ко го раз но об ра зия рас ти -
тель но го ми ра .

Клю че вые сло ва: рас ти тель ный мир, би о раз но об ра зие, пра во вая ох ра на рас ти -
тель но го ми ра.

Girenko Inna. Legal framework for the conservation of biodiversity of Ukrainian
vegetation 

This article examines six major tasks for implementing the legal principles of biodiversi-
ty conservation. The main areas of law-making, which should be organized as improving
national legislation for the conservation of biodiversity of vegetation of Ukraine, were for-
mulated. It is proposed to amend Art. 1 of the Law of Ukraine «On Vegetation» and add to it
an article that would regulate the conservation of biodiversity of vegetation

Key words: vegetation, biodiversity, legal protection of vegetation.

Ак ту альність те ми досліджен ня зу мов ле на що най мен ше дво ма при чи на ми.
По-пер ше, це кри тич ний стан об’єктів рос лин но го світу Ук раїни, що склав ся
унаслідок не за кон но го ви ко ри с тан ня при род них рос лин них ре сурсів, не до три -
ман ня за ко но дав ст ва у цій га лузі, са мовільних за хоп лень зе мель, при зна че них для
ви ро щу ван ня об’єктів рос лин но го світу, то що. По-дру ге, існує істот ний роз рив
між міжна род но-пра во вим ре гу лю ван ням охо ро ни рос лин но го світу та ста ном
імпле мен тації по ло жень міжна род них угод, ра тифіко ва них Ук раїною, у її
національ не за ко но дав ст во.

Од ним з дієвих підходів, здат них серй оз но по кра щи ти си ту ацію з охо ро ною
об’єктів рос лин но го світу в Ук раїні, є ви ко ри с тан ня ме ханізму збе ре жен ня
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біорізно маніття. За без пе чен ня йо го ре алізації мо же бу ти до сяг ну то як шля хом
підго тов ки но вих нор ма тив но-пра во вих актів, так і вне сен ня до пов нень до чин -
них. На сам пе ред, це сто сується еко логічно го за ко но дав ст ва, ре гу лю ван ня зе мель -
них пра вовідно син, по дат ко вих пи тань, а та кож ак тивізації пра во твор чої діяль -
ності цен т раль них та місце вих ор ганів ви ко нав чої вла ди, ор ганів місце во го са мо -
вря ду ван ня. За зна чені об ста ви ни виз на ча ють ак ту альність досліджен ня пра во вих
за сад ре алізації стра тегії збе ре жен ня біорізно маніття рос лин но го світу.

Аналіз публікацій відрізняється декілько ма особ ли во с тя ми. З од но го бо ку,
існує чи ма лий об сяг досліджень, при свя че них пра вовій охо роні на вко лиш нь о го
при род но го се ре до ви ща, у то му числі лісів і рос лин но го світу. Це праці В. І. Ан -
д рей це ва, А. Б. Іско ян, В. В. Ко с тиць ко го, В. І. Ло зо, Н. Р. Ма ли ше вої, П. В. Мель -
ни ка, С. М. Шер шу на, Ю. С Шем шу чен ка. Фраг мен тар но да ної те ми тор ка ли ся у
своїх пра цях та кож В. А. Ба сай, О. І. Блінко ва, А. П. Ге ть ман, А. К. Со ко ло ва, а
та кож фахівці у га лузі еко логічної на уки – О. І. Фур дич ко, В. В. Ла в ров, Ю. Плу -
гар. З іншо го бо ку, про бле ма охо ро ни та ви ко ри с тан ня рос лин но го світу у кон -
тексті ре алізації кон цепції збе ре жен ня біорізно маніття досі не ста ва ла пред ме том
спеціаль но го досліджен ня і роз гля да ла ся пе ре важ но у ме жах більш за галь них
питань еко логічно го пра ва.

Ви клад ма теріалів досліджен ня слід роз по ча ти з виз на чен ня терміну
«біорізно маніття» у Кон венції про біологічне різно маніття, прий нятій у Ріо-де-
Жа ней ро 1992 р. Цей термін оз на чає різно манітність жи вих ор ганізмів з усіх
джерел, вклю ча ю чи, се ред іншо го, на земні, морські та інші водні еко си с те ми і
еко логічні ком плек си, ча с ти ною яких во ни є; це по нят тя вклю чає в се бе різно -
манітність у рам ках ви ду, між ви да ми і різно маніття еко си с тем. Цілком зро зуміло,
що рос лин ний світ є важ ли вим ком по нен том при род но го се ре до ви ща, від ста ну
біорізно маніття яко го за ле жать жит тя, здо ров’я, за без пе чен ня люд ст ва про дук та -
ми хар чу ван ня, ліка ми, си ро ви ною для про мис ло вості.

Важ ли вим ета пом, що кон кре ти зу вав про цес ре алізації кон цепції збе ре жен ня
біорізно маніття, ста ло про ве ден ня кон фе ренції з на вко лиш нь о го се ре до ви ща у
Софії (жов тень 1995 р.), на якій бу ло прий ня то За галь ноєвро пейсь ку стра тегію у
га лузі біологічної та ланд шафт ної різно манітності. Вив чен ня да но го до ку мен та
доз во ли ло В. І. Оле щен ку та Н. Р. Ма ли шевій виділи ти шість ос нов них за вдань з
ре алізації стра тегії збе ре жен ня біорізно маніття в Ук раїні1. З ура ху ван ням тієї об -
ста ви ни, що з мо мен ту прий нят тя Стра тегії ми ну ло май же двад цять років,
доцільно про сте жи ти ступінь ре алізації кож но го із за вдань та сфор му лю ва ти на -
пря ми пра во твор чості, за яки ми має відбу ва тись вдо с ко на лен ня національ но го за -
ко но дав ст ва сто сов но збе ре жен ня біорізно маніття рос лин но го світу Ук раїни.

На на ступ но му етапі досліджен ня доцільно роз кри ти зміст кож но го з ше с ти
за вдань.

Пер шим за вдан ням є збе ре жен ня, поліпшен ня ста ну та віднов лен ня корінних
еко си с тем, місць осе лен ня, видів і еле ментів ланд шафтів на ос нові ство рен ня За -
галь ноєвро пейсь кої еко логічної ме режі та ефек тив но го уп равління нею. Та кий
підхід доз во лить за без пе чи ти до статнім про сто ром при род но го се ре до ви ща аре а -
ли існу ван ня видів рос лин; віднов лен ня об’єктів рос лин но го світу, які за зна ли
руй нації, а та кож їх за хист від не га тив них ан т ро по ген них фак торів. Вирішен ня
цьо го за вдан ня рег ла мен тується За ко ном Ук раїни «Про еко логічну ме ре жу»,
відповідно до ст. 3 яко го струк турні еле мен ти еко ме режі ма ють за без пе чи ти збе -
ре жен ня найбільш цінних і ти по вих для да но го регіону ком по нентів рос лин но го
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світу2. Да не за вдан ня мо же бу ти ви ко на не за до по мо гою ство рен ня еко ко ри дорів,
бу фер них зон по кожній з об ла с тей Ук раїни. При кла дом ре алізації цьо го за вдан -
ня є досліджен ня О. Г. Мулєнко вої, яка за про по ну ва ла ви о кре ми ти на те ри торії
До нець кої об ласті 10 еко ко ри дорів, що вклю ча ли б у се бе 82 те ри торії, у то му
числі регіональні яд ра біорізно маніття3. До чис ла та ких об’єктів на ле жать ліси,
те ри торії при род но-за повідно го фон ду, регіональні ланд шафтні пар ки, при родні
за повідни ки, національні при родні пар ки, пар ки-пам’ят ки са до во-пар ко во го ми с -
тецтва. На прак тиці це оз на чає, що бю д жетні ко ш ти, виділені на ви ко нан ня дер -
жав ної про гра ми «Ліси Ук раїни», віднов лен ня та збе ре жен ня об’єктів рос лин но -
го світу ма ють спря мо ву ва ти ся на про ве ден ня за ходів з роз ши рен ня те ри торій
при род но-за повідно го фон ду. 

Дру ге за вдан ня, на не обхідності вирішен ня яко го ак цен ту ють ува гу В. І. Оле -
щен ко та Н. Р. Ма ли ше ва, по ля гає в ор ганізації на леж но го уп равління по зи тив -
ним по тенціалом біологічно го і ланд шафт но го різно маніття Ук раїни та йо го ста -
лим ви ко ри с тан ням шля хом оп ти маль но го поєднан ня соціаль них та еко номічних
мож ли во с тей на національ но му і регіональ но му рівнях. Ре алізація да но го пунк ту
в Ук раїні у сфері рос лин но го світу ус клад нюється з при чи ни поділу з 2012 р. еко -
логічної служ би на дві ча с ти ни. Так, Дер жав на еко логічна інспекція підпо ряд ко -
ва на Міністер ст ву еко логії та при род них ре сурсів, а відділи, на які без по се ред ньо
по кла дається здійснен ня ор ганізаційної діяль ності та роз роб ка пра вил і норм у
сфері охо ро ни, за хи с ту, раціональ но го ви ко ри с тан ня рос лин но го світу та інші
завдан ня, бу ли пе ре ве дені під юри с дикцію об лас них дер жав них адміністрацій.

Третє за вдан ня – це не обхідність вра ху ван ня цілей збе ре жен ня і ста ло го ви ко -
ри с тан ня біорізно маніття в сільсько му гос по дарстві, лісівництві, ту ризмі та
інших сек то рах еко номіки, які ви ко ри с то ву ють це різно маніття або впли ва ють на
ньо го. Ре алізація да но го пунк ту пе ред ба чає виз на чен ня гра нич них ве ли чин на -
ван та жен ня, що мо жуть за зна ва ти об’єкти рос лин но го світу. З ме тою вирішен ня
цьо го пи тан ня Міністер ст вом еко логії та при род них ре сурсів бу ла ви да на
Інструкція про по ря док ус та нов лен ня нор ма тивів спеціаль но го ви ко ри с тан ня
при род них рос лин них ре сурсів. № 61 від 12.02.20024. Відповідно до п. 3
Інструкції, по кож но му ви ду рос лин вста нов ле но нор ма ти ви об сягів їх до пу с ти -
мо го ви ко ри с тан ня. Ос нов ним кри терієм, за яким виз на ча ють ся ці нор ма ти ви, є
при род на здатність до віднов лен ня кож но го ви ду рос лин. В інструкції за зна -
чається, що оцінка ста ну при род них рос лин них ре сурсів про во дить ся по кон -
кретній те ри торії з виз на чен ням їх ек сплу а таційно го за па су та об ся гу до пу с ти мо -
го щорічно го ви ко ри с тан ня один раз на п’ять років. З ура ху ван ням тієї об ста ви -
ни, що з мо мен ту прий нят тя Інструкції ми ну ло по над 10 років, і еко логічною на -
укою роз роб лені нові підхо ди до виз на чен ня гра нич них до пу с ти мих по каз ників
ви ко ри с тан ня рос лин них ре сурсів, вчені-еко ло ги ви о крем лю ють чо ти ри ос новні
рівні ан т ро по ген но го на ван та жен ня, за леж но від яких відбу вається вплив на еко -
си с те му: ну ль о вий, до пу с ти мий, гра нич но до пу с ти мий, не до пу с ти мий, що впли -
ва ють на сту пень пригніче ності роз вит ку рос лин. На ос нові да них кри теріїв виз -
на чен ня ба лан со вої вар тості, нор ма тивів збо ру, ви да ча доз волів на спеціаль не ви -
ко ри с тан ня, виз на чен ня вар тості де рев, об’єктів рос лин ності, що ви да ля ють ся,
ма ють про во ди ти ся за чо тир ма оцінка ми якісно го ста ну за зна че них об’єктів:
відмінний, до б рий, за довільний, по га ний. Уве ден ня та ких по каз ників доз во лить
більш де таль но вра ху ва ти стан рос лин но го світу при виз на ченні розміру ком пен -
саційних ви плат, нор ма тивів зборів, що над хо дять до бю д жетів різних рівнів.
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У змісті інструкції ма ють відби ти ся ме то ди оцінки за гроз біорізно маніттю, зо -
к ре ма, доцільно за про ва ди ти по нят тя «ри зи ку», яке вклю чає ве ли чи ну збит ку від
не без печ но го чин ни ка та імовірність йо го про яву. Та ким чи ном, на за ко но дав чо -
му рівні по вин на бу ти пе ред ба че на мож ливість ком пен сації ймовірно го руй ну -
ван ня еко си с тем внаслідок ан т ро по ген но го впли ву, ви ру бу ван ня лісів, осу шен ня
або на вод нен ня те ри торії про мис ло во го, жит ло во го та дач но го будівництва.

Чет вер тим за вдан ням, сфор му ль о ва ним ви ще зга да ни ми ав то ра ми, є не об -
хідність поліпшен ня інфор мо ва ності на се лен ня та підви щен ня рівня йо го обізна -
ності із пи тань біологічно го і ланд шафт но го різно маніття, а та кож ак тивізація
його участі у діяль ності, спря мо ваній на збе ре жен ня та розміщен ня та кої різно -
манітності.

Ре алізація цьо го пунк ту по тре бує вжит тя за ходів що до зміни існу ю чо го се ред
на се лен ня Ук раїни спо жи ваць ко го став лен ня до при ро ди. Од ним зі шляхів ви ко -
нан ня цьо го за вдан ня є підви щен ня гро мадсь кої свідо мості на бу ден но му рівні,
підви щен ня кваліфікації кадрів та фахівців, підтрим ка ініціатив гро мадсь кості
що до про ве ден ня за ходів із збе ре жен ня біорізно маніття шля хом роз вит ку еко -
логічно го ру ху.

Однією з ос нов них цілей цьо го пунк ту є фор му ван ня еко логічної куль ту ри на -
се лен ня, яка до по мо же ство ри ти сте рео тип бе реж ли во го став лен ня до об’єктів
рос лин но го світу та при ро ди в ціло му. По тре бу ють та кож сво го відро д жен ня
місце вих на род них тра дицій, спря мо ва них на збе ре жен ня рос лин но го світу, що
існу ва ли в різних регіонах Ук раїни.

П’ятим за вдан ням є за без пе чен ня більш гли бо ко го вив чен ня ста ну біологічно -
го і ланд шафт но го різно маніття в різних регіонах Ук раїни та про цесів, що спри я -
ють збе ре жен ню йо го стійкості. Ви ко нан ня цьо го за вдан ня за без пе чується шля -
хом збо ру інфор мації про ви до вий склад, аре ал по ши рен ня, еко логічний стан
об’єктів рос лин но го світу. Однією з форм збо ру та кої інфор мації є ве ден ня дер -
жав но го обліку і ка да с т ру, що рег ла мен тується ст. 23 ЗУ «Про охо ро ну на вко лиш -
нь о го при род но го се ре до ви ща», за якою по ря док ве ден ня ка дастрів при род них
ре сурсів виз на чається КМУ. Так, пи тан ня ве ден ня дер жав но го ка да с т ру рос лин -
но го світу рег ла мен ту ють ся По ста но вою КМУ від 22 лю то го 2006 р. «Про за твер -
д жен ня По ряд ку ве ден ня дер жав но го обліку і ка да с т ру рос лин но го світу»5. 

Згідно з цією по ста но вою, дер жав ний облік, ка дастр ве дуть ся за ме то ди ка ми,
які роз роб ля ють ся та за твер д жу ють ся Міне ко логії шля хом ви ко нан ня обліко вих і
ка да с т ро вих робіт. Вирішен ня цьо го за вдан ня до ся гається шля хом ви ко нан ня п. 8
цієї по ста но ви, згідно з яким уза галь нені ма теріали дер жав но го обліку і ка да с т ру
рос лин но го світу у розрізі АРК, об ла с тей, мм. Києва та Се ва с то по ля розміщу ють -
ся один раз на п’ять років на веб-сторінках Міне ко логії, йо го те ри торіаль них ор -
ганів, Ре с публікансь ко го коміте ту АРК з охо ро ни на вко лиш нь о го при род но го се -
ре до ви ща та ви да ють ся на па пе ро вих носіях.

Іншим за со бом збо ру інфор мації про стан рос лин но го світу є про ве ден ня
моніто рин гу, що пе ред ба чає си с те му ре гу ляр но го спо с те ре жен ня оцінки і про гно -
зу ди наміки кількісно го та якісно го скла ду цьо го при род но го ре сур су. По ло жен -
ня про про ве ден ня моніто рин гу містить ся у ст. 39 ЗУ «Про рос лин ний світ», але
що до по ряд ку йо го здійснен ня блан кет на нор ма цієї статті відси лає до По ста но -
ви КМУ, яка досі не прий ня та. 

В ук раїнських ре аліях найбільш склад ним є ви ко нан ня шо с то го за вдан ня, що
по ля гає у за без пе ченні на леж но го фінан су ван ня при ро до охо рон них за ходів, спря -
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мо ва них на збе ре жен ня біорізно маніття, однією зі скла до вих яко го є рос лин ний
світ. Так, пе ред ба чається, що на ос нові Стра тегії про біорізно маніття, прий ня тої
у Софії та ра тифіко ва ної Ук раїною, дія якої роз ра хо ва на на період до 2016 р.,
будуть роз роб ля ти ся і ре алізо ву ва ти ся відповідні п’ятирічні пла ни. 

Фінан со ве за без пе чен ня, не обхідне для ви ко нан ня За галь но дер жав ної про гра -
ми збе ре жен ня біорізно маніття на 2005-2025 рр., згідно з Роз по ря д жен ням КМУ
«Про схва лен ня Кон цепції За галь но дер жав ної про гра ми збе ре жен ня біорізно -
маніття на 2005–2025 ро ки» від 22 ве рес ня 2004 р. № 675-р., пе ред ба чається у
розмірі близь ко 50 млн. грн.6

Вра хо ву ю чи постійне не дофінан су ван ня цієї про гра ми, доцільно ви ко ри с та ти
де які ва желі впли ву у ме жах по вно ва жень ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня. Зо -
к ре ма, це прий нят тя рішень об ла сни ми, міськи ми, рай он ни ми, се лищ ни ми ра да -
ми за та ки ми на пря ма ми. По-пер ше, вста нов лен ня на уко во обґрун то ва них такс чи
нор ма тивів збо ру за ви ко ри с тан ня рос лин них ре сурсів, до скла ду яких про по -
нується вклю чи ти розміщен ня пасік, за готівлю лікарсь ких рос лин, ви пас ху до би,
ко ри с ту ван ня сінни ми угіддя ми. По-дру ге, виз на чен ня віднов ної вар тості
об’єктів рос лин но го світу. По-третє, рег ла мен тація по ряд ку вне сен ня оп ла ти при
ви дачі доз волів та вста нов ленні лімітів ко ри с ту ван ня об’єкта ми рос лин но го світу.
Ре алізація відповідних рішень доз во лить от ри ма ти не обхідні ко ш ти для підтри -
ман ня у нор маль но му еко логічно му стані об’єктів рос лин но го світу.

Іншим на прям ком за лу чен ня коштів, не обхідних для ви ко нан ня за ходів зі збе -
ре жен ня біорізно маніття, на дум ку ав то ра, має ста ти поєднан ня еко номічно го по -
тенціалу об’єктів при род но-за повідно го фон ду з мож ли во с тя ми збе ре жен ня їх
нор маль но го еко логічно го ста ну. Відповідно до за галь но прий ня тої у світі прак ти -
ки, ут ри ман ня при род них те ри торій та об’єктів, відне се них до ка те горії охо ро ню -
ва них дер жа вою, здійснюється за ра ху нок до ходів від їх «м’яко го» ви ко ри с тан ня.
Однією з форм та ко го ви ко ри с тан ня є еко ту ризм, що все більше ко ри с тується по -
пи том у світі. Ак тив не про ва д жен ня та кої діяль ності по тре бує ство рен ня
відповідної за ко но дав чої ба зи з пе реліком плат них по слуг, ком пен саційних ви -
плат, рег ла мен тації за ходів зі ско ро чен ня або при пи нен ня шкідли во го впли ву від
ан т ро по ген но го на ван та жен ня на на вко лишнє при род не се ре до ви ще. 

Роз гляд змісту ше с ти ос нов них за вдань з ре алізації стра тегії збе ре жен ня
біорізно маніття рос лин но го світу в Ук раїні засвідчив не обхідність вне сен ня до -
пов нень до ос нов но го ко дифікаційно го ак ту, що рег ла мен тує охо ро ну рос лин но го
світу, – ЗУ «Про рос лин ний світ». Ви хо дя чи з то го, що по нят тя «біорізно маніття»
не знай ш ло відо б ра жен ня у змісті за ко ну, про по нується до пов ни ти розділ I «За -
гальні по ло жен ня» та розділ IV «Охо ро на рос лин но го світу» стат тею «Збе ре жен -
ня біорізно маніття рос лин но го світу» та ко го змісту, в якій за зна чи ти кон кретні
шля хи збе ре жен ня біорізно маніття рос лин но го світу. Так, зо к ре ма, у ст. 1 розділу
I слід за зна чи ти та ке: «Рос лин ний світ Ук раїни є її національ ним ба гат ст вом і за
своїм при зна чен ням та місцем роз та шу ван ня має об ме же не ек сплу а таційне при -
зна чен ня й ви ко нує се ре до ви ще у тво рю ю чу, во до охо рон ну, за хис ну, санітар но-
гігієнічну, ре к ре аційну, ес те тич ну, де ко ра тив ну функції, за без пе чу ю чи спри ят ли -
вий та без печ ний для жит тя і здо ров’я гро ма дян стан довкілля.

Розділ IV За ко ну про по нується до пов ни ти стат тею «Збе ре жен ня біорізно -
маніття рос лин но го світу» та ко го змісту: «Збе ре жен ня біорізно маніття рос лин но -
го світу здійснюється йо го влас ни ка ми та постійни ми ко ри с ту ва ча ми на ге не тич -
но му, ви до во му, по пу ляційно му та еко си с тем но му рівнях шля хом:
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1) ство рен ня і ого ло шен ня в ус та нов ле но му за ко ном по ряд ку на найбільш
цінних те ри торіях, зай ня тих рос линністю, об’єктів при род но-за повідно го фон ду;

2) виділен ня, ство рен ня і збе ре жен ня об’єктів цінно го ге не тич но го фон ду рос -
лин, бо танічних ко лекцій, банків да них;

3) не до пу щен ня ге не тич но го за бруд нен ня ге но фондів або ри ген них порід та
інвазій інтро ду ко ва них видів у при родні еко си с те ми;

4) за сто су ван ня еко логічно орієнто ва них спо собів відтво рен ня рос лин но го
світу та йо го ви ко ри с тан ня;

5) за без пе чен ня охо ро ни рідкісних і та ких, що пе ре бу ва ють під за гро зою
зник нен ня, видів рос лин но го світу, рос лин них уг ру по вань, інших цінних об’єктів
відповідно до при ро до охо рон но го за ко но дав ст ва».

Вне сен ня та ких до пов нень до За ко ну Ук раїни «Про рос лин ний світ» у
поєднанні з ак тивізацією пра во твор чої діяль ності ор ганів місце во го са мо вря ду -
ван ня, місце вих дер жав них адміністрацій об лас но го та рай он но го рівнів доз во -
лить істот но вдо с ко на ли ти си с те му за ходів зі збе ре жен ня біорізно маніття рос лин -
но го світу Ук раїни.

1. Ма ли ше ва Н. Р. Пра вові за са ди впро ва д жен ня в Ук раїні Кон венції про біорізно -
маніття : мо но графія / Н. Р. Ма ли ше ва, В. І. Оле щен ко та ін. – К.: Хімджест, 2003. –
С. 24. 2. Про еко логічну ме ре жу Ук раїни : За кон Ук раїни від 24 черв ня 2004 р. 
№ 1864-IV // ВВР Ук раїни. – 2004. – № 45. – Ст. 502. 3. Мулєнко ва О. Г. Фло ри с тичні
прин ци пи і кри терії фор му ван ня регіональ ної еко логічно ме режі До нець кої об ласті:
авто реф. дис. на здо бут тя на ук. ступ. канд. біол. на ук / О. Г. Мулєнко ва. – К., 2011. –
С. 10. 4. Про за твер д жен ня Інструкції про по ря док ус та нов лен ня нор ма тивів спеціаль -
но го ви ко ри с тан ня при род них рос лин них ре сурсів: на каз Міністер ст ва еко логії та при -
род них ре сурсів Ук раїни від 12.02.2002 р. № 61 [Эле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту -
пу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0202-02. 5. Про за твер д жен ня По ряд ку ве ден ня
дер жав но го обліку і ка да с т ру рос лин но го світу»: по ста но ва Кабіне ту Міністрів Ук раїни
від 22 лю то го 2006 р. № 195. [Эле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/195-2006. 6. Про схва лен ня Кон цепції За галь но дер жав ної про гра ми
збе ре жен ня біорізно маніття на 2005–2025 ро ки: роз по ря д жен ням Кабіне ту Міністрів
Ук раїни від 22 ве рес ня 2004 р. № 675-р. [Эле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/675-2004.

УДК 349.412.2

М. Л. МУ РАВСЬ КА

ЗНА ЧЕН НЯ ТА ЗМІСТ 
ПРА ВА НА СТВО РЕН НЯ ШТУЧ НИХ ВОД НИХ ОБ’ЄКТІВ

Досліджу ють ся зна чен ня та зміст пра ва на ство рен ня штуч них вод них об’єктів.
До ве де на не обхідність у роз ме жу ванні об’єктив но го пра ва та суб’єктив но го пра ва на
ство рен ня штуч них вод них об’єктів. Ок рес лені їх клю чові відмінності. Обґрун то ва но,
що відповідна діяльність мо же на бу ти суб’єктив них оз нак ли ше в рам ках пра во вих
відно син. На ос нові на уко вих здо бутків те орії пра ва дослідже но зміст струк тур них
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еле ментів пра во вих відно син зі ство рен ня штуч них вод них об’єктів. Ви яв ле на
відсутність нор ма тив ної рег ла мен тації ок ре мих струк тур них еле ментів відповідних
пра во вих відно син. До ве де но, що ство рен ня штуч них вод них об’єктів в ме жах при ват -
них зе мель них діля нок на підставі чин них нор ма тив но-пра во вих актів не мо же вва жа -
тись пра вомірним.

Клю чові сло ва: штуч ний вод ний об’єкт, об’єктив не пра во, суб’єктив не пра во.

Му рав ская М.Л. Зна че ние и со дер жа ние пра ва на со зда ние ис кус ст вен ных вод -
ных объ ек тов

В ста тье ис сле ду ет ся зна че ние и со дер жа ние пра ва на со зда ние ис кус ст вен ных
вод ных объ ек тов. До ка за на не об хо ди мость в раз гра ни че нии объ ек тив но го пра ва и
субъ ек тив но го пра ва на со зда ние ис кус ст вен ных вод ных объ ек тов. По ка за ны их клю че -
вые от ли чия. Обос но ва но, что со от вет ст ву ю щая де я тель ность мо жет об ре с ти субъ -
ек тив ные при зна ки толь ко в рам ках пра во вых от но ше ний. На ос но ва нии на уч ных до -
сти же ний те о рии пра ва ис сле до ва но со дер жа ние струк тур ных эле мен тов пра во вых
от но ше ний по со зда нию ис кус ст вен ных вод ных объ ек тов. Вы яв ле но от сут ст вие нор -
ма тив ной рег ла мен та ции не ко то рых струк тур ных эле мен тов со от вет ст ву ю щих пра -
во вых от но ше ний. До ка за но, что со зда ние ис кус ст вен ных вод ных объ ек тов в гра ни цах
ча ст ных зе мель ных уча ст ков на ос но ве дей ст ву ю щих нор ма тив но-пра во вых ак тов не
мо жет счи тать ся пра во мер ным.

Клю че вые сло ва: ис кус ст вен ный вод ный объ ект, объ ек тив ное пра во, субъ ек тив ное
пра во.

Muravska Maria. The meaning and context of the right to create artificial water 
bodies

The meaning and context of the right to create artificial water bodies were analyzed. The
necessity to differentiate objective right and subjective right to create water bodies was
argued. Theirs key differences were shown. It was proved that such activity may acquire sub-
jective features only within legal relations. The context of structural elements of the legal rela-
tions of artificial water bodies’ creation was investigated based on the scientific achievements
of the theory of law. The lack of legal regulation of some structural elements of the legal rela-
tions was detected. It was proved that the creation of artificial water bodies on private land
plots can’t be considered legitimate according to the existing legal acts.

Key words: artificial water body, objective right, subjective right, legal relations, object,
subject, context.

Те орія пра ва виділяє дві пра вові ка те горії, відмінні за своїм змістом: об’єктив -
не пра во та суб’єктив не пра во. Зна чен ня ролі двох за зна че них видів пра ва вик ли -
кає особ ли вий інте рес при ре гу лю ванні зе мель них відно син, зо к ре ма в ча с тині
ко ри с ту ван ня зе мель ною ділян кою для ство рен ня штуч но го вод но го об’єкту. Так,
пра во на ство рен ня штуч них во дойм в ме жах при ват них зе мель них діля нок на дає
їх влас ни кам п. 2 ст. 59 Зе мель но го ко дек су Ук раїни1 (далі – ЗКУ). Вод но час,
відповідно до ст. 82 Вод но го ко дек су Ук раїни2 (далі – ВКУ) не виз на че не ко ло
суб’єктів от ри ма ло пра во на ство рен ня штуч них во дойм на річках та у їх ба сей -
нах. Про те а ні за зна чені, ні інші нор ми ЗКУ та ВКУ не рег ла мен ту ють пра вові
умо ви, при ви ко нанні яких індивіду аль но виз на че ний суб’єкт мо же ско ри с та тись
ци ми нор ма ми пра ва. А то му ви ни кає пи тан ня, чи мо же та ка діяльність суб’єктів
при ват но го пра ва вва жа тись пра вомірною.

Не обхідно підкрес ли ти, що про бле ма співвідно шен ня пра во вих ка те горій
об’єктив но го та суб’єктив но го пра ва роз гля да лась пе ре важ но пред став ни ка ми на -
уки те орії дер жа ви і пра ва. Про те ок ремі ас пек ти відповідних пра вовідно син
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досліджу ва лись і пред став ни ка ми різних га лу зей пра ва. Зо к ре ма, в Ук раїні вив -
чен ням ок ре мих ас пектів ок рес ле ної про бле ми зай ма лись такі вчені, як О.В. Зай -
чук, О.С. За ха ро ва, Н.М. Оніщен ко, Н.І. Ти то ва, О.М. Туєва, О.Ф. Ска кун,
В.Ю. Ур ке вич, М.В. Шуль га і ба га то інших.

От же, перш за все не обхідно виз на чи ти за галь но те о ре тич ний зміст об’єктив -
но го та суб’єктив но го пра ва та їх клю чові відмінності. Відповідь на це за пи тан ня
мо же да ти на ука те орії пра ва. Так, під об’єктив ним пра вом ро зуміють су купність
чи си с те му ре аль но існу ю чих юри дич них норм3.

Суб’єктив не пра во – це на да на і охо ро ню ва на дер жа вою міра (ме жа) мож ли -
вої (доз во ле ної) по ведінки осо би із за до во лен ня своїх за кон них інте ресів, пе ред -
ба че них об’єктив ним пра вом. Суб’єктив не пра во ви с ту пає як пра во, що на ле жить
ли ше пев но му суб’єкту і ре алізується не інак ше як за во ле ви яв лен ням цієї осо би4.

За зна чені по нят тя на да ють підста ви для твер д жен ня, що п. 2 ст. 59 ЗКУ та ст.
82 ВКУ є фор мою об’єктив но го пра ва, тоб то уза галь не но го пра ва, що ад ре сується
не індивіду аль но виз на че но му суб’єкту, а не виз на че но му ко лу осіб. Во но не є
обов’яз ко вим для ви ко нан ня, а то му осо ба має пра во ви бо ру: ско ри с та тись цим
пра вом або ні. Вод но час ба жан ня осо би не мо же ста ти підста вою для за сто су ван -
ня та кої нор ми пра ва, та, відповідно, не по вин но вва жа тись підґрун тям для виз -
нан ня та ко го пра ва суб’єктив ним. Це пов’яза не з тим, що нор ми пра ва най частіше
вста нов лю ють ли ше ок ремі прин ци пи пра во во го ре гу лю ван ня, які ок рес лю ють
певні рам ки пра вовідно син5. От же, ба жан ня по бу ду ва ти штуч ний вод ний об’єкт
є ли ше умо вою для во ле ви яв лен ня осо би що до ви ко ри с тан ня об’єктив но го пра ва,
на да но го пра во вою нор мою. А ре алізо ва ним об’єктив не пра во мо же бу ти ли ше в
рам ках пев них пра во вих відно син, які ініціюють ся індивіду аль но виз на че ною
осо бою за умо ви до три ман ня рег ла мен то ва них інши ми нор ма ми пра ва пра во вих
умов.

Ство рен ня штуч но го вод но го об’єкту бу де пра вомірним ли ше у разі нор ма тив -
но го закріплен ня виз на них в на уці те орії пра ва струк тур них еле ментів пра во вих
відно син, до яких на ле жать об’єкт, суб’єкт та зміст. Тоб то, такі пра во моч ності
пра ва влас ності як во лодіння, ко ри с ту ван ня та роз по ря д жен ня об’єктом зе мель -
них пра вовідно син ви ко нує їх суб’єкт, ре алізу ю чи на дані йо му нор ма тив но-пра -
во ви ми ак та ми пра ва (об’єктив не пра во) та до три му ю чись нор ма тив но виз на че -
них обов’язків, які в су куп ності, на бу ва ю чи суб’єктив них оз нак, фор му ють зміст
пра вовідно син.

Пер шим струк тур ним еле мен том пра во вих відно син є об’єкт, під яким не -
обхідно ро зуміти те, з при во ду чо го ви ни кає і здійснюється діяльність суб’єктів
пра вовідно син6. Об’єктом зе мель них відно син є, крім іншо го, зе мельні ділян ки та
пра ва на них (п. 3 ст. 2 ЗКУ). Відповідно, об’єктом пра во вих відно син в зе мель -
но му праві ви с ту пає індивіду аль но виз на че на зе мель на ділян ка. От же пра вові
нор ми, що доз во ля ють ство рю ва ти штуч ний вод ний об’єкт ма ють підкрес лю ва ти,
що та ка діяльність мо же ма ти місце в ме жах зе мель ної ділян ки. Оз на ки та кої зе -
мель ної ділян ки по винні відповіда ти ст. 79 ЗКУ, згідно якої во на оха рак те ри зо ва -
на як об’єкт пра ва влас ності. Тоб то, ма ють бу ти вста нов лені межі пев ної зе мель -
ної ділян ки, виз на чені її місце роз та шу ван ня та пра ва що до неї (п. 1 ст. 79 ЗКУ).

Про те об’єктом пра во вих відно син зі ство рен ня штуч них вод них об’єктів мо -
же ви с ту па ти не ли ше зе мель на ділян ка, а й вод ний об’єкт. Це за ле жить від тех -
но логічних особ ли во с тей ство рен ня но во го штуч но го вод но го об’єкту, а са ме від
дже ре ла вод, що йо го на пов ню ють. Як що на пов нен ня відбу вається за ра ху нок
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при род них вод інших по верх не вих вод них об’єктів, то такі водні об’єкти та кож
ви с ту па ють об’єктом відповідних пра вовідно син. Як що штуч ний вод ний об’єкт
на пов нюється за ра ху нок підзем них вод, які є струк тур ною ча с ти ною надр Ук -
раїни, то об’єктом та ких пра вовідно син ста ють підземні во ди.

Як за зна ча лось, об’єкт пра во вих відно син зі ство рен ня штуч но го вод но го
об’єкту має влас ну ха рак те ри с ти ку, зо к ре ма що до ньо го ма ють бу ти виз на чені
пра ва (п. 1 ст. 79 ЗКУ). Відповідно до ст. 80 Зе мель но го ко дек су Ук раїни пра во
влас ності на зе мель ну ділян ку закріплюється за пев ним суб’єктом, який є дру гим
струк тур ним еле мен том пра вовідно син зі ство рен ня штуч но го вод но го об’єкту.
От же в за леж ності від ви ду суб’єкта на об’єкт зе мель них пра вовідно син мо же по -
ши рю ва тись три фор ми влас ності: дер жав на, ко му наль на або при ват на. Так,
суб’єк том пра ва дер жав ної влас ності є дер жа ва, яка ре алізує своє пра во че рез
упов но ва жені ор га ни дер жав ної вла ди. Суб’єктом пра ва ко му наль ної влас ності є
те ри торіаль на гро ма да, яка ре алізує своє пра во че рез ор га ни місце во го са мо вря -
ду ван ня. Суб’єкта ми пра ва при ват ної влас ності є фізичні та юри дичні осо би.
Таким чи ном, суб’єктом, який мо же бу ти наділе ний пра вом на ство рен ня штуч но -
го вод но го об’єкту в ме жах при ват ної зе мель ної ділян ки, є фізич на або юри дич на
осо ба.

Од ра зу слід підкрес ли ти, що вод но- та гірни чо-пра вові нор ми не виз на ють
фізич них та юри дич них осіб як суб’єктів пра ва влас ності. Ад же ст. 6 ВКУ та ст.
4 Ко дек су Ук раїни «Про над ра»7 закріплю ють ли ше один суб’єкт пра ва влас ності
у вод них та гірни чих пра во вих відно си нах – Ук раїнський на род. От же, як що
йдеть ся про ство рен ня суб’єктом при ват но го пра ва штуч но го вод но го об’єкту за
умо ви йо го на пов нен ня при род ни ми во да ми, які є скла до вою вод но го фон ду Ук -
раїни (ст. 3 ВКУ), то пра вомірність та кої діяль ності на підставі норм чин них нор -
ма тив но-пра во вих актів мо же бу ти підда на сумніву.

Для то го, щоб фізич на або юри дич на осо ба мог ла ста ти учас ни ком пра -
вовідно син зі ство рен ня штуч но го вод но го об’єкту, її має бу ти наділе но аб ст ракт -
ною мож ливістю бу ти суб’єктом кон крет но го пра ва на зем лю8, тоб то пра во -
суб’єктністю. Пра во суб’єктність – це оз на ка, яка ха рак те ри зує суб’єктів будь-
яких пра вовідно син, про те що до кож но го ок ре мо го їх ви ду на бу ває влас но го
змісту, який мо же бу ти оха рак те ри зо ва ний трьо ма її фор ма ми: пра во здатність,
дієздатність та деліктоз датність. Спе цифіка зе мель них, вод них та гірни чих пра во -
вих відно син пов’яза на з особ ли во с тя ми їх об’єкту. А са ме з тим, що зе мель на
ділян ка, вод ний об’єкт та підземні во ди є еле мен та ми довкілля, які не мо жуть бу -
ти замінені. Це впли ну ло і на зміст форм пра во суб’єктності учас ників
відповідних відно син.

Зе мель на дієздатність за ли шається не відо б ра же ною в зе мель но му за ко но -
давстві. Вод но час в ук раїнській юри дичній літе ра турі про бле ма зе мель ної
дієздат ності дослідже на не до стат ньо8. Од нак, мож на з певністю твер ди ти, що
дієздатністю осо ба наділяється на підставі нор ма тив но-пра во вих актів цивільно -
го пра ва. Так, цивільна дієздатність фізич них осіб на бу вається згідно зі ст. 36
ЦКУ: «по вну цивільну дієздатність має осо ба, яка до сяг ла вісімнад ця ти років (по -
вноліття)». Відповідно до ст. 35 ЦКУ пе ред ба чені ви нят ки для на бут тя фізич ною
осо бою цивільної дієздат ності, згідно яких во на мо же ста ти учас ни ком пев них
пра вовідно син до вісімнад ця ти років. Юри дич на осо ба на бу ває цивільної дієздат -
ності в мо мент її дер жав ної реєстрації (п. 4 ст. 87 ЦКУ).

Деліктоз датність – це здатність не сти відповідальність за вчи нені пра во по ру -
шен ня9. Та ка фор ма пра во суб’єктності в зе мель но-, вод но- та гірни чо-пра во вих
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відно си нах виз на чається нор ма ми цивільно го, адміністра тив но го та криміна ль но -
го пра ва. Ад же за не до б ро совісне ви ко нан ня обов’язків що до ство рен ня штуч них
вод них об’єктів, суб’єкт будівництва має не сти юри дич ну відповідальність. Вод -
но час, деліктоз датністю мо же бу ти наділе но осо бу за умо ви на яв ності в неї
дієздат ності.

Найбільший інте рес що до пра вовідно син зі ство рен ня штуч них вод них
об’єктів вик ли кає пер ша фор ма пра во суб’єктності – пра во здатність, тоб то пе ред -
ба че на нор ма ми пра ва здатність (мож ливість) осо би ма ти суб’єктивні юри дичні
пра ва і ви ко ну ва ти суб’єктивні юри дичні обов’яз ки10. Та ким чи ном, пра во -
здатність, якою наділяється індивіду аль но виз на че ний суб’єкт, має відповіда ти
та ким ви мо гам: по-пер ше, осо ба по вин на бу ти спро мож на ма ти суб’єктивні юри -
дичні пра ва і ви ко ну ва ти суб’єктивні юри дичні обов’яз ки, по-дру ге, та ка осо ба
має бу ти наділе на об’єктив ним пра вом, тоб то пра вом, закріпле ним у чин них нор -
мах пра ва, по-третє, пра во здатність мо же бу ти ре алізо ва на в про цесі здійснен ня
суб’єктом пра во моч ності ко ри с ту ван ня зе мель ною ділян кою, тоб то во на наділяє
суб’єкта мож ливістю во лодіти пра вом ко ри с ту ван ня зе мель ною ділян кою11.

Вод но час ВКУ не виз на чає суб’єктів, яким доз во ляється ство рю ва ти на річках
та у їх ба сей нах штучні во дой ми, що є суттєвим не доліком. Усу ну ти та кий не -
долік доцільно шля хом кон кре ти зації ко ла осіб, що наділя ють ся пра вом на про ве -
ден ня та ких робіт.

На відміну від ВКУ, ЗКУ та кої про га ли ни не містить. Ад же п. 2 ст. 59 ЗКУ на -
дає пра во на ство рен ня штуч них во дойм влас ни кам зе мель них діля нок. Та ким чи -
ном, це ха рак те ри зує влас ни ка зе мель ної ділян ки як носія ком плек су суб’єктив -
них прав та юри дич них обов’язків що до ре алізації пра ва влас ності на зе мель ну
ділян ку, зо к ре ма пра во моч ності ко ри с ту ван ня. При ви ник ненні прав та обов’язків
у індивіду аль но виз на че но го суб’єкта що до ре алізації пра ва влас ності на зе мель -
ну ділян ку йо го мо же бу ти наділе но пра во здатністю на ство рен ня штуч но го вод -
но го об’єкту.

Ком плекс суб’єктив них прав та юри дич них обов’язків, яки ми наділяється
суб’єкт пра во вих відно син, зо к ре ма що до ство рен ня штуч но го вод но го об’єкту,
ха рак те ри зу ють зміст відповідних пра вовідно син. В.Ю. Ур ке вич підкрес лює, що
сьо годні най по ши ренішою є кон цепція, згідно з якою кожні пра вовідно си ни ма -
ють свій спе цифічний ма теріаль ний і юри дич ний зміст12. Так, ком плекс
суб’єктив них прав та юри дич них обов’язків, рег ла мен то ва ний в за ко но давстві, є
фор мою ви ра жен ня юри дич но го змісту, а фак тич на ре алізація нор ма тив но
закріпле но го ком плек су суб’єктив них прав та юри дич них обов’язків є про явом
ма теріаль но го змісту.

Струк ту ра суб’єктив но го пра ва ви ра жається у зв’яз ку йо го еле ментів – юри -
дич них мож ли во с тей (пра во моч но с тей), на да них суб’єкту: пра во на власні дії,
пра во на чужі дії, пра во до ма ган ня. Струк ту ра юри дич но го обов’яз ку є зво рот ним
бо ком суб’єктив но го пра ва і скла дається з трьох еле ментів, які яв ля ють со бою
кон кретні юри дичні ви мо ги до пра во зо бов’яза ної сто ро ни, зо к ре ма: здійсню ва ти
певні дії або ут ри ма ти ся від них, ре а гу ва ти на за конні ви мо ги пра во моч ної сто ро -
ни, не сти юри дич ну відповідальність13.

Та ким чи ном, суб’єктив не пра во на ство рен ня штуч но го вод но го об’єкту
(юри дич ний зміст) зна хо дить про яв у фак тич них діях суб’єкта (ма теріаль ний
зміст) під час ре алізації пра ва, рег ла мен то ва но го пра во вою нор мою (об’єктив но -
го пра ва). Тоб то, суб’єкт пра во вих відно син, яко го наділе но пра во суб’єктністю,
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мо же про во ди ти відповідні ро бо ти са мостійно з ви ко ри с тан ням до поміжно го об -
лад нан ня або ук ла с ти до говір підря ду з суб’єктом гос по да рю ван ня, спеціалізація
яко го пов’яза на са ме із про ве ден ням та ких робіт. Слід за зна чи ти, що такі суб’єкти
гос по да рю ван ня ма ють більший досвід у особ ли во с тях тех но логічно го про це су, а
то му при ватній особі, яка ви я ви ла во лю на ство рен ня штуч но го вод но го об’єкту,
доцільніше ре алізу ва ти ма теріаль не суб’єктив не пра во на ство рен ня штуч но го
вод но го об’єкту са ме шля хом ук ла дан ня до го во ру підря ду.

Пра во до ма ган ня, пе ре важ но пов’яза не із діями суб’єкта, що до про ве ден ня
виз на че них в за ко но давстві робіт, які ма ють пе ре ду ва ти ство рен ню штуч но го вод -
но го об’єкту. А то му пра во до ма ган ня не обхідно пов’язу ва ти із ви ко нан ням
суб’єктом закріпле но го в за ко но давстві ком плек су обов’язків що до ство рен ня
штуч но го вод но го об’єкту. На на шу дум ку, за зна чені обов’яз ки, про те, в чин но му
за ко но давстві відо б ра жені не в повній мірі. Мож на навіть ствер д жу ва ти, що чин -
не за ко но дав ст во вза галі не рег ла мен тує найбільш важ ливі обов’яз ки, яки ми має
наділя тись суб’єкт – влас ник зе мель ної ділян ки, який ви я вив во лю по бу ду ва ти
штуч ний вод ний об’єкт в ме жах на леж ної йо му зе мель ної ділян ки. Са ме це на
прак тиці ство рює пре це дент для ре алізації пра ва на ство рен ня штуч ної во дой ми,
на да но го влас ни ку зе мель ної ділян ки згідно з п. 2 ст. 59 ЗКУ та не виз на че но му ко -
лу осіб відповідно до ст. 82 ВКУ, на підставі йо го ба жан ня, яке, про те, не мо же
вва жа тись та ким, що є пра во вою підста вою, тоб то юри дич ним фак том. На наш
по гляд, істот ним обов’яз ком суб’єкта будівництва вод но го об’єкту є про ве ден ня
аналізу ком плек су при род них та пра во вих умов в рам ках про ек ту будівництва
штуч но го вод но го об’єкту. Ре зуль та том відповідно го досліджен ня має ста ти про -
гноз впли ву діяль ності на довкілля та пра ва зацікав ле них осіб.

З про ве де но го аналізу вип ли ває вис но вок про те, що чин не за ко но дав ст во рег -
ла мен тує ли ше об’єктив не пра во на ство рен ня штуч них вод них об’єктів, яке че -
рез відсутність нор ма тив но го закріплен ня всіх струк тур них еле ментів
відповідних пра во вих відно син не мо же на бу ти суб’єктив них оз нак. Це є підста -
вою для твер д жен ня, що п. 2 ст. 59 ЗКУ та ст. 82 ВКУ за ли ша ють ся не вве де ни ми
в дію, а то му ство рен ня штуч них вод них об’єктів влас ни ка ми при ват них зе мель -
них діля нок не мож на вва жа ти пра вомірним. Вве с ти відповідні нор ми в дію мож -
на шля хом по бу до ви послідо вної логічно-сфор мо ва ної мо делі пра во во го ме -
ханізму ство рен ня штуч них вод них об’єктів.
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РОЗ ВИ ТОК НА УКО ВО-ПРА ВО ВОЇ ДУМ КИ 
ПРО СІЛЬСЬКО ГО С ПО ДАРСЬ КУ ПЕ РЕ РОБ НУ КО О ПЕ РАЦІЮ 

В НЕ ЗА ЛЕЖНІЙ УК РАЇНІ

Досліджується роз ви ток на уко во-пра во вої дум ки про сільсько го с по дарсь ку пе ре -
роб ну ко о пе рацію в Ук раїні за період не за леж ності. Ви яв ле но, що пра вові особ ли вості
сільсько го с по дарсь ких пе ре роб них ко о пе ра тивів ок ре мо не вив ча лись. На ос нові
аналітич но го ог ля ду на уко вих праць, при свя че них сільсько го с по дарській ко о пе рації, ок -
рес ле но го ловні пер спек тивні на прям ки досліджень віднос но роз крит тя спе цифіки пра -
во во го по ло жен ня сільсько го с по дарсь ких пе ре роб них ко о пе ра тивів в Ук раїні.

Клю чові сло ва: сільсько го с по дарсь кий пе ре роб ний ко о пе ра тив, сільсько го с по дарсь -
ка ко о пе рація, сільсько го с по дарсь кий об слу го ву ю чий ко о пе ра тив.

Гай дар жи К.А. Раз ви тие на уч но-пра во вой мыс ли о сель ско хо зяй ст вен ной пе -
ре ра ба ты ва ю щей ко о пе ра ции в не за ви си мой Ук ра и не

Ис сле ду ет ся раз ви тие на уч но-пра во вой мыс ли о сель ско хо зяй ст вен ной пе ре ра ба -
ты ва ю щей ко о пе ра ции в Ук ра и не за пе ри од не за ви си мо с ти. Ус та нов ле но, что пра во -
вые осо бен но с ти сель ско хо зяй ст вен ных пе ре ра ба ты ва ю щих ко о пе ра ти вов не изу ча -
лись. На ос но ва нии ана ли ти че с ко го об зо ра на уч ных тру дов, по свя щен ных сель ско хо зяй -
ст вен ной ко о пе ра ции, очер че ны глав ные пер спек тив ные на прав ле ния ис сле до ва ний от -
но си тель но рас кры тия спе ци фи ки пра во во го по ло же ния сель ско хо зяй ст вен ных пе ре ра -
ба ты ва ю щих ко о пе ра ти вов в Ук ра и не.

Клю че вые сло ва: сель ско хо зяй ст вен ный пе ре ра ба ты ва ю щий ко о пе ра тив, сель ско -
хо зяй ст вен ная ко о пе ра ция, сель ско хо зяй ст вен ный об слу жи ва ю щий ко о пе ра тив.

Gaydarzhi Christina. Development of scientific and legal thought on agricultural pro-
cessing cooperation in independent Ukraine

In this article covers research around the development of scientific and legal thought on
agricultural processing cooperation in Ukraine during period of independence. Author found
that the legal features of agricultural processing cooperatives were not studied separately.
Author, based on an analytical review of scientific papers on agricultural cooperation, out-
lines the main perspective lines of research relative to the disclosure of the specific legal sta-
tus of agricultural processing cooperatives in Ukraine.

Key words: agricultural processing cooperatives, agricultural cooperation, agricultural
servicing cooperative.

Сільсько го с по дарсь ка (далі – с/г) ко о пе рація в Ук раїні по при усі труд нощі пе -
рехідно го періоду роз ви вається по сту паль но та має чітко оз на чені пер спек ти ви
по даль шо го про гре су. За ко но дав ст вом Ук раїни усі с/г ко о пе ра ти ви поділені на
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ти пи – ви роб ничі та об слу го ву ючі, а ос танні, в свою чер гу, кла сифіку ють ся на
види – пе ре робні, за готівель но-збу тові, по ста чаль ницькі та інші. Роз ви ток ко о пе -
ра тив них відно син ви ма гає ак тив но го на уко во го досліджен ня пра во во го ре гу лю -
ван ня різно видів с/г ко о пе рації, з ме тою ви яв лен ня ха рак тер них особ ли во с тей та
спе цифічних оз нак, які по винні бу ти вра хо вані при нор мо твор чості та пра во за с -
то су ванні. Са ме то му на разі є ак ту аль ним про ве ден ня аналізу на уко во го до роб ку
вітчиз ня них вче них, які зай ма ли ся пра во ви ми про бле ма ми с/г ко о пе рації, з ме тою
ви яв лен ня не роз кри тих пи тань віднос но пра во во го ре гу лю ван ня с/г пе ре роб ної
ко о пе рації.

Аналітичні ог ля ди на уко вої літе ра ту ри, яка при свя че на с/г ко о пе рації в Ук -
раїні, здійснює ко жен вче ний, що ба жає досліди ти пев ний пра во вий ас пект ко о -
пе ра тив них відно син. Од нак такі уза галь нен ня ма ють різний век тор, що виз на -
чається по став ле ною ме тою на уко во го по шу ку, а та кож вклю ча ють в ко ло ог ля ду
різний спектр на уко вих робіт. Досліджен ня ево люції вчен ня про с/г пе ре роб ну ко -
о пе рацію в не за лежній Ук раїні досі не здійсню ва лось, са ме то му та кий на прям є
ак ту аль ним та своєча сним, особ ли во у світлі по си ле ної ува ги дер жа ви до роз вит -
ку с/г об слу го ву ю чої ко о пе рації у всіх її про явах.

Із здо бут тям Ук раїною не за леж ності те ма пра во во го за без пе чен ня роз вит ку
сільсько го гос по дар ст ва, в то му числі шля хом ко о пе рації, ак тив но роз роб ля лась
вче ни ми-юри с та ми. Не оцінен ний вклад бу ло зроб ле но В. І. Сем чи ком, який став
ав то ром та співав то ром ба га ть ох праць, при свя че них пра во во му ре гу лю ван ню с/г
ко о пе рації в Ук раїні, а та кож очо лив ро бо ту над пер шим підруч ни ком з ко о пе ра -
тив но го пра ва1. В ньо му бу ло висвітле но ос новні по ло жен ня с/г ко о пе рації, на да -
но за сад ничі виз на чен ня та по нят тя. За вдя ки ав торсь ко му ко лек ти ву, до яко го
увійшли С. Г. Ба бен ко, М. П. Ва лик, С. Д. Га лей, В. В. Зінов чук, І. І. Ка ра каш,
М. А. Маць ко, В. О. Пе редрієнко, О.О. Погрібний, В. А. Со нюк, Ф. І. Хміль,
Ю. С. Шем шу чен ко, В. В. Ян чук, В. З. Ян чук, підруч ник став відо б ра жен ням чер -
го во го ета пу роз вит ку на уко вої дум ки в сфері досліджен ня пра во вих про блем с/г
ко о пе рації в Ук раїні. 

На уко вим виз на чен ням місця та ролі с/г ко о пе ра тивів се ред інших ор -
ганізаційно-пра во вих форм юри дич них осіб в Ук раїні зай ма лись С. Г. Ба бен ко2,
О. Загнітко3, І. М. Ку че рен ко4. За вдя ки ро бо там цих та інших вче них с/г ко о пе ра -
тив одер жав за галь ну те о ре тич ну ха рак те ри с ти ку, бу ло ви яв ле но йо го співвідно -
шен ня із інши ми ор ганізаційно-пра во ви ми фор ма ми юри дич них осіб.

В ос нов но му вив чен ня пра вовідно син в с/г ко о пе рації має кілька тра диційних
на прямків. Так, пи тан ня ми нор ма тив но го за без пе чен ня діяль ності с/г ко о пе ра -
тивів та аналізом дже рел ко о пе ра тив но го пра ва зай ма лись такі на уковці як
В. В. Носік5, М. А. Маць ко6, А. М. Статівка7, А. А. Біле ка8 та інші. Досліджен ня
вче них тор ка лись різно манітних про блем нор ма тив но-пра во во го ре гу лю ван ня ко -
о пе ра тив них відно син, обґрун то ву ю чи різні шля хи вдо с ко на лен ня нор ма тив ної
ба зи с/г ко о пе рації. При цьо му ок ре мих спеціаль них досліджень віднос но за ко но -
дав чо го, підза кон но го чи ло каль но го нор ма тив но го ре гу лю ван ня с/г пе ре роб ної
ко о пе рації в Ук раїні не про во ди лось.

Роз робці кла сифікацій с/г ко о пе ра тивів та досліджен ням їх різно видів при свя -
ти ли свою ува гу такі вчені як О. М. Сонін, що на ди сер таційно му рівні за про по -
ну вав роз га лу же ну кла сифікацію с/г ко о пе ра тивів10; Г. С. Корнієнко, на уко ва ува -
га яко го бу ла зо се ре д же на на пра во вих про бле мах с/г об слу го ву ю чих ко о пе ра -
тивів11 ; В. М. Масін, який вив чав мож ли вості ство рен ня аг рар них бірж, аг ро тор -
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го вих домів та кре дит них ко о пе ра тивів у формі с/г об слу го ву ю чих ко о пе ра -
тивів12; О. В. Га фу ро ва і Л. А. Пань ко ва, які досліджу ва ли пра во ве ста но ви ще аг -
ро тор го вих домів у формі с/г об слу го ву ю чих ко о пе ра тивів13. Од нак гли бо ко го
вив чен ня за ко но дав чої кла сифікації с/г об слу го ву ю чих ко о пе ра тивів в ас пекті ви -
яв лен ня пра во вих особ ли во с тей та спе цифіки пе ред ба че них різно видів с/г об слу -
го ву ю чих ко о пе ра тивів не здійсню ва лось.

В зв’яз ку із тим, що за ко но дав чо вста нов ле но поділ с/г ко о пе ра тивів на два ти -
пи, на укові по шу ки теж ма ють відповідні два на прям ки. Так, досліджен ня ми пра -
во вих про блем діяль ності с/г ви роб ни чих ко о пе ра тивів зай ма лись О. В. Га фу ро -
ва14, О. Са мой люк15; пра во ве по ло жен ня с/г об слу го ву ю чих ко о пе ра тивів ста ло
пред ме том ди сер таційних досліджень В. М. Масіна16 та Т. М. Чу ри ло вої17. В за -
зна че них пра цях бу ло ґрун тов но роз кри то пра вові ха рак те ри с ти ки вка за них типів
с/г ко о пе ра тивів, од нак не бу ло приділе но ува гу ви яв лен ню спеціаль них оз нак
видів с/г ко о пе ра тивів. 

Пра во вий інсти тут ут во рен ня, ліквідації та ре ор ганізації с/г ко о пе ра тивів
ціка вив ба га ть ох вче них, се ред до роб ку яких вар то виділи ти ди сер таційні та мо -
но графічні праці О. М. Соніна18, В. І. Фе до ро ви ча19, В. Ю. Ур ке ви ча20, М. Ю. По -
каль чу ка21 . Ґрун товні досліджен ня за зна че них вче них тра диційно роз кри ва ють
за гальні пи тан ня, що пов’язані зі ство рен ням та при пи нен ням діяль ності с/г ко о -
пе ра тивів, без про ник нен ня в особ ли вості та ких про це дур віднос но с/г пе ре роб -
них ко о пе ра тивів. Тісно пов’яза ний із по пе реднім інсти тут май но вих ко о пе ра тив -
них відно син, який є од ним із найбільш прак тич но важ ли вих і про блем них,
досліджу вав ся ба га ть ма вче ни ми, се ред яких мож на виділи ти ро бо ти В. М. Єрмо -
лен ка22 та О. О. Погрібно го23.

Ха рак тер ний для ко о пе ра тив но го пра ва інсти тут член ст ва став пред ме том
досліджень Т. М. Про цен ко24 та В. В. Ян чу ка25, які роз роб ля ли ос новні те о ре -
тичні за са ди член ст ва в с/г ко о пе ра ти вах; Н. І. Ти то вої26 і О. В. Га фу ро вої27, що
ґрун тов но вив ча ли пра ва та обов’яз ки членів с/г ви роб ни чих ко о пе ра тивів;
Т. М. Чу ри ло вої, яка гли бо ко про аналізу ва ла пра вовідно си ни асоційо ва но го член -
ст ва в с/г ко о пе ра ти вах28. Член ст во в с/г пе ре роб них ко о пе ра ти вах має свої
об’єктивні відмінності, які про яв ля ють ся в спе цифічних ви роб ни чих зв’яз ках між
пер вин ни ми с/г то ва ро ви роб ни ка ми та пе ре роб ним ко о пе ра ти вом, яко го мож на
виз на ти ви роб ни ком «дру го го рівня». Ці та інші особ ли вості членсь ких пра -
вовідно син в с/г пе ре роб них ко о пе ра ти вах не вив ча лись на не обхідно му рівні.

Пра вові за са ди ор ганізаційних та уп равлінських відно син, що бу ду ють ся в с/г
ко о пе ра ти вах та за їх уча с тю, аналізу ва ли Я. З. Гаєцька-Ко ло ти ло29, В. А. Ко дав -
бо вич30. Пра во ве за без пе чен ня оп ти маль ної уп равлінської струк ту ри для с/г пе -
ре роб них ко о пе ра тивів, що вра хо ву ва ла б спе цифіку ви роб ни чих зв’язків, що
струк ту ру ють да ну особ ли ву фор му гос по да рю ван ня, ок ре мо не вив ча лось.

Особ ли вості до говірних кон ст рукцій, що ви ко ри с то ву ють ся в сільсько му гос -
по дарстві, зо к ре ма в діяль ності с/г ко о пе ра тивів, роз кри ва ють ся в пра цях про фе -
со ра А. М. Статівки31. Про те с/г пе ре робні ко о пе ра ти ви є не ли ше об слу го ву ю чи -
ми ор ганізаціями, во ни та кож про яв ля ють оз на ки по вноцінних ви роб ників, що
по ро д жує «при кор дон не» пра во ве по ло жен ня да них суб’єктів гос по да рю ван ня.
Без сумнівно, та кий ста тус впли ває на по бу до ву до говірних відно син, що скла да -
ють ся як із чле на ми ко о пе ра ти ву, так і з зовнішніми кон тра ген та ми. Особ ли вості
та ких до говірних кон ст рукцій по тре бу ють сво го на уко во го вив чен ня.
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Хро но логічний аналіз ди сер таційних досліджень, при свя че них пра во вим за -
са дам с/г ко о пе рації в Ук раїні, ви яв ляє пев ну за ко номірність, а са ме: в пер ших чо -
ти рь ох ди сер таціях (О. М. Соніна, В. І. Фе до ро ви ча, В. Ю. Ур ке ви ча,
Я. З. Гаєцької-Ко ло ти ло) вив ча лись за гальні пи тан ня ор ганізації та діяль ності
усіх с/г ко о пе ра тивів; в той час як на ступні – до сить чітко йдуть по шля ху
спеціалізації. Так, од на ди сер таційна ро бо та (О. В. Га фу ро вої) при свя че на с/г ви -
роб ни чим ко о пе ра ти вам, дві (В. М. Масіна та Т. М. Чу ри ло вої) – с/г об слу го ву ю -
чим ко о пе ра ти вам. При чо му пра во ве ре гу лю ван ня са ме об слу го ву ю чих ко о пе ра -
тивів ціка вить ук раїнських вче них все більше з ог ля ду на аналіз кількості та
змісту ос танніх на уко вих публікацій по темі с/г ко о пе рації. 

Сліду ю чи ок рес леній тен денції, до сить логічним ви гля дає по даль ша на уко ва
спеціалізація досліджень в сфері с/г ко о пе рації. За ко но да вець закріпив ле галь ну
кла сифікацію с/г об слу го ву ю чих ко о пе ра тивів на пе ре робні, за готівель но-збу тові,
по ста чаль ницькі, ба га то функціональні та інші. Од нак аналіз праць вче них, які
висвітлю ва ли пра вові пи тан ня ор ганізації та діяль ності с/г ко о пе ра тивів, де мон -
ст рує відсутність на уко вих робіт, в яких бу ли б відо б ра жені пра вові особ ли вості
с/г пе ре роб них ко о пе ра тивів в ас пекті член ст ва, ут во рен ня та при пи нен ня діяль -
ності, уп равління, до говірних відно син то що. Ці та інші пи тан ня пра во во го ре гу -
лю ван ня с/г пе ре роб ної ко о пе рації за ли ши лись ос то ронь на уко вих досліджень.
Та ка си ту ація не є див ною з ог ля ду на логічність ру ху про це су пізнан ня від за -
галь но го до кон крет но го. На за галь но те о ре тич них за са дах, що за кла дені пра ця ми
ви дат них вче них-аг рар ників, по вин но роз ви ва тись вчен ня про ви ди с/г об слу го -
ву ю чої ко о пе рації, зо к ре ма є не обхідність в де таль но му вив ченні пра во во го по ло -
жен ня с/г пе ре роб них ко о пе ра тивів та по шу ку шляхів йо го вдо с ко на лен ня. В
зв’яз ку із тим, що спеціаль них досліджень да но го пред ме ту не про во ди лось, пер -
шо чер го вим за вдан ням є вста нов лен ня ос нов них оз нак с/г пе ре роб но го ко о пе ра -
ти ву та фор му лю ван ня йо го на уко вої дефініції. Слід та кож скон цен т ру ва ти ува гу
на виз на ченні місця, яке посіда ють с/г пе ре робні ко о пе ра ти ви се ред ор гані -
заційно-пра во вих форм юри дич них осіб, що закріплені в за ко но давстві Ук раїни. 

Пер спек тив ни ми на пря ма ми досліджен ня мож на виділи ти вста нов лен ня пра -
во вих особ ли во с тей ор ганізаційних, май но вих та членсь ких відно син, що ви ни -
ка ють у с/г пе ре роб них ко о пе ра ти вах. При цьо му ос нов ний ак цент по ви нен бу ти
зроб ле ний на обов’яз ко ву на явність функціону ю чо го ви роб ництва, що ви с ту пає
кон сти ту тив ною оз на кою с/г пе ре роб но го ко о пе ра ти ву.

Аналітич ний ог ляд на уко вих праць вітчиз ня них вче них, які вив ча ли пра во ве
ре гу лю ван ня с/г ко о пе рації в Ук раїні за період не за леж ності, ви я вив ви раз ну за -
ко номірність, що пов’язує хро но логію та зміст вка за них досліджень. Її суть по ля -
гає в то му, що по ступ на уко во-пра во вої дум ки про с/г ко о пе рацію в Ук раїні відбу -
вав ся послідо вно: від роз роб ки за галь но те о ре тич них за сад ор ганізації та діяль -
ності с/г ко о пе ра тивів до спеціалізо ва но го відо крем ле но го вив чен ня типів с/г ко -
о пе ра тивів. Та кож про сте жується тен денція до зро с тан ня пи то мої ва ги на уко вих
досліджень, що при свя чені пра во во му по ло жен ню с/г об слу го ву ю чих ко о пе ра -
тивів, порівня но із пра ця ми, які вив ча ють пра вові за са ди с/г ви роб ни чих ко о пе ра -
тивів. Та ка тен денція є відо б ра жен ням соціаль но-еко номічних умов та рівня пер -
спек тив ності обох типів с/г ко о пе ра тивів у су часній Ук раїні. Зроб ле но вис но вок
про не обхідність та за ко номірність по даль шої спеціалізації на уко вих досліджень
в сфері пра во во го ре гу лю ван ня с/г ко о пе рації, а са ме в на прямі ви яв лен ня пра во -
вих особ ли во с тей с/г пе ре роб них ко о пе ра тивів як різно ви ду с/г об слу го ву ю чих

194 Держава і право • Випуск 63



ко о пе ра тивів, так як пра во ва спе цифіка с/г пе ре роб них ко о пе ра тивів за ли шається
не роз кри тою у на уці ко о пе ра тив но го пра ва Ук раїни. Досліджен ня вар то спря му -
ва ти в та ких ос нов них на прям ках: виз на чен ня по нят тя та оз нак с/г пе ре роб них ко -
о пе ра тивів; вив чен ня особ ли во с тей ут во рен ня та при пи нен ня діяль ності с/г пе ре -
роб них ко о пе ра тивів; ви яв лен ня спе цифіки май но вих, членсь ких, уп равлінських
та до говірних відно син, що при та ман на с/г пе ре роб ним ко о пе ра ти вам.
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Н.Я. ШПА РИК

ВИ ДИ МІЖНА РОД НО-ПРА ВО ВИХ АКТІВ 
ЯК ДЖЕ РЕЛ ЕКО ЛОГІЧНО ГО ПРА ВА УК РАЇНИ

Про аналізо ва но на укові по зиції сто сов но за галь них кри теріїв кла сифікації міжна -
род них до го ворів у си с темі дже рел еко логічно го пра ва Ук раїни. За про по но ва но кла -
сифіку ва ти міжна род но-пра вові ак ти як дже ре ла еко логічно го пра ва за та ким
спеціаль ним кри терієм як об’єкт пра во во го ре гу лю ван ня. Про аналізо ва но особ ли вості
міжна род но-пра во вих актів-прин ципів у си с темі дже рел еко логічно го пра ва. 

Клю чові сло ва: міжна род но-пра во вий акт, міжна род ний до говір, дже ре ла еко -
логічно го пра ва, кла сифікація, міжна род но-пра вові ак ти-прин ци пи.

Шпа рык Н.Я. Ви ды меж ду на род но-пра во вых ак тов как ис точ ни ков эко ло ги че -
с ко го пра ва Ук ра и ны

Про ана ли зи ро ва ны на уч ные по зи ции от но си тель но об щих кри те ри ев клас си фи ка -
ции меж ду на род ных до го во ров в си с те ме ис точ ни ков эко ло ги че с ко го пра ва Ук ра и ны.
Пред ло же но клас си фи ци ро вать меж ду на род но-пра во вые ак ты как ис точ ни ки эко ло ги -
че с ко го пра ва по та ко му спе ци аль но му кри те рию как объ ект пра во во го ре гу ли ро ва ния.
Про ана ли зи ро ва ны осо бен но с ти меж ду на род но-пра во вых ак тов-прин ци пов в си с те ме
ис точ ни ков эко ло ги че с ко го пра ва.

Клю че вые сло ва: меж ду на род но-пра во вой акт, меж ду на род ный до го вор, ис точ ни -
ки эко ло ги че с ко го пра ва, клас си фи ка ция, меж ду на род но-пра во вые ак ты-прин ци пы.
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The article analyzes the scientific positions by general classification criteria of
International Treaties in system of the Environmental Law sources of Ukraine. It is proposed
to classify International Legal Acts as sources of Environmental Law for such a special crite-
ria as an object of legal regulation. There is considered special features of International Legal
Acts-Principles in system of the Environmental Law sources of Ukraine.

Key words: International Legal Act, International Treaty, the sources of Environmental
Law, classification, International Legal Acts-Principles.

Як еко логічне пра во Ук раїни, так і міжна род не пра во на вко лиш нь о го при род -
нь о го се ре до ви ща є но ви ми і до сить ди намічни ми га лу зя ми пра ва. М.Н. Ко пи лов
за зна чає, що од ним із явищ, вар тих ува ги у су часній до к т рині міжна род но го еко -
логічно го пра ва є існу ю ча в ній роз роб ка ос нов і ме тодів кла сифікації міжна род -
них еко логічних норм в якості не обхідно го кро ку до упо ряд ку ван ня си с те ми і
струк ту ри да ної га лузі міжна род но го пра ва1. То му для кра що го ро зуміння суті,
ролі та змісту міжна род них до го ворів у си с темі дже рел еко логічно го пра ва Ук -
раїни вар то досліди ти пи тан ня їх кла сифікації.

Міжна род но-пра во вим ак там у си с темі дже рел еко логічно го пра ва Ук раїни
при та манні ті ж за гальні оз на ки та кри терії кла сифікації, що й усім міжна род но-
пра во вим до ку мен там. До міжна род но-пра во вих актів на ле жать кон венції, уго ди,
пак ти, про то ко ли, трак та ти, ста ту ти, спільні за яви, дек ла рації, ко мюніке, хартії,
ме мо ран ду ми, рег ла мен ти, ак ти, обміни но та ми то що. На зва міжна род но-пра во -
во го ак ту не впли ває на йо го юри дич ну си лу. Що сто сується кла сифікації цих
актів, то на уковці виділя ють кілька ос нов них її кри теріїв. 

За кри терієм юри дич ної си ли виділя ють дві гру пи міжна род них до го ворів. До
пер шої з них на ле жать ак ти, які містять обов’яз кові до ви ко нан ня нор ми (так зва -
не твер де пра во), а до дру гої – ак ти, які містять пра ви ла ре ко мен даційно го ха рак -
те ру (так зва не м’яке пра во). 

Пер ша гру па дже рел є більш на пов не ною, по ши ре ною, ці ак ти вста нов лю ють
кон кретні пра ва та обов’яз ки суб’єктів міжна род них еко логічних відно син, а та -
кож санкції в разі по ру шен ня умов до го ворів. Умо ви, пе ред ба чені в цих міжна -
род но-пра во вих ак тах, є чин ни ми тільки для сторін до го во ру. Крім то го, для на -
бран ня чин ності міжна род но го до го во ру в кожній країні, він по тре бує ра тифікації
(або за твер д жен ня) дер жа вою та за тяж ної про це ду ри імпле мен тації норм цьо го
ак ту у національ не за ко но дав ст во. Для при кла ду мож на на зва ти Кон венцію про
охо ро ну всесвітньої куль тур ної і при род ної спад щи ни 1972 ро ку. Ба зо ви ми
національ ни ми за ко но дав чи ми ак та ми, що спря мо вані на ви ко нан ня зо бов’язань
цієї Кон венції, є такі за ко ни Ук раїни: «Про охо ро ну куль тур ної спад щи ни» від
8 черв ня 2000 ро ку, «Про при род но-за повідний фонд Ук раїни» від 16 черв ня
1992 ро ку, «Про охо ро ну ар хе о логічної спад щи ни» від 18 бе рез ня 2004 ро ку. Про -
бле ми охо ро ни куль тур ної і при род ної спад щи ни в Ук раїні не од но ра зо во бу ли
пред ме том роз гля ду Вер хов ної Ра ди Ук раїни. Та кож на шою дер жа вою прий ня то
низ ку підза кон них нор ма тив но-пра во вих актів, що кон кре ти зу ють по ря док
здійснен ня збе ре жен ня, охо ро ни і уп равління пам’ят ка ми куль тур ної і при род ної
спад щи ни. 

До дру гої гру пи міжна род но-пра во вих актів як дже рел еко логічно го пра ва
України, які містять пра ви ла ре ко мен даційно го ха рак те ру (так зва не м’яке пра во)
мож на відне с ти Сток гольмську дек ла рацію з на вко лиш нь о го се ре до ви ща, Дек ла -
рацію Ріо-де-Жа ней ро з на вко лиш нь о го се ре до ви ща і роз вит ку, Всесвітню хартію
при ро ди. Ці дже ре ла міжна род но го еко логічно го пра ва навіть за відсут ності кон -

197Юридичні і політичні науки



крет них санкцій за їх не до три ман ня відігра ють виз на чаль ну, гло баль ну роль у ре -
гу лю ванні відно син у сфері охо ро ни довкілля.

В історії фор му ван ня міжна род но го пра ва на вко лиш нь о го се ре до ви ща ви о -
крем лю ють та ких три ета пи ро вит ку: по чат ко вий (до 1972 р.), ста нов лен ня міжна -
род но го пра ва на вко лиш нь о го се ре до ви ща як га лузі (1972-1992) та су час ний (з
1992 р. – до нині). По ка зо вим і без за пе реч ним є вплив двох міжна род них подій на
роз ви ток міжна род но го пра ва на вко лиш нь о го се ре до ви ща: Сток гольмської кон -
фе ренції з на вко лиш нь о го се ре до ви ща 1972 р. та Кон фе ренції з на вко лиш нь о го
се ре до ви ща і роз вит ку (Кон фе ренція Ріо-де-Жа ней ро, 1992 р.). Са ме ро ки про ве -
ден ня цих двох міжна род них кон фе ренцій по зна ча ють за вер шен ня од но го і по ча -
ток но во го ета пу роз вит ку міжна род но го пра ва на вко лиш нь о го се ре до ви ща2, що
засвідчує прин ци по ве зна чен ня та ав то ри тет цих кон фе ренцій та особ ли ве місце
дек ла рацій, прий ня тих на цих кон фе ренціях, у си с темі дже рел міжна род но го пра -
ва довкілля.

Фор му ван ня су час ної си с те ми міжна род ної охо ро ни на вко лиш нь о го се ре до -
ви ща роз по ча ло ся з Кон фе ренції ООН, яка відбу ла ся у Сток гольмі в 1972 році, хо -
ча де які міжна родні еко логічні уго ди (на при клад, Лон донсь ка кон венція про збе -
ре жен ня ди ких тва рин, птахів та риб в Аф риці 1900 р., До говір про збе ре жен ня та
охо ро ну ко тиків 1911р., Кон венція про за хист мігру ю чих птахів 1916 р., Міжна -
род на кон венція що до ре гу лю ван ня ки тобійно го про мис лу 1946 р.), бу ли підпи -
сані ще до цієї кон фе ренції. Про те са ме після Сток гольмської кон фе ренції ак -
тивізу ва ла ся нор мо твор ча діяльність по охо роні довкілля на національ но му та
міжна род но му рівнях, во на на бу ла кон цеп ту аль но го ха рак те ру і си с тем но го
змісту.

День відкрит тя Сток гольмської кон фе ренції з на вко лиш нь о го се ре до ви ща
5 черв ня 1972 р. прий ня то вва жа ти Всесвітнім днем охо ро ни довкілля (що до цьо -
го пи тан ня на кон фе ренції бу ло прий ня то ок ре му ре зо люцію). У її ро боті взя ли
участь пред став ни ки 114 дер жав, спеціалізо ва них ус та нов ООН та уря до вих і
міжу ря до вих міжна род них ор ганізацій. Ця кон фе ренція ма ла три ма теріаль них
ре зуль та ти: План дій з пи тань на вко лиш нь о го се ре до ви ща, ство рен ня Про гра ми
ООН по на вко лиш нь о му се ре до ви щу (англ. UNEP, United Nations Environment
Programme) та Сток гольмська дек ла рація з на вко лиш нь о го се ре до ви ща.

План дій з пи тань на вко лиш нь о го се ре до ви ща – це до ку мент, який містить 109
ре ко мен дацій що до дій, які не обхідно вжи ти дер жа вам з ме тою за хи с ту на вко -
лиш нь о го се ре до ви ща. Про гра ма ООН по на вко лиш нь о му се ре до ви щу або
ЮНЕП сприяє ко ор ди нації охо ро ни при ро ди на за галь но си с тем но му рівні. Місія
ЮНЕП – це «за без пе чен ня керівництва та за охо чен ня парт нер ст ва в га лузі охо ро -
ни на вко лиш нь о го се ре до ви ща за до по мо гою сти му лю ван ня, на дан ня інфор мації
та спри ян ня країнам і на ро дам, поліпшен ня якості їхньо го жит тя без шко ди для
май бутніх по колінь». Про гра ма ООН спря мо ва на на вирішен ня най гостріших
про блем су час ної еко логічної кри зи (опу с те лю ван ня, де гра дації ґрунтів,
погіршен ня якості і змен шен ня кількості прісних вод, за бруд нен ня Світо во го
океа ну).

Сток гольмська дек ла рація скла дається із пре ам бу ли та 26 ста тей-прин ципів.
До ку мент роз по чи нається із виз нан ня пра ва лю ди ни на спри ят ли ве довкілля і
обов’яз ку йо го охо ро ня ти. Дек ла рація виз на чи ла ос новні на прям ки та прин ци пи
міжна род но-пра во вої охо ро ни довкілля у та ких сфе рах як раціональ не ви ко ри с -
тан ня при род них ре сурсів, збе ре жен ня фло ри та фа у ни, по пе ре д жен ня за бруд нен -
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ня довкілля (вклю ча ю чи мо ря), де терміну ва ла охо ро ну довкілля із соціаль но-еко -
номічним роз вит ком, де мо графічни ми про бле ма ми, ок рес ли ла на прям ки уп -
равління у еко логічній сфері, вка за ла на важ ливість на уко вих еко логічних
досліджень та еко логічної освіти. 

Окрім виз на чен ня при ро до охо рон них за вдань і на прямків співпраці, Сток -
гольмська дек ла рація впер ше закріпи ла ряд міжна род но-пра во вих прин ципів:
прин цип су ве рен но го пра ва дер жав роз роб ля ти свої при родні ре сур си та
відповідаль ності за за вдан ня шко ди довкіллю інших дер жав, прин цип
співробітництва у вирішенні еко логічних про блем. По ло жен ня Сток гольмської
дек ла рації при зве ли до ви ник нен ня но вих міжна род но-пра во вих норм, прин ципів
та інсти тутів га лузі, хо ча цей про цес інко ли за тя гу вав ся на ро ки. 

У 1992 р. бу ла скли ка на Кон фе ренція в Ріо-де-Жа ней ро, яка прий ня ла Дек ла -
рацію з на вко лиш нь о го се ре до ви ща і роз вит ку, цен т раль на кон цепція якої – ста -
лий роз ви ток. Ук раїною для ре алізації та впро ва д жен ня цьо го прин ци пу ста ло го
роз вит ку бу ли роз роб лені: Національ ний план дій з охо ро ни на вко лиш нь о го се ре -
до ви ща, Ос новні на пря ми дер жав ної політи ки Ук раїни у га лузі охо ро ни довкілля,
ви ко ри с тан ня при род них ре сурсів та за без пе чен ня еко логічної без пе ки та Кон -
цепція ста ло го роз вит ку на се ле них пунктів. У цих клю чо вих до ку мен тах інте г -
рація еко логічних пріори тетів у стра тегію соціаль но го і еко номічно го роз вит ку
роз гля дається як ос нов не за вдан ня еко логічної політи ки на шої дер жа ви.

У 2012 році Ор ганізація Об’єдна них Націй ор ганізу ва ла Кон фе ренцію з пи -
тань ста ло го роз вит ку, та кож відо му під на звою «Ріо-2012» або «Ріо +20», яка
зно ву ж та ки прой ш ла в Ріо-де-Жа ней ро (Бра зилія). Орієнтація цієї кон фе ренції
бу ла спря мо ва на на вирішен ня двох клю чо вих пи тань: еко логізація еко номіки у
кон тексті ви корінен ня бідності та вста нов лен ня інсти туційних ра мок для ста ло го
роз вит ку.

Як за зна чає про фе сор С.М. Крав чен ко, усі ви ще пе релічені дек ла рації дру гої
гру пи («м`яке пра во») про го ло шу ють прин ци пи «зе ле ної» по ведінки дер жав та
міжна род но го співробітництва у сфері охо ро ни довкілля. Во ни не впли ва ють без -
по се ред ньо на міжна родні відно си ни, але їх по ло жен ня втілю ють ся в кон венціях,
рішен нях міжна род них ор ганізацій та в національ но му за ко но давстві3. Во ни на че
й не містять норм пря мої дії, од нак їхня роль у пра во во му ре гу лю ванні відно син
у сфері довкілля є виз на чаль ною.

Та ким чи ном, Сток гольмська дек ла рація з на вко лиш нь о го се ре до ви ща, Дек ла -
рація Ріо-де-Жа ней ро з на вко лиш нь о го се ре до ви ща і роз вит ку, Всесвітня хартія
при ро ди та Дек ла рація «Ріо +20» – це ак ти, які ма ють по туж ний ав то ри тет се ред
інших міжна род них до го ворів та особ ли ву юри дич ну при ро ду. А по ля гає во на у
то му, що пра ви ла, які містять ся у ак тах дру гої гру пи, не му сять про хо ди ти про це -
ду ри на бран ня чин ності і ра тифікації. Відповідно дер жа ви не по да ють жод них
по пра вок чи за сте ре жень зі своєї сто ро ни при за сто су ванні цих актів. То му ці до -
го во ри на про ти ва гу всім іншим міжна род но-пра во вим ак там у сфері довкілля
мож на на зва ти «міжна род но-пра во ви ми ак та ми-прин ци па ми у си с темі дже рел
еко логічно го пра ва». 

Міжна род но-пра вові ак ти мож на кла сифіку ва ти і за інши ми кри теріями. На -
при клад, за об’єктом пра во во го ре гу лю ван ня во ни поділя ють ся на за гальні (До -
говір про Ан тарк ти ку, Кон венція про охо ро ну всесвітньої куль тур ної і при род ної
спад щи ни, Всесвітня хартія при ро ди, Віденсь ка кон венція про охо ро ну озо но во -
го ша ру), спеціальні, тоб то ті, що сто су ють ся ок ре мих об’єктів еко логічних відно -
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син (Кон венція про міжна род ну торгівлю ви да ми ди кої фа у ни і фло ри, що пе ре -
бу ва ють під за гро зою зник нен ня, Кон венція про збе ре жен ня мігру ю чих видів ди -
ких тва рин) і кон кретні (Уго да про збе ре жен ня по пу ляцій євро пейсь ких ка жанів).

За про сто ро вим кри терієм виділя ють гло баль ний або світо вий рівень по ши -
рен ня дії міжна род но-пра во вих актів як дже рел еко логічно го пра ва (ті, що ма ють
за галь не і од на ко во важ ли ве зна чен ня не за леж но від місцяз на хо д жен ня суб’єкта
міжна род но го пра ва), кон ти нен таль ний (такі, що сто су ють ся кон крет но го регіону
і/або об’єкта еко логічно го пра ва, на при клад, Кон венція про охо ро ну ди кої фло ри
та фа у ни і при род них се ре до вищ існу ван ня у Європі, Євро пейсь ка ланд шафт на
кон венція, Кон венція з охо роні фа у ни і фло ри Аф ри ки, Кон венція ООН про бо -
роть бу з опу с те лю ван ням у тих країнах, що по тер па ють від серй оз ної по су хи
та/або опу с те лю ван ня, особ ли во в Аф риці) та регіональ ний або ло каль ний рівень
(ті, що сто су ють ся кон крет них дер жав чи те ри торій, на при клад, Кон венція що до
співробітництва по охо роні та ста ло му ви ко ри с тан ню ріки Ду най, Рам ко ва
конвенція про охо ро ну та ста лий роз ви ток Кар пат; та кож сю ди відно сять ся уго ди
про співпра цю між країна ми у ви пад ку стихійних лих та інших над зви чай них
ситу ацій).

Де які на уковці (Ю.С.Шем шу чен ко, Н.Р. Ма ли ше ва) про по ну ють кла сифіку ва -
ти міжна род но-пра вові ак ти як дже ре ла еко логічно го пра ва Ук раїни за суб’єктним
скла дом та за ча сом дії. За суб’єктним скла дом ак ти міжна род но го пра ва на вко -
лиш нь о го се ре до ви ща поділя ють на: 1) міждер жавні, тоб то ті, сто ро на ми яких є
дер жа ви (Кон венція про за хист морсь ко го рай о ну Балтійсько го мо ря); 2) міждер -
жавні за уча с тю інших суб’єктів. Зо к ре ма, Про то кол з про блем во ди та здо ров’я
до Кон венції про охо ро ну та ви ко ри с тан ня транс кор дон них во до токів та міжна -
род них озер (1999) пе ред ба чає, що він відкри тий для підпи сан ня дер жа ва ми –
чле на ми Євро пейсь кої еко номічної комісії Ор ганізації Об’єдна них Націй (ЄЕК),
дер жа ва ми – чле на ми Євро пейсь ко го регіональ но го коміте ту Всесвітньої ор га -
нізації охо ро ни здо ров’я (ВО ОЗ), дер жа ва ми, що ма ють кон суль та тив ний ста тус
при ЄЕК, а та кож відповідни ми регіональ ним ор ганізаціями еко номічної інте г -
рації; 3) ак ти міжна род них ор ганізацій (Ре зо люція Ге не раль ної Асам б леї ООН
1980 р. Про істо рич ну відповідальність дер жав за збе ре жен ня при ро ди Землі для
те перішньо го та май бут нь о го по колінь). За ча сом дії виділя ють ак ти з не об ме же -
ним терміном дії (Віденсь ка кон венція про цивільну відповідальність за ядер ну
без пе ку) і з виз на че ним терміном дії (Уго да між Уря дом Ук раїни та Уря дом ФРН
про співробітництво в га лузі охо ро ни довкілля (1993), яка бу ла ук ла де на стро ком
на п’ять років)4.

У на уковій літе ра турі про по нується та кож кла сифікація більш за галь но го ха -
рак те ру, яка мо же за сто со ву ва ти ся до усіх міжна род но-пра во вих актів. Це поділ
до го ворів за фор маль ним кри терієм – двох- та ба га то с то ронні до го во ри. Та кож
мож на го во ри ти про та кий спе цифічний кри терій поділу міжна род но-пра во вих
актів, який за ле жить від рівня, на яко му був ук ла де ний до говір (ра тифіко ва ний
пар ла мен том, міжу ря до вий, міжміністерсь кий, міжвідо мчий то що). Ке ру ю чись
стат тею 3 За ко ну Ук раїни «Про міжна родні до го во ри Ук раїни» N 1906-IV від
29.06.2004 ро ку за суб’єкта ми ук ла дан ня розрізня ють такі ви ди міжна род них до -
го ворів Ук раїни, що ук ла да ють ся: Пре зи ден том Ук раїни або за йо го до ру чен ням
– від імені Ук раїни (політичні, мирні, те ри торіальні і такі, що сто су ють ся дер жав -
них кор донів, роз ме жу ван ня ви ключ ної (морсь кої) еко номічної зо ни і кон ти нен -
таль но го шель фу Ук раїни; про ви ко ри с тан ня те ри торії та при род них ре сурсів
України то що); Кабіне том Міністрів Ук раїни або за йо го до ру чен ням від імені
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Уря ду Ук раїни (міжна родні до го во ри з еко номічних, на уко во-технічних та інших
пи тань, вклю ча ю чи еко логічні, відне сені до відан ня КМУ); міністер ст ва ми та
інши ми цен т раль ни ми ор га на ми ви ко нав чої вла ди, дер жав ни ми ор га на ми – від
імені міністерств, інших цен т раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди, дер жав них ор -
ганів. Це єди ний тип кла сифікації міжна род но-пра во вих актів, що за твер д же ний
на за ко но да чо му рівні. Про це ду ра та ви мо ги що до ра тифікації чи за твер д жен ня
міжна род них до го ворів в Ук раїні пе ред ба че на, зо к ре ма, у стат тях 9 та 12 ви щев -
ка за но го за ко ну.

Відо мий дослідник дже рел еко логічно го пра ва П.О.Гвоз дик вка зує, що оціню -
ю чи склад міжна род них до го ворів Ук раїни з пи тань охо ро ни на вко лиш нь о го при -
род но го се ре до ви ща, мож на кон ста ту ва ти, що зго ду на обов’яз ковість більшості з
них дер жа ва на дає шля хом ра тифікації. Не має міжна род них до го ворів еко логічної
спря мо ва ності, за твер д же них Пре зи ден том Ук раїни. Ду же не знач на кількість
міжна род них до го ворів за твер д же на по ста но ва ми КМУ та підпи са на пред став ни -
ка ми цен т раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди5. Зва жа ю чи на ви щев ка за не, вар то
по го ди ти ся із дум кою Г.К. Дмитрієвої та П.О. Гвоз ди ка сто сов но то го, що
міжвідомчі до го во ри не мо жуть бу ти рівноз нач ни ми із міждер жав ни ми до го во ра -
ми за своїми юри дич ни ми мож ли в стя ми і сту пе нем впли ву на національ не за ко -
но дав ст во6.

Підсу мо ву ю чи про ве де не досліджен ня, не обхідно за зна чи ти, що крім тих за -
галь них прин ципів кла сифікації, які ха рак терні для всіх міжна род но-пра во вих
актів (за кількістю сторін до го во ру, за суб’єктним скла дом, за про сто ро вим кри -
терієм і за ча сом дії), вар то виділи ти й ті спеціальні кри терії кла сифікації міжна -
род но-пра во вих актів, які при та манні тільки дже ре лам еко логічно го пра ва (за
об’єктом пра во во го ре гу лю ван ня у сфері довкілля). 

Особ ли ве місце у си с темі міжна род но-пра во вих актів як дже рел еко логічно го
пра ва зай ма ють міжна род но-пра вові ак ти-прин ци пи, дія яких по ши рюється на всі
цивілізо вані країни без по пе ред ньої ра тифікації чи за твер д жен ня. Особ ливість та -
ких міжна род но-пра во вих актів-прин ципів по ля гає в то му, що, не зва жа ю чи на ре -
ко мен даційний ха рак тер пе ред ба че них у них пра вил по ведінки, ви ко нан ня норм-
прин ципів має бу ти бе зу мов ним. Своєрідною санкцією у разі не ви ко нан ня чи
ігно ру ван ня цих еко ло го-пра во вих прин ципів є за гро за погіршен ня ста ну
довкілля і гло бальні мас шта би та ко го погіршен ня. Міжна род но-пра вові ак ти-
прин ци пи ок рес лю ють на прям ки фор му ван ня та роз вит ку міжна род но го пра ва
на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща та національ но го за ко но дав ст ва у сфері
збе ре жен ня і охо ро ни довкілля.

1. Меж ду на род ное эко ло ги че с кое пра во: учеб ник / отв. ред. Р.М. Ва ле ев. – М.: Ста -
тут, 2012. – C. 64. 2. Міжна род не публічне пра во: підруч ник / В.М. Ре пець кий, В.М. Ли -
сик, М.М. Микієвич та ін.; за ред. В.М. Ре пець ко го. – К.: Знан ня, 2012. – С. 388. 3. Крав -
чен ко С.М. Ак ту альні про бле ми міжна род но го пра ва на вко лиш нь о го се ре до ви ща:
підруч ник / Крав чен ко С.М., Ан д ру се вич А.О., Бо найн Дж. / під заг. ред. проф. С.М.
Крав чен ко – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2002. – С. 59. 4. Еко логічне пра во Ук раїни. Ака -
демічний курс: підруч ник / за заг. ред. Ю. С. Шем шу чен ка. – К.: Ви дав ництво «Юри -
дич на дум ка», 2008. – C. 623-624. 5. Гвоз дик П.О. Дже ре ла еко логічно го пра ва Ук раїни:
мо но графія / Гвоз дик П.О. / відп. ред. Н.Р. Ма ли ше ва. – К.: Алер та, 2012. – С. 182.
6. Дмитрієва Г.К. Міжна род ний до говір у си с темі дже рел міжна род но го при ват но го
пра ва / Г.К. Дмитрієва // Про бле ми гар монізації за ко но дав ст ва Ук раїни з міжна род ним
пра вом: ма теріали на ук.-практ. конф. – К., 1998. – С. 63.
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А. В. ЛАНДІНА
Д. М. ог ли АС КЕ РОВ

СОЦІАЛЬ НА ОБУ МОВ ЛЕНІСТЬ 
ВСТА НОВ ЛЕН НЯ КРИМІНА ЛЬ НОЇ ВІДПОВІДАЛЬ НОСТІ 

ЗА ЗЛО ЧИ НИ ПРО ТИ ПРА ВО СУД ДЯ

Стат тю при свя че но про блемі виз на чен ня соціаль ної обу мов ле ності вста нов лен ня
криміна ль ної відповідаль ності за зло чи ни про ти пра во суд дя, відповідальність за які пе -
ред ба че на нор ма ми, вклю че ни ми у Розділ XVIII Особ ли вої ча с ти ни КК Ук раїни. Ав тор
до во дить ак ту альність да ної те ми з ог ля ду на те, що кількість цих зло чинів у КК Ук -
раїни 2001 ро ку знач но збільши ла ся, порівня но із КК Ук раїни 1961 р. Бу ла приділе на ува -
га ви яв лен ню підстав і умов криміналізації. Не обхідність криміналізації вка за них у да -
них нор мах КК Ук раїни про ти прав них діянь бу ла до ве де на шля хом вста нов лен ня
суспільної не без печ ності кож но го із зло чинів про ти пра во суд дя, на ос нові чо го бу ла
вста нов ле на суспільна не без печність зло чинів про ти пра во суд дя в ціло му.

Клю чові сло ва: зло чи ни про ти пра во суд дя, суспільна не без печність, криміналізація,
соціаль на обу мов леність, криміна ль на відповідальність.

Лан ди на А.В., Ас ке ров Д.М. ог лы. Со ци аль ная обус лов лен ность ус та нов ле ния
уго лов ной от вет ст вен но с ти за пре ступ ле ния про тив пра во су дия

Ста тья по свя ща ет ся про бле ме оп ре де ле ния со ци аль ной обус лов лен но с ти ус та нов -
ле ния уго лов ной от вет ст вен но с ти за пре ступ ле ния про тив пра во су дия, от вет ст вен -
ность за ко то рые пре ду с мо т ре на нор ма ми, ко то рые вклю че ны в Раз дел XVIII Осо бен -
ной ча с ти УК Ук ра и ны. Ав тор до ка зы ва ет ак ту аль ность дан ной те мы ос но вы ва ясь на
том, что ко ли че ст во этих пре ступ ле ний в УК Ук ра и ны 2001 го да зна чи тель но воз рос -
ло, по срав не нию с УК Ук ра и ны 1961 г. Бы ло уде ле но вни ма ние вы яв ле нию пред по сы лок
и ус ло вий кри ми на ли за ции. Не об хо ди мость кри ми на ли за ции ука зан ных в дан ных нор мах
УК Ук ра и ны про ти во прав ных де я ний бы ла до ка за на пу тем ус та нов ле ния об ще ст вен -
ной опас но с ти каж до го из пре ступ ле ний про тив пра во су дия, на ос но ве че го бы ла ус -
та нов ле на об ще ст вен ная опас ность пре ступ ле ний про тив пра во су дия в це лом.
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Клю че вые сло ва: пре ступ ле ния про тив пра во су дия, об ще ст вен ная опас ность, кри -
ми на ли за ция, со ци аль ная обус лов лен ность, уго лов ная от вет ст вен ность.

Landina Anna, Askerov Damed. The social element of criminal responsibility for
crimes against justice

The article is dedicated to the problem of defining the social agreement of the establish-
ment of criminal responsibility for crimes against justice, responsibility for which is provided
by the norms, which are included in Section XVIII of the Special part of the Criminal Code of
Ukraine. The author proves the topicality of this theme based on the fact that the number of
these crimes in the Criminal Code of Ukraine of 2001 increased considerably, compared to
the Criminal Code of 1961 Was paid attention to identifying prerequisites and conditions
criminalization. The need for the criminalization of the norms of the Criminal Code of
Ukraine of illegal acts was proved by the establishment of social danger each of the offences
against justice, on the basis that established the social danger of the crimes against justice in
general.

Key words: crimes against justice, social danger, criminalization, social agreement,
criminal responsibility.

Од ним з най го ловніших над бань суспільства є пра во на спра вед ли ве та не за -
леж не пра во суд дя. Як за зна чає С.Є. Дідик, гро мадсь ка довіра й по ва га до су до вої
вла ди – це га рантія ефек тив ної ро бо ти су до вої си с те ми1. На явність та кої довіри
пе ред ба чає існу ван ня пев них за собів, що за без пе чу ють відповідальність за про ти -
правні діян ня, які спря мо вані на по ру шен ня нор маль но го функціону ван ня си с те -
ми пра во суд дя. Од ним із та ких за собів є криміна ль но-пра во ва охо ро на пра во суд -
дя від зло чин них по ся гань.

По ло жен ня про на леж ну ро бо ту суддів та інших учас ників пра во суд дя
закріплені як на національ но му, так і на міжна род но му рівнях. За галь на дек ла -
рація прав лю ди ни 1948 ро ку (ст. 10), Міжна род ний пакт про гро ма дянські і
політичні пра ва 1966 ро ку (ст. 14 (1)), Кон венція про за хист прав лю ди ни і ос но -
во по лож них сво бод 1950 ро ку (ст. 6) га ран ту ють пра во кож ної осо би на спра вед -
ли вий і публічний роз гляд її спра ви уп ро довж ро зум но го стро ку не за леж ним,
ком пе тент ним та не упе ре д же ним су дом у вста нов ле но му за ко ном по ряд ку. За зна -
чені по ло жен ня відо б ра жені в Кон сти туції і за ко нах Ук раїни та охо ро ня ють ся
нор ма ми КК Ук раїни.

Криміна ль на відповідальність за зло чи ни про ти пра во суд дя в Ук раїні вста нов -
люється стат тя ми, вклю че ни ми у Розділ XVIII Особ ли вої ча с ти ни КК Ук раїни. В
цей розділ вхо дить трид цять од на нор ма (ст.ст. 371–400) що виз на ча ють по ка ран -
ня за по ся ган ня на нор маль ну діяльність не тільки су до вої вла ди, а й ор ганів, що
спри я ють про це су альній діяль ності з ви ко нан ня су дом функції пра во суд дя (ор -
ганів про ку ра ту ри, слідства, дізнан ня), а та кож ор ганів, що ви ко ну ють ви не сені
су да ми ви ро ки, ух ва ли, по ста но ви та інші су дові рішен ня. КК Ук раїни 2001 р.
знач но роз ши рив ко ло криміна ль но ка ра них діянь у сфері пра во суд дя порівня но
із КК 1961 р. у зв’яз ку із по тре ба ми сьо го ден ня. Тут за ко номірно по стає пи тан ня
про соціаль ну обу мов леність, яке і бу де на ми досліджу ва ти ся.

Вза галі пи тан ня криміна ль но-пра во вої охо ро ни пра во суд дя роз гля да ли такі
вчені, як М.І. Ба жа нов, Ю.В. Ба улін, І.С. Вла сов, П.А. Во ро бей, О.О. Ква ша,
О.М. Ко с тен ко, Я.М. Куль берг, О.М. Лит вак, А.А. Му зи ка, В.О. На вроцькй,
Ш.С. Раш ковсь ка, О.Я. Свєтлов, З.А. Тро с тюк, І.М. Тяж ко ва, В.І. Тю тюгін,
П.Л. Фріс, М.І. Ха в ро нюк та інші. Вод но час, не зва жа ю чи на ве ли ку кількість
праць з пи тань криміна ль но-пра во вої охо ро ни пра во суд дя, пи тан ня соціаль ної
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обу мов ле ності криміна ль ної відповідаль ності за ці зло чи ни май же не
досліджується. 

Пи тан ня соціаль ної обу мов ле ності вста нов лен ня криміна ль ної відповідаль -
ності за ті чи інші про ти правні по ся ган ня завжди бу ло ак ту аль ни ми. Це по яс -
нюється тим, що у суспільстві постійно відбу ва ють ся зміни, тоб то во но є ди -
намічним, а чин не за ко но дав ст во по вин но відповіда ти по тре бам суспільства на
кож но му етапі роз вит ку. У ви пад ку, як що за кон про криміна ль ну відповідальність
не адек ват но відо б ра жа ти ме суспільну по тре бу, він не ма ти ме мож ли вості ре гу лю -
ва ти по ведінку лю дей та са мим своїм існу ван ням підри ва ти ме ав то ри тет криміна -
ль но го пра ва2. Соціаль на обу мов леність вне сен ня змін до за ко ну має по яс ню ва ти
не обхідність криміна ль но-пра во вої охо ро ни пев них суспільних відно син, підви -
щу ва ти на уко ву обґрун то ваність змісту за ко ну3.

Криміналізація є од ним із ос нов них за собів бо роть би із про ти прав ни ми діян -
ня ми, що є суспільно не без печ ни ми. Сутністю криміналізації є відне сен ня то го
чи іншо го суспільно не без печ но го діян ня до зло чин них з вста нов лен ням за ньо го
криміна ль ної відповідаль ності4. Так вчені (Л. П. Брич та В. О. На вроць кий) вка -
зу ють, що криміна ль на пра во творчість зу мов ле на суспільни ми по тре ба ми, зо к ре -
ма в за сто су ванні та ко го край нь о го за хо ду як вста нов лен ня криміна ль ної
відповідаль ності за суспільно не без печні по ся ган ня5. Тоб то, вста нов лен ня
криміна ль ної відповідаль ності за пев не суспільно не без печ не діян ня по вин но зу -
мов лю ва ти ся са ме соціаль ни ми по тре ба ми, що ви ник ли в суспільстві. В те орії
криміна ль но го пра ва за зна чається, що є при чи ни і умо ви криміналізації про ти -
прав них діянь. 

Що до умов криміналізації, то вчені виділя ють на ступні: а) діян ня, що
криміналізується по вин но бу ти суспільно не без печ ним; б) по вин но ма ти до стат -
ньо ши ро ку роз пов сю д женість; в) по зи тивні наслідки криміналізації, що очіку -
ють ся, по винні пе ре ви щу ва ти її не га тивні наслідки; г) криміналізація діян ня не
по вин на су пе ре чи ти Кон сти туції, діючо му пра ву та міжна род ним уго дам;
д) криміналізація не по вин на су пе ре чи ти нор мам мо ралі; е) криміналізація
повин на бу ти здійснен ною в про це су аль но му і криміналістич но му ас пек тах;
ж) криміналізація не по вин на про во ди тись, як що бо роть ба з да ним шкідли вим
для суспільства діян ням мож ли ва і ефек тив на за до по мо гою інших, більш м’яких
за ходів6. По тре ба криміналізації про ти прав них діянь у сфері пра во суд дя обу мов -
ле на са ме їх суспільною не без печністю та ши ро кою роз пов сю д женістю.

У на уці криміна ль но го пра ва є різні по гля ди що до підстав і прин ципів кримі -
налізації7, але, як пра ви ло, во на зу мов ле на суспільною не обхідністю криміна -
лізації пев но го про ти прав но го діян ня, що обу мов люється йо го суспільною не без -
печністю. Суспільна не без печність як сутність та ких діянь є го ло вним кри терієм
відне сен ня їх до ка те горії зло чинів, зве ден ня їх в ранг криміна ль ної по ведінки, і
є підста вою соціаль ної зу мов ле ності криміна ль но-пра во вої за бо ро ни.

Суспільна не без печність як соціаль но-пра во ва ка те горія ви ко нує в криміна ль -
но му праві ба га то функціональ ну роль як на за ко но дав чо му, так і на пра во за с то -
сов чо му рівнях (відне сен ня діян ня до зло чинів, зміст та струк ту ра санкцій, ди фе -
ренціація відповідаль ності, звільнен ня від неї, індивіду алізація по ка ран ня то -
що)8. Криміна ль но-пра во ва суспільна не без пе ка – це пев ний об’єктив ний ан ти -
соціаль ний стан зло чи ну, зу мов ле ний усією су купністю йо го не га тив них яко с тей
та оз нак, який містить у собі ре аль ну мож ливість спри чи нен ня шко ди суспільним
відно си нам, що охо ро ня ють ся за ко ном9. По ряд з цим кож не криміна ль но-про ти -
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прав не діян ня має особ ли вості про яву. Та ки ми ри са ми наділені і зло чи ни про ти
пра во суд дя. Що до прин ципів криміналізації, то криміна ль но-пра во ва за бо ро на
виз на чає ви мо ги до кож ної криміна ль но-пра во вої нор ми, відповідність з яки ми
за без пе чує логічну уз го д женість її з си с те мою пра ва вза галі та криміна ль но го
пра ва зо к ре ма10.

Суспільна не без печність зло чинів про ти пра во суд дя завжди усвідо млю ва лась
суспільством, то му і по ка ран ня за ці діян ня бу ло до сить су во рим. Це обу мов лю -
ва ла ся тим, що зло чи нець при вчи ненні вка за них зло чинів, пе ресліду ю чи свої
інте ре си, вод но час по ся гав на си с те му пра во суд дя, і тим са мим ство рю вав пе ре -
шко ди для спра вед ли во го при тяг нен ня до відповідаль ності вин них у вчи ненні
зло чинів. 

Підста ви для криміналізації відповідних про ти прав них діянь бу ли за кла дені
істо рич но. В про цесі роз крит тя соціаль ної сут ності да них зло чинів не обхідним є
вста нов лен ня суспільної не без печ ності кож но го із зло чинів про ти пра во суд дя з
ме тою виз на чен ня суспільної не без печ ності да них зло чинів в ціло му. 

Суспільна не без печність завідо мо не за кон них за три ман ня, при во ду або аре ш -
ту (ст. 371 КК Ук раїни) по ля гає у пе ре шко д жанні нор маль но му здійснен ню пра -
во суд дя, а та кож у то му, що поз бав лен ня осо би волі на будь-який термін за відсут -
ності за кон них підстав або з по ру шен ням вста нов ле но го по ряд ку у про цесі
здійснен ня пра во суд дя за вда ють істот ної шко ди інте ре сам пра во суд дя, а та кож
по ся га ють на га ран то ва ну Кон сти туцією Ук раїни сво бо ду і не до тор канність
особи11.

Що до зло чи ну, пе ред ба че но го ст. 372 КК Ук раїни, то суспільна не без печність
при тяг нен ня завідо мо не вин но го до криміна ль ної відповідаль ності в то му, що по -
ру шується на леж не здійснен ня пра во суд дя, гру бо по ру шу ють ся пра ва і сво бо ди
цієї осо би, по ро д жу ють у неї та інших осіб відчут тя соціаль ної і пра во вої не за хи -
ще ності, підри ва ють віру у спра вед ливість і за конність пра во суд дя12. У ре зуль таті
при му шу ван ня да ва ти по ка зан ня (ст. 373 КК Ук раїни), окрім на леж но го здійснен -
ня пра во суд дя, по ру шу ють ся пра ва і сво бо ди лю ди ни і гро ма дя ни на, то му що у
Кон сти туції Ук раїни закріпле не по ло жен ня, що об ви ну ва чен ня не мо же ґрун ту ва -
ти ся на до ка зах, от ри ма них не за кон ним шля хом.

Сто сов но по ру шен ня пра ва на за хист (ст. 374 КК Ук раїни), то та ке про ти прав -
не діян ня по ся гає на здійснен ня пра во суд дя, а та кож на кон сти туційне пра во підо -
зрю ва но го, об ви ну ва че но го чи підсуд но го на за хист під час до су до во го чи су до -
во го про ва д жен ня. Зло чин, пе ред ба че ний ст. 375 КК Ук раїни («По ста нов лен ня
суд дею (суд дя ми) завідо мо не пра во суд но го ви ро ку, рішен ня, ух ва ли або по ста но -
ви») по ся гає, в пер шу чер гу, на кон сти туційні за са ди здійснен ня су до чин ст ва, а
та кож на жит тя чи здо ров’я, сво бо ди, не до тор канність, май нові ла га чи інші за -
конні інте ре си учас ни ка про це су. 

Втру чан ня у діяльність су до вих ор ганів (ст. 376 КК Ук раїни) не се в собі не -
без печність для ре алізації на леж но го пра во суд дя, кон сти туційно го прин ци пу не -
за леж ності суддів при здійсненні су до чин ст ва. Так са мо суспільну не без печність
для ре алізації вка за но го прин ци пу, а та кож на по ря док здійснен ня пра во суд дя
суд дя ми, на род ни ми засіда те ля ми чи при сяж ни ми ста нов лять і такі зло чи ни, як
не за кон не втру чан ня в ро бо ту ав то ма ти зо ва ної си с те ми до ку мен то обігу су ду
(ст. 376-1 КК Ук раїни), по гро за або на силь ст во що до судді, на род но го засіда те ля
чи при сяж но го (ст. 377 КК Ук раїни), умис не за подіян ня шко ди май ну судді,
народ но го засіда те ля чи при сяж но го (ст. 378 КК Ук раїни), по ся ган ня на жит тя
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судді, на род но го засіда те ля чи при сяж но го у зв’яз ку з їх діяльністю, пов’яза ною
із здійснен ням пра во суд дя (ст. 379 КК Ук раїни).

Що до зло чи ну, пе ред ба че но го ст. 380 КК Ук раїни, то не вжит тя за ходів без пе -
ки що до осіб, взя тих під за хист, крім то го, що пе ре шко д жає ефек тив но му
здійснен ню пра во суд дя, ста вить у не без пе ку жит тя і здо ров’я працівників су ду,
пра во охо рон них ор ганів та осіб, які бе руть участь у криміна ль но му су до чинстві,
членів їхніх сімей та їхніх близь ких ро дичів. ана логічну суспільну не без печність
має і та кий зло чин, як роз го ло шен ня відо мо стей про за хо ди без пе ки що до осо би,
взя тої під за хист (ст. 381 КК Ук раїни).

Що до суспільної не без печ ності не ви ко нан ня су до во го рішен ня (ст. 382 КК
України), то во на по ля гає у по ру шенні нор маль но го здійснен ня пра во суд дя, у не -
за без пе ченні своєчас но го і по вно го ви ко нан ня су до во го рішен ня, по ру шені по -
ряд ку ви ко нан ня служ бо ви ми осо ба ми своїх по вно ва жень.

Завідо мо не прав ди ве повідо млен ня про вчи нен ня зло чи ну (ст. 383 КК Ук -
раїни) по ру шує пра во суд дя в ча с тині за без пе чен ня про це су аль но го по ряд ку от ри -
ман ня до казів у справі, а це ста вить під за гро зу діяльність су ду, пра во охо рон них
ор ганів, по ру шу ють ся ос новні за са ди пра во суд дя (за конність, за без пе чен ня до ве -
де ності ви ни, спра вед ли вості). Крім то го, по ру шується ряд прав та сво бод лю ди -
ни, які закріплені в Кон сти туції Ук раїни13.

Що до відмо ви свідка від да ван ня по ка зань або відмо ви ек с пер та чи пе ре кла -
да ча від ви ко нан ня по кла де них на них обов’язків (ст. 385), суспільна не без -
печність цьо го зло чи ну по ля гає у то му, що да не про ти прав не діян ня по ру шує нор -
маль ну діяльність ор ганів дізнан ня, до су до во го слідства що до одер жан ня не -
обхідних до казів, ус клад нює здійснен ня діяль ності що до відправ лен ня пра во суд -
дя, пе ре шко д жає вста нов лен ню істи ни у справі та по ста нов лен ню дійсно пра во -
суд но го су до во го ак ту. 

Що до суспільної не без печ ності зло чи ну, пе ред ба че но го ст. 386 КК Ук раїни
(пе ре шко д жан ня з’яв лен ню свідка, по терпіло го, ек с пер та, при му шу ван ня їх до
відмо ви від да ван ня по ка зань чи вис нов ку), то цей зло чин про тидіє ор га нам
дізнан ня, до су до во го слідства та су ду в одер жанні не обхідних до казів та вста нов -
ленні істи ни у справі при розсліду ванні зло чинів та су до во му роз гляді криміна ль -
них і цивільних справ, пе ре шко д жає по ста нов лен ню пра во суд но го су до во го ак та
і по ся гає на без пе ку й осо би с ту не до тор каність осіб, діяльність яких сприяє
здійснен ню пра во суд дя. 

Суспільна не без печність зло чи ну, пе ред ба че но го ст. 387 КК Ук раїни (роз го ло -
шен ня да них опе ра тив но-роз шу ко вої діяль ності, до су до во го розсліду ван ня), по -
ля гає в на ступ но му: внаслідок та ких діянь по ру шується ро бо та су ду, слідчо го, ор -
ганів дізнан ня та до су до во го слідства; ство рю ють ся пе ре шко ди своєчас но му ви -
яв лен ню, роз крит тю та при пи нен ню зло чинів; ус клад нюється діяльність ор ганів
слідства та су ду що до всебічно го, по вно го й об’єктив но го розсліду ван ня та роз -
гля ду криміна ль них справ, під за гро зу ста вить ся пра во суд дя як та ке.

На ступні три зло чи ни про ти пра во суд дя (при хо ву ван ня май на; ухи лен ня від
по ка ран ня, не пов’яза но го з поз бав лен ням волі; ухи лен ня від відбу ван ня по ка ран -
ня у виді об ме жен ня волі та у виді поз бав лен ня волі), пе ред ба чені ст.ст. 388–390
КК Ук раїни, є суспільно не без печ ни ми з тієї при чи ни, що во ни пе ре шко д жа ють
на леж но му здійснен ню пра во суд дя шля хом не ви ко нан ня ви років і по ка рань
різних видів. Нор маль ну діяльність ви прав них ус та нов по ру шу ють такі зло чи ни,
як злісна не по ко ра ви мо гам адміністрації ви прав ної ус та но ви (ст. 391 КК Ук -
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раїни) та дії, що дез ор ганізу ють ро бо ту ви прав них ус та нов (ст. 392 КК Ук раїни).
Са ме цим во ни і по ру шу ють нор маль не функціону ван ня си с те ми пра во суд дя.

Вте ча з місця поз бав лен ня волі або з-під вар ти (ст. 393 КК Ук раїни) та кож по -
ру шує на леж не здійснен ня пра во суд дя, а та кож по ся гає на за без пе чен ня ви ко нан -
ня ви ро ку у виді поз бав лен ня волі чи аре ш ту осо би, або по ста но ви судді чи ух ва -
ли су ду про за сто су ван ня за побіжно го за хо ду у виді взят тя під вар ту. Вте ча із
спеціалізо ва но го ліку валь но го за кла ду (ст. 394 КК Ук раїни) так са мо по ру шує по -
ря док ви ко нан ня по ста но ви су ду про поміщен ня осо би в та кий за клад, що і по ся -
гає на пра во суд дя в ціло му. В цьо му по ля гає суспільна не без печність вка за них
зло чинів. Не менш суспільно не без печ ним зло чи ном є по ру шен ня пра вил
адміністра тив но го на гля ду (ст. 395 КК Ук раїни), яке по ру шує за без пе чен ня
адміністра тив но го на гляд за ок ре ми ми ка те горіями раніше су ди мих осіб, а це так
са мо не га тив но відби вається і на здійсненні пра во суд дя.

При хо ву ван ня зло чи ну (ст. 396 КК Ук раїни), на наш по гляд, є од ним із
найбільш суспільно не без печ них зло чинів про ти пра во суд дя: са ме цей зло чин пе -
ре шко д жає своєчас но му ви яв лен ню, при пи нен ню та роз крит тю зло чинів, чим
ство рює ду же серй оз ну не без пе ку для здійснен ня пра во суд дя в ціло му. 

Ряд зло чинів про ти пра во суд дя по ся га ють на нор маль ну діяльність за хис ни ка
чи пред став ни ка осо би в про цесі на дан ня пра во вої до по мо ги: це втру чан ня в
діяльність за хис ни ка чи пред став ни ка осо би (ст. 397 КК Ук раїни), по гро за або на -
силь ст во що до за хис ни ка чи пред став ни ка осо би (ст. 398 КК Ук раїни), умис не
зни щен ня або по шко д жен ня май на за хис ни ка чи пред став ни ка осо би (ст. 399 КК
Ук раїни), по ся ган ня на жит тя за хис ни ка чи пред став ни ка осо би у зв’яз ку з
діяльністю, пов’яза ною з на дан ням пра во вої до по мо ги (ст. 400 КК Ук раїни). Ці
зло чи ни по ся га ють, так са мо, як і по пе ред ньо роз г ля нуті, на по ря док здійснен ня
пра во суд дя. Крім то го, во ни спря мо вані на пе ре шко д жан ня діяль ності за хис ни ка
чи пред став ни ка осо би що до на дан ня ни ми пра во вої до по мо ги, а та кож на по ру -
шен ня пра ва осо би на її за хист чи пред став лен ня її інте ресів під час роз гля ду
спра ви в суді.

Крім то го, вар то вка за ти, що більшість із зло чинів про ти пра во суд дя по ру шу -
ють кон сти туційні пра ва лю ди ни і гро ма дя ни на, здо ров’я та жит тя осо би, її честь,
гідність то що.

Та ким чи ном, вста но вив ши суспільну не без печність кож но го із зло чинів про -
ти пра во суд дя, ми маємо мож ливість виз на чи ти суспільну не без печність да ної
гру пи зло чинів в ціло му. Во на по ля гає в на ступ но му:

1) по ру шується нор маль на діяльність ор ганів дізнан ня, до су до во го слідства,
су ду при розсліду ванні та су до во му роз гляді криміна ль ної чи цивільної спра ви;

2) ус клад нюється здійснен ня всебічно го, об’єктив но го та по вно го розсліду -
ван ня та роз гля ду криміна ль ної чи цивільної спра ви;

3) ство рю ють ся пе ре шко ди для вста нов лен ня істи ни у справі і ви не сенні пра -
во суд но го су до во го ак ту;

4) по ру шу ють ся кон сти туційні пра ва і сво бо ди лю ди ни і гро ма дя ни на осіб, які
бе руть участь у криміна ль но му су до чинстві;

5) відбу вається по ся ган ня на честь та гідність осіб, які бе руть участь у
криміна ль но му су до чинстві.

Виз на чив ши суспільну не без печність зло чинів про ти пра во суд дя, ми мо же мо
ствер д жу ва ти, що вста нов лен ня криміна ль ної відповідаль ності за вка зані про ти -
правні діян ня є цілком ви прав да ним і доцільним, тоб то по вною мірою соціаль но
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обу мов ле ним. Хо ча це не оз на чає, що вка зані нор ми є до с ко на ли ми, то му для
підви щен ня їх ефек тив ності потрібне ре тель не досліджен ня як цих норм, так і їх
прак тич не за сто су ван ня з ме тою ви яв лен ня про блем, пов’яза них із їх за сто су ван -
ням.
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Д. П. ПИСЬ МЕН НИЙ

СУ ЧАСНІ ПРО БЛЕ МИ ЗБИ РАН НЯ ДО КАЗІВ 
У ПРО ФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬ НОСТІ СЛІДЧО ГО

Висвітлю ють ся су часні про бле ми зби ран ня до казів за но вим КПК Ук раїни у про -
фесійній діяль ності слідчо го. Звер не но ува гу на те, що в про фесійній діяль ності слідчо -
го мож на виділи ти такі її ком по нен ти: пра во за с то сов чий, пси хо логічний, пізна валь -
ний, посвідчу валь ний. Обґрун то ва но про по зиції що до вне сен ня до пов нень до КПК Ук -
раїни.

Клю чові сло ва: зби ран ня до казів, слідчий, про фесійна діяльність, криміна ль не про -
ва д жен ня, но вий КПК.

Пись мен ный Д.П. Со вре мен ные про бле мы со би ра ния до ка за тельств в про фес -
си о наль ной де я тель но с ти сле до ва те ля 
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сор ка фе д ри криміна ль но го про це су Національ ної ака демії внутрішніх справ, за слу же -
ний юрист Ук раїни



Ос ве ща ют ся со вре мен ные про бле мы со би ра ния до ка за тельств по но во му УПК Ук -
ра и ны в про фес си о наль ной де я тель но с ти сле до ва те ля. Об ра ще но вни ма ние на то, что
в про фес си о наль ной де я тель но с ти сле до ва те ля мож но вы де лить та кие ее ком по нен -
ты: пра во при ме ни тель ный, пси хо ло ги че с кий, по зна ва тель ный, удо с то ве ри тель -
ный.Сфор му ли ро ва ны пред ло же ния по вне се нию до пол не ний в УПК Ук ра и ны.

Клю че вые сло ва: со би ра ние до ка за тельств, сле до ва тель, про фес си о наль ная де я -
тель ность, уго лов ное про из вод ст во, но вый УПК Ук ра и ны.

Pysmennyy Dmutro. Recent developments in the collection of evidence in investigat-
ing careers

The article highlights the current problems of gathering evidence for a new PDA in
Ukraine careers investigator. Attention is paid to the fact that the professional activities of the
investigator can identify those of its components: law enforcement, psychological, cognitive,
notary. Suggestions regarding amendment of the CPC of Ukraine.

Key words: gathering evidence, investigating, professional background, criminal pro-
ceedings, the new Code of Ukraine.

З по зицій су час но го криміна ль но го про це су та криміна ль но го про це су аль но -
го за ко но дав ст ва Ук раїни слідчий – це служ бо ва осо ба ор га ну внутрішніх справ,
ор га ну без пе ки, ор га ну, що здійснює кон троль за до дер жан ням по дат ко во го за ко -
но дав ст ва, ор га ну дер жав но го бю ро розсліду вань (після йо го ство рен ня), що
упов но ва же на в ме жах ком пе тенції, пе ред ба че ної КПК Ук раїни, здійсню ва ти до -
су до ве розсліду ван ня криміна ль них пра во по ру шень (п. 17 ст. 3 КПК). Зби ран ня
до казів, ви хо дя чи із ст. 92 КПК, яка го во рить про обов’язок до ка зу ван ня, по кла -
дається на слідчо го, про ку ро ра, а у ви пад ках виз на че них криміна ль ним про це су -
аль ним за ко но дав ст вом Ук раїни – на по терпіло го. Са ме то му діяльність слідчо го
по зби ран ню до казів є однією з най ак ту альніших в на уці криміна ль но го про це су,
оскільки від неї за ле жить ре алізація за вдань криміна ль но го про ва д жен ня, сфор -
му ль о ва них у ст. 2 КПК.

У ме жах статті спро буємо про аналізу ва ти но ве ли КПК Ук раїни, що сто су ють -
ся про фесійної діяль ності слідчо го по зби ран ню до казів в ході криміна ль но го
про ва д жен ня.

Знач ний вне сок у досліджен ня про блем, пов’яза них з про фесійною
діяльністю слідчо го по зби ран ню до казів зро би ли такі дослідни ки як Аленін
Ю.П., Бер наз В.Д., Го ро дець ка М.С., Ду бинсь кий А.Я., Мам ка Г.М., Ми хеєнко
М.М., Ро ма нюк Б.В., Са во нюк Р.Ю., Смо ков С.М., Стахівський С.М., Уда ло ва
Л.Д., Фа рин ник В.І., Чуріко ва І.В., Шей фер С.А., Шу ми ло М.Є. та ін. 

Діяль ності слідчо го при та манні за гальні ри си, ха рак терні для людсь кої діяль -
ності. Во ни по-своєму віддзер ка лю ють ся в ній. Як і будь-яка інша, діяльність
слідчо го існує у двох фор мах:зовнішній, чуттєво-прак тич ний і внутрішній, ро зу -
мовій. 

У роз вит ку «по го ри зон талі» в ній прий ня то виділя ти ок ремі дії та рішен ня
(ак ти). З ок ре мих актів скла дається вся діяльність слідчо го. Дії та рішен ня слідчо -
го різні за своєю сут тю. З ог ля ду на це вся діяльність слідчо го мо же бу ти роз -
поділе на на такі ви ди (на пря ми): 1) діяльність що до досліджен ня об ста вин
криміна ль но го про ва д жен ня (слідчі (роз шу кові) дії у вузь ко му ро зумінні сло ва);
2) діяльність, зміст якої ста нов лять про це су альні дії що до усу нен ня існу ю чих або
мож ли вих пе ре шкод; 3) дії та про це су альні рішен ня, що на ле жать до фор му лю -
ван ня підо зри або кон ста тації відсут ності підстав для цьо го; 4) дії та рішен ня за
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до по мо гою яких сто ро ни та інші учас ни ки криміна ль но го про ва д жен ня за лу ча -
ють ся до про це су аль ної діяль ності і їм за без пе чується мож ливість ре алізації
своїх прав; 5) ак ти ви ключ но роз по ряд чо го ха рак те ру; 6) діяльність, за до по мо -
гою якої за без пе чується мож ливість відшко ду ван ня шко ди та мож ли вої
конфіскації май на; 7) діяльність що до по пе ре д жен ня криміна ль них пра во по ру -
шень. 

Здійсню ю чи «вер ти каль ний, по пе реч ний зріз» діяль ності, мож на умов но вич -
ле ни ти ок ремі її ком по нен ти: суспільно-політич ний, пра во за с то сов чий, мо раль -
ний, пси хо логічний, пізна валь ний, посвідчу валь ний.

Те о ре тич но і прак тич но важ ли во, з’ясо ву ю чи ефек тивність слідчої діяль ності
й вдо с ко на лю ю чи її, зна ти, що при вно сить в цю діяльність кож ний ком по нент і як
впли ває на неї пра во ве ре гу лю ван ня. Пра во ве ре гу лю ван ня, про ни ка ю чи в усі ак -
ти, що ста нов лять діяльність слідчо го, по різно му про яв ляє се бе не тільки віднос -
но ок ре мих її на прямів, а й що до ок ре мих ком по нентів та кої діяль ності. Все це
має важ ли ве зна чен ня для з’ясу ван ня ре аль но го впли ву пра ва на діяльність
слідчо го.

Да мо ха рак те ри с ти ку ок ре мих ком по нентів та кої діяль ності.
Спря мо ваність діяль ності слідчо го на ви ко нан ня пра во вих за вдань і здійснен -

ня її в ус та нов ле них за ко ном пра во вих нор мах – ха рак тер на оз на ка пра во за с то -
сов чо го ком по нен ту.

Пра вові по ло жен ня є керівни ми не тільки при здійсненні прак тич них дій, але
і при ро зу мо во му їх кон ст ру ю ванні. До цьо го ком по нен ту вхо дить та кож за сто су -
ван ня норм ма теріаль но го пра ва при прий нятті всіх рішень, пов’яза них з повідо -
млен ням про підо зру.

Пра во за с то сов чий ком по нент тією чи іншою мірою про ни кає і в усі інші або
су про во д жується ни ми.

Пра во за с то совній діяль ності пе ре дує і її су про во д жує пізна валь ний про цес,
оскільки вста нов лен ня фак тич них об ста вин і за сто су ван ня пра ва мож ли ве тільки
в ре зуль таті пізна валь ної діяль ності. Ці ком по нен ти діяль ності тісно взаємодіють
і взаємо о бу мов лені.

Пізна валь ний ком по нент відчу ває знач ний вплив пра ва. Вод но час по шу ко вий
ха рак тер діяль ності слідчо го уне мож лив лює її надмірне ре гу лю ван ня – за кон га -
ран тує слідчо му пев ну са мостійність у ви борі так тич них прий омів, у виз на ченні
чер го вості про ве ден ня слідчих (роз шу ко вих) дій то що.

Засвідчу валь ний ком по нент су про во д жує всі інші ком по нен ти. Він по ля гає в
до ку мен таль но му оформ ленні з до три ман ням вста нов ле них за ко ном пра вил хо ду
і ре зуль татів про ве ден ня про це су аль них дій і прий нят тя пев них рішень. Про це су -
альні до ку мен ти, які скла дає слідчий, є за со бом фіксації от ри ма них да них і слу -
жать свідчен ням ви ко нан ня ним ви мог за ко ну1.

У про фесійній діяль ності слідчо го важ ли ву роль відіграє пізна валь на
діяльність. Ефек тивність криміна ль но-про це су аль но го пізнан ня в стадії до су до -
во го розсліду ван ня знач ною мірою за ле жить від то го, наскільки чітко рег ла мен -
то ва но по ря док за сто су ван ня кон крет них спо собів ви яв лен ня, виїмки та фіксації
фак тич них да них, тоб то до казів. Ба га торічна прак ти ка за сто су ван ня відповідних
криміна ль них про це су аль них норм пе ре кон ли во свідчить, що во ни, як пра ви ло,
за без пе чу ють до сяг нен ня слідчим як без по се редніх цілей, тоб то тих, які до ся га -
ють ся при ви ко нанні ок ре мих слідчих дій, так і кінце вої ме ти йо го про фесійної
діяль ності – вста нов лен ня об’єктив ної істи ни.
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Вод но час із цьо го пра ви ла є ви ня ток, ко ли рівень ефек тив ності пізна валь ної
діяль ності зни жується че рез не до сить чітке вре гу лю ван ня по ряд ку за сто су ван ня
ок ре мих спо собів криміна ль но го про це су аль но го пізнан ня. Це сто сується, на сам -
пе ред, по ряд ку зби ран ня до казів слідчим відповідно до ч. 2 ст. 40 та ч. 2 ст. 93
КПК Ук раїни.

На на шу дум ку, об го во рен ня про блем, що ви ни ка ють у цьо му зв’яз ку, має не
тільки прак тич не зна чен ня, а й мо же бу ти при во дом для на пра цю ван ня про по -
зицій що до вдо с ко на лен ня криміна ль но го про це су аль но го за ко но дав ст ва. 

Се ред по вно ва жень слідчо го, що пе ред ба чені ч. 2 ст. 40 КПК про ве ден ня
слідчих (роз шу ко вих) дій та не глас них слідчих (роз шу ко вих) дій як спо со бу зби -
ран ня до казів, є доміну ю чим, тоб то пре ро га ти вою слідчо го. Як що про во ди ти
слідчі (роз шу кові) дії в од но му криміна ль но му про ва д женні крім ньо го мо же і
про ку рор, то не гласні слідчі (роз шу кові) дії за відсут ності вказівки та їх ви ко нан -
ня відповідни ми опе ра тив ни ми підрозділа ми мо же про во ди ти тільки слідчий2.

Як відо мо, зби ран ня до казів є од ним із еле ментів до ка зу ван ня. На дум ку
М.Є. Шу ми ла, струк ту ру зби ран ня до казів у про це су аль них дже ре лах слід роз -
гля да ти як уре гу ль о ва ну КПК діяльність упов но ва же них суб’єктів з ви яв лен ня й
фіксації у вста нов ле но му криміна ль ним про це су аль ним за ко ном по ряд ку ма -
теріаль них та іде аль них слідів зло чи ну або інших фак тич них да них, що ма ють до -
ка зо ве зна чен ня для криміна ль но го про ва д жен ня3.

За зна чи мо, що про це су аль не закріплен ня фак тич них да них є не обхідним еле -
мен том будь-якої слідчої дії, що про во дить ся з ме тою зби ран ня чи пе ревірки до -
казів. Без про це су аль но го закріплен ня пізна них фак тич них да них, а та кож дій з їх
ви яв лен ня не мож ли во сфор му ва ти будь-який до каз. От ри ма на слідчим як
суб’єктом до ка зу ван ня інфор мація у ви гляді ма теріаль них або іде аль них об разів
мо же бу ти ви ко ри с та на в до ка зу ванні ли ше після при ве ден ня її у вста нов ле но му
за ко ном фор му.

В су часній юри дичній літе ра турі виз нається слуш ною дум ка вче них що до
умов ності за сто су ван ня в за ко но давстві терміна «зби ран ня до казів». Відо мо, що
го то вих до казів у при роді не існує, а то му суб’єкт до ка зу ван ня у ході про ва д жен -
ня слідчих (роз шу ко вих) дій має відшу ку ва ти інфор мацію, яка сто сується пред ме -
та до ка зу ван ня, і фіксу ю чи її у відповідних про це су аль них ак тах, фор мує до ка зи.

Не обхідним еле мен том зби ран ня до казів шля хом про ве ден ня слідчих (роз шу -
ко вих) дій є та кож пра во за без пе чу вальні за хо ди, тоб то наділені пра во вою фор -
мою дії, за до по мо гою яких слідчий за без пе чує мож ливість ре алізації прав, на да -
них КПК Ук раїни гро ма дя нам та осо бам, які бе руть участь у зби ранні до казів.
В цьо му зв’яз ку М.Є. Шу ми ло та М.А. По го рець кий за зна ча ють, що зби ран ня до -
казів точніше бу ло б виз на чи ти як фор му ван ня до казів, що скла дається з ви ко нан -
ня ор га на ми до су до во го розсліду ван ня по шу ко вих, пізна валь них, посвідчу валь -
них та пра во за без пе чу валь них до казів4.

Си с те ма спо собів зби ран ня до казів, яка закріпле на у ст. 93 КПК пе ред ба чає
такі дії: 

– вик лик і до пит слідчим будь-якої осо би, а са ме: свідка, по терпіло го, підо -
зрю ва но го, об ви ну ва че но го та скла дан ня відповідно го про то ко лу у вста нов ле но -
му за ко ном по ряд ку;

– без по се реднє ви яв лен ня слідчим фактів та об ста вин пред ме та до ка зу ван ня,
фак тич них да них, які ма ють до ка зо ве зна чен ня: про ва д жен ня у вста нов ле но му
КПК по ряд ку об шу ку, ог ля ду, пред’яв лен ня осо би, тру па, ре чей для впізнан ня,
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про ве ден ня під час до су до во го розсліду ван ня до пи ту, впізнан ня в ре жимі віде о -
кон фе ренції, слідчо го ек с пе ри мен ту, освіду ван ня осо би, за лу чен ня ек с пер та та
про ве ден ня ек с пер ти зи, їх про це су аль не оформ лен ня;

– при зна чен ня ек с пер ти зи та от ри ман ня вис нов ку ек с пер та, а са ме: ви не сен ня
по ста но ви про при зна чен ня ек с пер ти зи і оз най ом лен ня з нею підо зрю ва но го, об -
ви ну ва че но го, роз’яс нен ня їм прав, прав та обов’язків ек с пер ту; от ри ман ня
зразків для порівняль но го досліджен ня; вив чен ня вис нов ку ек с пер та, до пит ек с -
пер та та ін.;

– ви мо га до підприємств, ус та нов, ор ганізацій, служ бо вих осіб і гро ма дян
пред’яв лен ня пред метів і до ку ментів, у то му числі про ве ден ня ревізій (ог ляд от -
ри ма них до ку ментів або пред метів; їх про це су аль не оформ лен ня та приєднан ня
до криміна ль но го про ва д жен ня);

– до ру чен ня слідчим у криміна ль но му про ва д женні опе ра тив ним підрозділом
про ве с ти відповідні слідчі (роз шу кові) і не гласні слідчі (роз шу кові) дії, ре зуль та -
ти яких за пев них умов мо жуть бу ти до ка за ми у та ко му криміна ль но му про ва д -
женні (п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК).

За зна чи мо, що се ред спо собів зби ран ня до казів слідчі (роз шу кові) дії ма ють
найбільш пи то му ва гу.

Слідчі (роз шу кові) дії із зби ран ня і пе ревірки до казів – це ча с ти на про це су -
аль них дій, які про во дять ся у повній відповідності до ви мог КПК Ук раїни у
криміна ль но му про ва д женні. Во ни спря мо вані на зби ран ня та пе ревірку до казів,
а та кож вста нов лен ня об ста вин, що ма ють зна чен ня для кон крет но го криміна ль -
но го про ва д жен ня.

Важ ли вим фак то ром об ран ня ви ду та чер го вості про ве ден ня відповідних
слідчих (роз шу ко вих) дій є виз на чен ня їх невідповідності.

В пер шу чер гу не обхідно про во ди ти слідчі (роз шу кові) дії, які спря мо вані: 
– на фіксацію фак тич них да них, які пе ре бу ва ють під за гро зою зник нен ня (на -

при клад, до пит тяж ко по ра не но го, осо би по хи ло го віку, па са жи ра на шля ху пе -
реміщен ня то що);

– на по пе ре д жен ня спроб при хо ва ти, зни щи ти або ви к ри ви ти відо мості, що
ма ють до ка зо ве зна чен ня;

– а та кож слідчі (роз шу кові) дії, про ве ден ня яких пов’яза не із три валістю у
часі (складні ек с пер ти зи, ревізії, ви ко нан ня ок ре мих до ру чень і кло по тань що до
міжна род ної пра во вої до по мо ги то що)5.

Вив чен ня слідчої прак ти ки доз во ляє зро би ти вис но вок про те, що слідчий мо -
же ви ма га ти від відповідних по са до вих осіб ви ко нан ня пев них дій, але на цьо му
йо го по вно ва жен ня закінчу ють ся, оскільки во ни не за без пе чені мож ливістю за -
сто су ван ня за ходів впли ву до тих суб’єктів, які не ви ко ну ють йо го за кон них ви -
мог. То му у слідчій прак тиці не такі вже й по оди нокі ви пад ки, ко ли керівни ки
підприємств, ус та нов, ор ганізацій та ок ремі по са дові осо би, бу ду чи не зацікав ле -
ни ми в на данні ор га ну до су до во го слідства до ка зо вої інфор мації, не ви ко ну ють
ви мог слідчо го, при цьо му навіть не вва жа ю чи за не обхідне по яс ни ти при чи ну
йо го не ви ко нан ня.

Оскільки, у за коні не пе ред ба чені пра вові за со би для здійснен ня слідчим при -
му со во го кон тро лю за хо дом підго тов ки і на прав лен ня йо му не обхідної інфор -
мації. На на шу дум ку, не має по тре би до во ди ти, що та ке ста но ви ще не сприяє
вста нов лен ню істи ни у криміна ль но му про ва д женні, а то му не обхідно вирішу ва -
ти пи тан ня, пов’язані з відшу кан ням шляхів ре аль но го втілен ня в пізна валь ну
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діяльність слідчо го та ко го прин ци пу по бу до ви пра во вої дер жа ви, як прин цип
взаємної відповідаль ності осо би і дер жа ви.

Од ним з мож ли вих варіантів вирішен ня про бле ми за без пе чен ня обов’яз ко -
вості ви мог слідчо го, які він на прав ляє підприємствам, ус та но вам, ор ганізаціям
та по са до вим осо бам мог ло би бу ти до пов нен ня ч. 5 ст. 40 КПК Ук раїни та ким ре -
чен ням: «Не ви ко нан ня за кон них ви мог слідчо го, вчи нен ня пе ре шкод йо го діяль -
ності в розсліду ванні криміна ль них пра во по ру шень тяг не за со бою
відповідальність, пе ред ба че ну за ко ном».

1. Діяльність слідчо го існує в двох фор мах: зовнішній, тоб то чуттєво-прак -
тичній і внутрішній – ро зу мовій. 

2. В про фесійній діяль ності слідчо го умов но мож на виділи ти такі її ком по нен -
ти: суспільно-політич ний, пра во за с то сов чий, пси хо логічний, пізна валь ний,
посвідчу валь ний.

3. Зби ран ня до казів слід виз на чи ти як діяльність слідчо го з ви ко нан ня ря ду
по шу ко вих, пізна валь них, посвідчу валь них та пра во за без пе чу валь них за ходів.

1. Хо ло ден ко В.Д. Уго лов но-про цес су аль но е ре гу ли ро ва ни е де я тель но с тис ле до ва те -
ля: ав то реф. дисс. на со ис ка ние учен. сте пе ни канд. юрид. на ук / В.Д. Хо ло ден ко. – Са -
ра тов, 1985. – С. 7-8. 2. Криміна ль ний про це су аль ний ко декс Ук раїни: На уко во-прак тич -
ний ко мен тар: у 2 т. Т. 1 / О.М. Бан дур ка, Є.М. Блажівський, Е.П. Бур доль та ін.; за заг.
ред. В.Я. Тація, В.П. Пшон ки, А.В. Порт но ва. – Х.: Пра во, 2012. – С. 141. 3. Криміна ль -
ний про це су аль ний ко декс Ук раїни: На уко во-прак тич ний ко мен тар / за заг. ред. про фе -
сорів В.Г. Гон ча рен ка, В.Т. Но ра, М.Є. Шу ми ла. – К.: Юстініан, 2012. – С. 249.
4. Криміна ль ний про це су аль ний ко декс Ук раїни: На уко во-прак тич ний ко мен тар: у 2 т.
Т. 1 / О.М. Бан дур ка, Є.М. Блажівський, Е.П. Бур доль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація,
В.П. Пшон ки, А.В. Порт но ва. – С. 276. 5. Криміна ль ний про це су аль ний ко декс Ук раїни:
На уко во-прак тич ний ко мен тар / за заг. ред. про фе сорів В.Г. Гон ча рен ка, В.Т. Но ра,
М.Є. Шу ми ла. – С. 252-253.
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ДІЙО ВЕ КА ЯТ ТЯ ЯК ПІДСТА ВА ДЛЯ ЗВІЛЬНЕН НЯ 
ВІД КРИМІНА ЛЬ НОЇ ВІДПОВІДАЛЬ НОСТІ ЗА ЗЛО ЧИ НИ 

ПРО ТИ ОС НОВ НАЦІОНАЛЬ НОЇ БЕЗ ПЕ КИ УК РАЇНИ

Аналізується по нят тя та оз на ки дійо во го ка ят тя як підста ви звільнен ня від
криміна ль ної відповідаль ності за зло чи ни про ти ос нов національ ної без пе ки Ук раїни.
На ос нові про ве де но го досліджен ня вис лов лю ють ся про по зиції що до удо с ко на лен ня ок -
ре мих норм Криміна ль но го ко дек су Ук раїни.

Клю чові сло ва: дійо ве ка ят тя, звільнен ня від криміна ль ної відповідаль ності,
криміна ль но-пра во вий ком проміс.
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Лу цен ко Ю. В., Ми кит чик А.В.Де я тель ное рас ка и ва ние как ос но ва ние для ос -
во бож де ния от уго лов ной от вет ст вен но с ти за пре ступ ле ния про тив ос нов на ци о -
наль ной бе зо пас но с ти Ук ра и ны

Про во дит ся юри ди че с кий ана лиз по ня тия и при зна ков де я тель но го рас ка я ния как
ос но ва ния ос во бож де ния от уго лов ной от вет ст вен но с ти за пре ступ ле ния про тив
основ на ци о наль ной бе зо пас но с ти Ук ра и ны. На ос но ва нии про ве дён но го ис сле до ва ния
да ют ся пред ло же ния ка са ю щи е ся усо вер шен ст во ва ния от дель ных норм Уго лов но го
кодек са Ук ра и ны. 

Клю че вые сло ва: де я тель ное рас ка я ние, ос во бож де ние от уго лов ной от вет ст вен -
но с ти, уго лов но-пра во вой ком про мисс.

Yuriy Lutsenko, Mykytchyk Oleksandr. Effective confession as the basis exemption
from criminal responsibility for crimes against national security of Ukraine

In this article analyzes the existing problems of application, exemption from criminal lia-
bility in respect of compulsory repentance in the activities of the Security Service of Ukraine.
Based on the research, suggestions for improvement of certain provisions of the Criminal
Code of Ukraine.

Key words: active repentance, exemption from criminal liability, criminal and legal
compromise.

Події, які ма ли місце на прикінці 2013 – по чат ку 2014 років в Ук раїні вко т ре
підтвер ди ли, що роз бу до ва Ук раїни як не за леж ної, де мо кра тич ної, пра во вої дер -
жа ви по тре бує ство рен ня постійно діючої пра во вої си с те ми, яка по кли ка на ефек -
тив но ре а гу ва ти на за гро зи сьо го ден ня. У зв’яз ку з цим, своєчас не по пе ре д жен ня
та про тидія зло чи нам про ти ос нов національ ної без пе ки Ук раїни є пріори тет ни -
ми на прям ка ми діяль ності всіх пра во охо рон них ор ганів Ук раїни.

Вод но час, за без пе чен ня на леж но го ре гу лю ван ня суспільних відно син не мож -
ли во без до с ко на лої за фор мою та змістом пра во вої ба зи. У зв’яз ку з цим,
криміна ль не за ко но дав ст во та прак ти ка йо го за сто су ван ня постійно по тре бу ють
но вих на уко вих роз ро бок та удо с ко на лен ня існу ю чих норм.

У те орії криміна ль но го пра ва знач ну ува гу вив чен ню про блем звільнен ня від
криміна ль ної відповідаль ності приділи ли такі вчені, як: Ю.В. Ба улін, С.В. Дья -
ков, О.О. Жит ний, М.П. Кар пу шин, О.Ф. Ковітіді, Н.Ф. Куз не цо ва, В.В. На умов,
П.В. Хряпінський та інші.

Ос таннім ча сом досліджен ню дійо во го ка ят тя як підста ви звільнен ня від
криміна ль ної відповідаль ності бу ли при свя чені ро бо ти М.Є. Гри гор’євої,
О.В. Савкіна, С.Ю. Цуцієва, Х.С. Шакіро ва та де я ких інших на уковців.

На укові ро бо ти на ве де них вче них здебільшо го сто су ва ли ся досліджен ня юри -
дич ної при ро ди, умов та підстав звільнен ня від криміна ль ної відповідаль ності.
Ок ре мо за сто су ван ня дійо во го ка ят тя як підста ви звільнен ня від криміна ль ної
відповідаль ності за зло чи ни про ти ос нов національ ної без пе ки Ук раїни у
криміна ль но-пра вовій на уці не пред став ле но.

До прий нят тя КК Ук раїни 2001 ро ку дійо ве ка ят тя роз гля да лась як об ста ви на,
що пом’як шує криміна ль ну відповідальність та бра ла ся до ува ги су дом при при -
зна ченні винній особі по ка ран ня (пп. 1, 8 ст. 40 КК Ук раїни 1960 р.). У на уці
криміна ль но го пра ва по нят тя «дійо ве ка ят тя» відо ме до сить дав но. Зга ду ван ня
про ньо го мож на зустріти вже в пра цях російських до ре во люційних вче них-прав -
ників. Од нак, у те орії ра дянсь ко го криміна ль но го пра ва єди ної дум ки про йо го
зміст та оз на ки не пред став ле но. Зо к ре ма, Н.Ф. Куз не цо ва ро зуміє під дійо вим ка -
ят тям на ма ган ня відшко ду ва ти за вда ну шко ду осо бою, яка вчи ни ла закінче ний
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зло чин або за мах на зло чин»1. На дум ку Х.Д. Алікпе ро ва, звільнен ня від криміна -
ль ної відповідаль ності у зв’яз ку з по зи тив ною післяз ло чин ною по ведінкою пе -
ред ба чає вплив за ко ну на осо бу не че рез офіційне за су д жен ня, а без по се ред ньо –
че рез інфор маційно-ви хов ний ас пект криміна ль но-пра во во го ре гу лю ван ня, шля -
хом поєднан ня по гро зи ре пресії за вчи не не із вказівкою особі шля ху, який на дає
мож ливість спо ку ту ва ти про ви ну за скоєне по зи тив ною пост криміна ль ною по -
ведінкою2. У пра вовій літе ра турі вже дав но про по ну ва ло ся закріпи ти в ме жах За -
галь ної ча с ти ни КК по ло жен ня, згідно з яким у разі дійо во го ка ят тя осо ба бу ла б
звільне на від криміна ль ної відповідаль ності3.

Досліджу ю чи про бле ми за сто су ван ня норм про звільнен ня від криміна ль ної
відповідаль ності у зв’яз ку з дійо вим ка ят тям не мож ли во оми ну ти ува гою ті по зи -
тивні дії осо би, які пря мо пе ред ба чені у ст. 45 КК Ук раїни (щи ре ка ят тя, ак тив не
спри ян ня роз крит тю зло чи ну, по вне відшко ду ван ня за вда них збитків або усу нен -
ня за подіяної шко ди) та ма ють місце після вчи нен ня зло чи ну.

Слід відміти ти, що термін «дійо ве ка ят тя» вжи вається в за ко но давстві та су -
довій прак тиці в подвійно му зна ченні: як од не ціле в ст. 45 КК Ук раїни, що охоп -
лює всі йо го скла дові ча с ти ни в єдності, та для ха рак те ри с ти ки пев них еле ментів
дійо во го ка ят тя як ча с ти ни. Ціла низ ка інсти тутів, пов’яза них зі звільнен ням від
криміна ль ної відповідаль ності, звільнен ням від криміна ль но го по ка ран ня,
звільнен ням від відбут тя по ка ран ня, пом’як шен ням по ка ран ня, при зна чен ням
більш м’яко го по ка ран ня, ніж пе ред ба че но за ко ном, заміною невідбу тої ча с ти ни
по ка ран ня більш м’яким, знят тям су ди мості, за сто со ву ють дійо ве ка ят тя з різним
поєднан ням йо го еле ментів, та ких як щи ре ка ят тя, ак тив не спри ян ня роз крит тю
зло чи ну, по вне відшко ду ван ня за вда них збитків, усу нен ня за подіяної шко ди4.

Не обхідно по го ди ти ся з дум кою тих вче них, які за зна ча ють, що ви ра же не сло -
вес но і закріпле не пись мо во виз нан ня осо бою своєї ви ни у зло чині не завжди є
про явом щи ро го ка ят тя, оскільки мо же поєдну ва тись із кри ти кою чин но го за ко -
но дав ст ва, ви прав до ву ван ням своєї про ти прав ної по ведінки то що5.

На відміну від ети мо логічно го зна чен ня сло ва «ка ят тя», у криміна ль но му за -
ко но давстві мо ва йде про ка ят тя за до по мо гою здійснен ня кон крет них по зи тив -
них вчинків. При цьо му, суб’єктив на «ок ра с ка» са мих цих вчинків, рівною мірою
і суб’єктив не відно шен ня осо би до скоєно го ним зло чи ну, за за галь ним пра ви лом,
має дру го ряд не зна чен ня для криміна ль но-пра во вої оцінки дійо во го ка ят тя6.

Як свідчить прак ти ка, спри ян ня при розсліду ванні і роз критті зло чинів пра во -
охо рон ни ми ор га на ми Ук раїни осо ба ми, які вчи ни ли зло чи ни та по го ди ли ся до -
по ма га ти пра во охо рон ним ор га нам, мож на зустріти вкрай рідко. Цьо му є декілька
при чин, по-пер ше, це і складність, а у де я ких ви пад ках і про га ли ни у криміна ль -
но му за ко но давстві, що, у свою чер гу, збільшує сподіван ня у та ких осіб на їхню
без карність. По-дру ге, більша ча ст ка цих суб’єктів ро зумні і роз суд ливі лю ди, що
знач но ус клад нює схи лян ня їх до співробітництва з пра во охо рон ни ми ор га на ми
Ук раїни, тим са мим спри ян ню при роз критті зло чинів, на дан ня та ки ми осо ба ми
прав ди вих і ви черп них свідчень. 

Вод но час у розсліду ванні суспільно не без печ них діянь є і ви нят ки. Це сто -
сується менш не без печ них співу час ників зло чи ну, оскільки такі осо би, як пра ви -
ло, більш охо че йдуть на ком проміс з пра во охо рон ни ми ор га на ми, повідо мля ю чи
про відомі їм об ста ви ни спра ви при вчи ненні зло чинів. У зв’яз ку з цим, з ме тою
за без пе чен ня вчас но го, по вно го й всебічно го роз крит тя зло чинів та при тяг нен ня
до відповідаль ності осіб, які їх вчи ни ли, є доцільним ви ко ри с тан ня криміна ль но-
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пра во во го за охо чен ня з ме тою схи лян ня та ких осіб до співробітництва з пра во -
охо рон ни ми ор га на ми Ук раїни. Це пра во пря мо пе ред ба че но ст. 11 За ко ну Ук -
раїни «Про опе ра тив но-роз шу ко ву діяльність»7. Ад же такі осо би здебільшо го є
найбільш поінфор мо ва ни ми про об ста ви ни вчи не них зло чинів. Бе ру чи до ува ги
за зна че не, нор ми, які містять ся у ст. 45 КК Ук раїни на бу ва ють ва го мо го зна чен ня.

Не обхідно підтри ма ти по зицію В.В. На умо ва, який за зна чає, що сенс ус та нов -
лен ня у криміна ль но му і криміна ль но му про це су аль но му за ко но давстві підстав
звільнен ня від криміна ль ної відповідаль ності та відповідних підстав при пи нен ня
криміна ль но го про ва д жен ня в то му, щоб на да ти виз на че ну «пільгу» осо бам, які
впер ше вчи ни ли суспільно не без печ не діян ня, да ти їм шанс уник ну ти криміна ль -
ної ре пресії і посліду ю чою за ко нос лух ня ною по ведінкою до ве с ти, що скоєне
діян ня пред став ля ло де я ку ви пад ковість у їхньо му житті8.

Уяв ляється, що по нят тя «дійо ве ка ят тя», яке ви не се не за ко но дав цем у на зву
ст. 45 КК, ука зує на те, що звільнен ня від криміна ль ної відповідаль ності за да ною
стат тею в жод но му ви пад ку не мож ли ве без роз ка ян ня осо би у вчи не но му. Тоб то,
щи ре по ка ян ня у будь-яко му ви пад ку є обов’яз ко вою, невід’ємною умо вою
звільнен ня від криміна ль ної відповідаль ності. Інші суб’єктивні умо ви цьо го
звільнен ня (ак тив не спри ян ня роз крит тю зло чи ну, відшко ду ван ня збитків, усу -
нен ня шко ди) є ли ше мож ли ви ми суб’єктив ни ми оз на ка ми. Вис нов ки про їх не -
обхідність у по ведінці кон крет но го об ви ну ва че но го по винні ґрун ту ва ти ся на
оцінці пев но го юри дич но го фак ту: як що зло чи ном шко ди не за вда но, то не має не -
обхідності в її усу ненні, от же, не потрібно вклю ча ти цю ви мо гу до оз нак дійо во го
ка ят тя осо би. Як що зло чин роз кри то «по га ря чих слідах» або зло чин є оче вид ним
– не має по тре би в ак тив но му спри янні йо го роз крит тю з бо ку осо би, то й ста ви -
ти особі цю ви мо гу не має не обхідності9.

Бе ру чи до ува ги, що кож на дія, яка тим чи іншим чи ном ха рак те ри зує дійо ве
ка ят тя і са ма по собі є пев ною (ок ре мою) об ста ви ною, що пом’як шує по ка ран ня,
а в Особ ливій ча с тині КК такі дії по кла дені в ос но ву спеціаль них видів звільнен -
ня від криміна ль ної відповідаль ності, то в по даль шо му термін «дійо ве ка ят тя» бу -
де охоп лю ва тись по зи тив ною пост криміна ль ною по ведінкою осо би, яка спря мо -
ва на на змен шен ня об ся гу за вда ної шко ди суспільно не без печ ним діян ням.

Як по ка зує прак ти ка, без пра во во го ком промісу з підо зрю ва ним не мож ли во
успішно здійсни ти розсліду ван ня криміна ль но го про ва д жен ня, вста но ви ти пси -
хо логічний кон такт з осо бою, яка вчи ни ла зло чин, у пе ред ба че ний за ко ном строк
за вер ши ти до су до ве розсліду ван ня то що. По ступ ки, на які йдуть співробітни ки
пра во охо рон них ор ганів з підо зрю ва ни ми в про цесі до су до во го розсліду ван ня за
умо ви вчи нен ня по зи тив них дій, у зв’яз ку з не до ско на лим як КК так і КПК Ук -
раїни нерідко здійсню ють ся з по ру шен ням ви мог ма теріаль но го і про це су аль но -
го пра ва, у яких су во ро рег ла мен то вані межі дій пра во за с то со ву ва ча, що ча сом
поз бав ляє їх мож ли вості ма не в ру ва ти про це су аль ни ми фор ма ми при му су в інте -
ре сах криміна ль но го про ва д жен ня. 

Осо ба підля гає звільнен ню від криміна ль ної відповідаль ності у зв’яз ку з дійо -
вим ка ят тям, як що: 1) во на вчи ни ла зло чин впер ше; 2) вчи не не нею діян ня на ле -
жить до зло чи ну не ве ли кої тяж кості або не о бе реж них зло чинів се ред ньої тяж -
кості; 3) її пост криміна ль на по ведінка є по зи тив ною і повністю відповідає змісту
дійо во го ка ят тя, яке вклю чає такі обов’яз кові еле мен ти, як: а) щи ре по ка ян ня осо -
би; б) ак тив не спри ян ня роз крит тю зло чи ну; в) по вне відшко ду ван ня за вда них
збитків або усу нен ня за подіяної шко ди10. 
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Як ба чи мо, звільнен ня осо би від криміна ль ної відповідаль ності у зв’яз ку з
дійо вим ка ят тям (ст. 45 КК) мож ли ве в разі вчи нен ня нею впер ше зло чи ну не ве -
ли кої тяж кості або не о бе реж но го зло чи ну се ред ньої тяж кості. При цьо му, як вба -
чається з ППВСУ від 23.12.2005 № 12 «Про прак ти ку за сто су ван ня су да ми Ук -
раїни за ко но дав ст ва про звільнен ня осо би від криміна ль ної відповідаль ності»
«Та кою осо бою, яка вчи ни ла зло чин упер ше, вва жається осо ба, ко т ра раніше не
вчи ня ла зло чинів або раніше вчи ни ла зло чин, що вже втра тив пра во ве зна чен ня.
Вчи нен ня три ва ю чо го або про дов жу ва но го зло чи ну, двох або більше зло чинів не -
ве ли кої тяж кості, чи не о бе реж них зло чинів се ред ньої тяж кості, які ут во рю ють су -
купність (за ви нят ком ре аль ної), не мо же бу ти пе ре по ною для за сто су ван ня ст. 45
КК»11.

От же, дійо ве ка ят тя по ля гає в то му, що після вчи нен ня зло чи ну осо ба щи ро
по ка я лась, ак тив но спри я ла йо го роз крит тю та повністю відшко ду ва ла за вдані
збит ки або усу ну ла за подіяну шко ду. Відсутність хо ча б однієї із за зна че них скла -
до вих дійо во го ка ят тя ви клю чає звільнен ня осо би від криміна ль ної відповідаль -
ності за ст. 45 КК. Ви ня ток мо жуть ста но ви ти ли ше ви пад ки вчи нен ня зло чи ну чи
за ма ху на ньо го, внаслідок яких не за подіяно шко ду або не за вда но збит ки11.

У на уці криміна ль но го пра ва прий ня то вва жа ти, що пост криміна ль на по -
ведінка – це пе ред ба че не за ко ном про криміна ль ну відповідальність суспільно ко -
рис не, свідо ме, во льо ве діян ня ак тив ності або бездіяль ності осо бою після скоєння
ним зло чи ну, яке тяг не за со бою криміна ль но-пра вові наслідки12.

Як за зна чає В.Ф. Ще пель ков, бе ру чи до ува ги спе цифіку по ло жень криміна ль -
но го за ко но дав ст ва Російської Фе де рації, у на уковій літе ра турі з криміна ль но го
пра ва, ви ни кає дис кусія, сто сов но то го, чи не обхідно щоб бу ли при сутні в діянні
осо би всі оз на ки дійо во го ка ят тя, чи тільки декілька з них13.

Дум ки ок ре мих вче них-прав ників де що різнять ся що до ро зуміння оз нак дійо -
во го ка ят тя, які закріплені в нор мах За галь ної ча с ти ни КК Ук раїни, і співстав лен -
ня їх з умо ва ми та підста ва ми спеціаль них видів звільнен ня від криміна ль ної
відповідаль ності.

З досліджен ня чин но го криміна ль но го за ко но дав ст ва Ук раїни, мож на дійти
вис нов ку, що сфе ра за сто су ван ня ст. 45 КК Ук раїни охоп лює як закінчені, так і не -
закінчені зло чи ни. Як що зло чин вчи не но у співу часті, то пи тан ня про звільнен ня
від криміна ль ної відповідаль ності у зв’яз ку з дійо вим ка ят тям вирішується ли ше
що до то го співу час ни ка, який ви ко нав усі за зна чені у цій статті ви мо ги10.

У разі відсут ності од но го з еле ментів дійо во го ка ят тя не мож на за сто со ву ва ти
ст. 45 КК Ук раїни як підста ву звільнен ня від криміна ль ної відповідаль ності. Про -
те, мо же бу ти і ви ня ток, який сто сується ли ше ок ре мих ви падків, ко ли вчи не ним
зло чи ном або за ма хом на ньо го фак тич но не бу ло за вда но збитків чи за подіяно
шко ду. У та ко му разі на яв ни ми по винні бу ти два еле мен ти дійо во го ка ят тя: щи ре
ка ят тя осо би, ак тив не спри ян ня роз крит тю зло чи ну14. 

Осо ба, яка підля гає звільнен ню від криміна ль ної відповідаль ності за
ст. 45 КК Ук раїни – фізич на, осуд на осо ба, що до сяг ла віку, з яко го мож ли ве при -
тяг нен ня її до криміна ль ної відповідаль ності, за вчи нен ня нею впер ше зло чи ну
не ве ли кої тяж кості або не о бе реж но го зло чи ну се ред ньої тяж кості та пост криміна -
ль на по ведінка якої відповідає оз на кам, пе ред ба че ним у ст. 45 КК Ук раїни. Як що
зло чин вчи не но співу час ни ка ми, то звільнен ню від криміна ль ної відповідаль -
ності підля гає ли ше той співу час ник, віднос но яко го вста нов ле но на явність пе ре -
ду мо ви та підста ви та ко го звільнен ня, пе ред ба че них ст. 45 КК Ук раїни15.
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Бе ру чи до ува ги ви ще на ве де не, С.М. Са банін за зна чає, що не має не обхідності
за пе ре чу ва ти звільнен ня від криміна ль ної відповідаль ності у зв’яз ку з дійо вим
ка ят тям і при скоєнні осо бою тяж ко го та особ ли во тяж ко го зло чи ну, оскільки роль
суб’єкта тут мо же бу ти дру го ряд ною, а не го ло вною. На йо го дум ку, у подібних
ви пад ках звільнен ня від криміна ль ної відповідаль ності у зв’яз ку з дійо вим ка ят -
тям по вин но бу ти пра вом, а не обов’яз ком су ду. Доцільність вирішен ня про бле ми
С.М. Са банін обґрун то вує не обхідністю ак тивізації діяль ності пра во за с то сов них
ор ганів по бо ротьбі із зло чинністю: звільня ю чи від по ка ран ня співу час ників, на
за кон них підста вах от ри ма ти до ка зи та при тя гу ва ти до відповідаль ності ор ганіза -
торів зло чин них об’єднань16.

На дум ку А.Ж. Ка рим бе ко ва осо ба, яка спри я ла ви яв лен ню та дез ор ганізації
зло чин но го се ре до ви ща, підля гає звільнен ню від криміна ль ної відповідаль ності
за всі зло чи ни, які во на скоїла, бу ду чи чле ном зло чин но го співто ва ри ст ва, за ви -
клю чен ням особ ли во тяж ких, де во на бу ла ви ко нав цем17.

От же, з аналізу ста тей Особ ли вої ча с ти ни КК Ук раїни мож на дійти вис нов ку,
що більшість зло чинів про ти ос нов національ ної без пе ки Ук раїни, є уми сни ми
тяж ки ми і особ ли во тяж ки ми, що прак тич но уне мож лив лює за сто су ван ня пра во -
за с то сов ни ми підрозділа ми за охо чу валь них норм, пе ред ба че них ст. 45 КК Ук -
раїни.

З ви кла де но го вид но, що на уковці з криміна ль но го пра ва схи ля ють ся до дум -
ки що до ефек тив ності за сто су ван ня до осо би норм, які ма ють місце при дійо во -
му ка ятті, за умо ви здійснен ня та кою осо бою по зи тив ної пост криміна ль ної по -
ведінки, яка місти ла б щи ре ка ят тя, ак тив не спри ян ня роз крит тю зло чи ну, по вно -
му відшко ду ван ню за вда них збитків або усу нен ню за подіяної шко ди. Та ку по -
зицію слід оціни ти по зи тив но, оскільки да ний вид звільнен ня від криміна ль ної
відповідаль ності є од ним з найбільш ефек тив них у розсліду ванні та роз критті
суспільно не без печ них діянь.

Як вже за зна ча лось ви ще, зло чи ни про ти ос нов національ ної без пе ки Ук раїни
у більшості ви падків є уми сни ми тяж ки ми та особ ли во тяж ки ми, у зв’яз ку з цим,
за сто су ва ти да ний вид звільнен ня вба чається за не мож ли ве. Вод но час, для більш
ефек тив ної про тидії суспільно не без печ ним про явам, які підслідні ор га нам без пе -
ки вба чається за доцільне вне сти до пов нен ня до ст. 45 КК Ук раїни ча с ти ною дру -
гою та ви кла с ти її у на ступній ре дакції:

«Осо ба, яка є чле ном ор ганізо ва ної гру пи чи зло чин ної ор ганізації, яка вчи ни -
ла зло чин не ве ли кої чи се ред ньої тяж кості або тяж кий зло чин (окрім зло чинів, які
при зве ли до за ги белі лю дей чи інших тяж ких наслідків, або зло чинів пе ред ба че -
них стат тя ми 437-439 і ча с ти ною пер шою статті 442 цьо го Ко дек су), звільняється
від криміна ль ної відповідаль ності, як що після вчи нен ня зло чи ну та ка осо ба ак -
тив но спри я ла відвер нен ню та роз крит тю цьо го зло чи ну, а та кож зло чинів, які бу -
ли вчи нені у співу часті, відшко ду ва ла за вдані нею збит ки або усу ну ла за подіяну
шко ду».

На на шу дум ку, вве ден ня та ко го до пов нен ня до ст. 45 КК Ук раїни спри я ти ме
за без пе чен ню більш дієвої криміна ль но-пра во вої охо ро ни ос нов національ ної
без пе ки Ук раїни.

1. Без кров ная М.Л. Звільнен ня від криміна ль ної відповідаль ності у зв’яз ку з дійо -
вим ка ят тям / М.Л. Без ков ная // Те орія та ме то до логія порівняль но го пра во знав ст ва у
криміна ль но-пра вовій сфері. Чет верті юри дичні чи тан ня: ма теріали міжнар. на ук. конф.
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сту дентів та аспірантів (м. Оде са, Одесь кий національ ний універ си тет ім. І.І. Меч ни ко -
ва 23 трав ня 2008 ро ку). – Оде са: Вид-во Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Меч ни ко ва, 2008. –
С. 89-90. 2. Алик пе ров Х.Д. Пре ступ ность и ком про мисс / Алик пе ров Х.Д. – Ба ку: Элм,
1992. – С. 32. 3. Ба улін Ю.В. Звільнен ня від криміна ль ної відповідаль ності: [мо но -
графія] / Ба улін Ю.В. – К.: Атіка, 2004. – С. 127. 4. Гри гор’єва М.Є. Де які пи тан ня що -
до дійо во го ка ят тя у зв’яз ку з прий нят тям но во го Криміна ль но го про це су аль но го ко дек -
су Ук раїни / М.Є. Гри гор’єва // Ак ту альні про бле ми криміна ль ної відповідаль ності:
міжна род на на ук.-практ. конф. 10-11 жовт ня 2013 р.: ма теріали конф. – Х., 2013. –
С. 267-270. 5. На уко во-прак тич ний ко мен тар до Криміна ль но го ко дек су Ук раїни. 3-тє
вид., пе ре робл. та до повн. / за ред. М.І. Мель ни ка, М.І. Ха в ро ню ка. – К.: Атіка, 2003. –
С. 119. 6. Пол ный курс уго лов но го пра ва: в 5-ти т. [сост. А.И. Ко ро бе ев]. – СПб.: Юри -
ди че с кий центр Пресс, 2008. – Т. І: Пре ступ ле ние и на ка за ние. – 2008. – С. 976. 7. За -
кон Ук раїни «Про опе ра тив но-роз шу ко ву діяльність» від 18 лю то го 1992 № 2135/92-ВР
// ВВР Ук раїни. – 1992. – № 22. – Ст. 303. 8. На умов В.В. Де я тель ное рас ка и ва ние /
В.В. На умов // Ве ст ник Мос ков ско го ун-та МВД Рос сии. – 2008. – № 2. – С. 56.
9. Ковітіді О.Ф. Звільнен ня від криміна ль ної відповідаль ності за нор ма ми За галь ної ча -
с ти ни КК Ук раїни: [навч. посіб.] / Ковітіді О.Ф. – Сімфе ро поль: ВД »Ква д ра нал»,
2005. – С. 112-113. 10. На уко во-прак тич ний ко мен тар до Криміна ль но го ко дек су Ук -
раїни / за ред. М.І. Мель ни ка, М.І. Ха в ро ню ка. – К.: Юри дич на дум ка, 2012. – С. 139.
11. Про прак ти ку за сто су ван ня су да ми Ук раїни за ко но дав ст ва про звільнен ня осо би від
криміна ль ної відповідаль ності: По ста но ва Пле ну му Вер хов но го Су ду Ук раїни від
23.12.2005 р. № 12 // Вісник Вер хов но го Су ду Ук раїни. – 2006. – № 2. 12. Зве ча ров -
ский И.Э. Пост кри ми наль ное по ве де ние: по ня тие, от вет ст вен ность, сти му ли ро ва ние /
Зве ча ров ский М.Э. – Ир кутск: Изд-во Ир кут. ун-та, – 1993. – С. 13. 13. Ще пель ков В.Ф.
Про бле мы при ме не ния норм об ос во бож де нии от уго лов ной от вет ст вен но с ти в свя зи с
де я тель ным рас ка и ва ни ем / В.Ф. Ще пель ков // За кон и пра во. – № 10. – 2001. – С. 23.
14. Ба улін Ю.В. Звільнен ня від криміна ль ної відповідаль ності: [мо но графія] / Ба -
улін Ю.В. – К.: Атіка, 2004. – С. 131. 15. Ба улін Ю.В. Звільнен ня від криміна ль ної
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О. М. ЖУК

РЕ СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У СОЦІАЛЬНІЙ АДАП ТАЦІЇ ЖІНОК, 
ЗВІЛЬНЕ НИХ З МІСЦЬ ПОЗ БАВ ЛЕН НЯ ВОЛІ 

Роз гля да ють ся пи тан ня соціаль ної та тру до вої ре абілітації жінок за су д же них до
поз бав лен ня волі, підго тов ка до звільнен ня та їх по даль ша адап тація після відбу ван ня
по ка ран ня. 

Клю чові сло ва: ре соціалізація, соціаль на адап тація, соціаль на та тру до ва ре -
абілітація, пенітенціар на ре соціалізація.
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Жук Е.Н. Ре со ци а ли за ция и ее роль в со ци аль ной адап та ции жен щин,ос во бож -
ден ных из мест ли ше ния сво бо ды

Рас сма т ри ва ет ся во прос со ци аль ной и тру до вой ре а би ли та ции жен щин осуж ден -
ных к ли ше нию сво бо ды, под го тов ка к ос во бож де нию и их по сле ду ю щая адап та ция по -
сле от бы ва ния на ка за ния. 

Клю че вые сло ва: ре со ци а ли за ция, со ци аль ная адап та ция, со ци аль ная и тру до вая
ре а би ли та ция, пе ни тен ци ар ная ре со ци а ли за ция.

Zhuk Olena. Resocialization and its role in social adaptation of women, discharged
from prison 

In the article the question of social and labour rehabilitation of women convict is exam-
ined to imprisonment, preparation to liberation and them subsequent adaptation after serving
of punishment. 

Key words: resocializaciya, social adaptation, social and labour rehabilitation,
penitenciarna resocializaciya.

Ре соціалізація жінок, що відбу ва ють по ка ран ня в пенітенціар них ус та но вах
мінімаль но го та се ред нь о го рівнів без пе ки яв ля ють со бою си с те му послідо вних
етапів, що по зи тив но впли ва ють на про цес ви прав лен ня та ре соціалізації жінок в
місцях поз бав лен ня волі. Підго тов ка до звільнен ня є од ним із етапів ре -
соціалізації, яка кож ну осо бистість на бли жає до життєдіяль ності у суспільстві та
до нор маль но го рівня осо би с тості.

Як відо мо, «соціалізація» – про цес за своєння й по даль шо го роз вит ку
індивідом соціаль но-куль тур но го досвіду: тру до вих на ви чок, знань, норм, цінно -
с тей, тра дицій, що на ко пи чу ють і пе ре да них від по коління до по коління, про цес
вклю чен ня індивіда в си с те му суспільних відно син та фор му вань в ньо му
соціаль них яко с тей, то му гру бе по ру шен ня най важ ливіших соціаль них норм жит -
тя у суспільстві у формі вчи нен ня зло чи ну, є до ка зом ан ти соціаль ної спря мо ва -
ності осо би с тості за су д же них жінок. Ви клю чен ня мо жуть скла с ти ли ше пред -
став ни ки «ви пад ко во го» ти пу зло чин ниць, здійснен ня пра во по ру шень яки ми да -
ле ко не завжди пов’яза не з де фор мацією осо би с тості.

Ор ганізація ро бо ти по віднов лен ню соціаль но го ста ту су осо би с тості за ле жить
від ціло го ря ду ком плекс них за ходів, спря мо ва них на ней т ралізацію криміна ль -
них схиль но с тей пра во по ру шень норм соціаль но го жит тя в суспільстві. 

Про цес соціалізації осо би с тості вклю чає в се бе про цес ак тив ної соціаль ної
відповідаль ності, усвідо млен ня осо би с тості відповідаль ності пе ред суспільст -
вом, ро зуміння не обхідності до три ман ня соціаль них норм, – що в ос та точ но му
підсум ку, за без пе чує нор маль не по во д жен ня, ви со кий рівень соціаль ної ви хо ва -
ності лю ди ни та по пе ре д жен ня ан ти соціаль них про явів з йо го бо ку. 

Ре соціалізація за су д же них жінок за ле жить від сту пе ня соціаль ної усвідо мле -
ності. В су часній юри дичній літе ра турі пред став лені різні точ ки зо ру вче них на
про цес та по нят тя ре соціалізації. 

В Криміна ль но-ви ко нав чо му ко дексі Ук раїни дається пон ня тя ре соціалізації
як свідо мо го віднов ле ня за су д же но го в соціаль но му ста тусі по вно прав но го чле на
суспільства, по вер нен ня йо го до са мостійно го за галь но прий ня то го соціаль но-
нор ма тив но го жит тя в суспільстві1.

Так, відо мий вче ний-юрист Н.А. Струч ков роз гля дає ре соціалізацію як про -
цес, “який скла дається з двох етапів – пенітенціар но го (під час пе ре бу ван ня в
місцях поз бав лен ня волі) та пост пенітенціар но го (після звільнен ня за су д же но го з
місць поз бав лен ня волі). При цьо му до про це су ре соціалізації він відно сить і
профілак тич ний вплив на осіб з відхи ля ю чою по ведінкою2. 
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C.І. Ко мар ниць кий, досліджу ю чи ре соціалізацію, підкрес лює, що «проб ле ма
ре соціалізації звільне них ча с то по дається ви ключ но як один із на прямків бо роть -
би з ре ци див ною зло чинністю»3, що, на наш по гляд, є невірним, оскільки при
цьо му не вра хо вується пра цев ла ш ту ван ня, жит ло ва про бле ма, фінан со ве за без пе -
чен ня, пси хо логічна та соціаль на до по мо га, тоб то ви клю чається соціаль на ре -
абілітація. 

Так, І.Г. Бо га ти рь ов вва жає, що по нят тя ре соціалізації вклю чає в се бе
«підтрим ку по ру ше них соціаль них зв’язків, або віднов лен ня їх че рез си с те му за -
ходів, пе ред ба че них дер жа вою і за сто со ва них до осіб, які вчи ни ли зло чин, з ме -
тою їх ко рекції, а та кож підтрим ки, укріплен ня та ста нов лен ня соціаль но-ко рис -
них зв’язків, по ру ше них внаслідок ан ти соціаль ної про ти прав ної по ведінки
суб’єкта»4.

Са ма ро бо та з ре соціалізаціі по вин на по чи на ти ся з пер шо го дня пе ре бу ван ня
за су д же ної жінки в УВП та не по вин на закінчу ва ти ся до звільнен ня за су д же ної з
місць поз бав лен ня волі і по тре бує на гля ду та кон тро лю ще про тя гом од но го –
двох років для осіб, які не ста ють на шлях ви прав лен ня та ре абілітації.

В ба га ть ох дер жа вах світу ство рені постійні служ би соціаль ної адап тації за су -
д же них, які на да ють до по мо гу пенітенціар ним ус та но вам у збе ре женні сімей них
соціаль них зв’язків жінок, які відбу ва ють по ка ран ня, при підго товці до звільнен -
ня підби ра ють жит ло та ро бо ту. Відо мо, що ст. 64 Мінімаль них стан дарт них пра -
вил по во д жен ня з ув’яз не ни ми свідчить: «Обов’язок суспільства не закінчується
в мо мент звільнен ня ув’яз не но го. По винні бу ти дер жавні або при ватні ор гані -
зації, здатні ство ри ти звільне но му з місць поз бав лен ня волі умо ви для йо го
соціаль ної ре абіліації». 

Ви прав лен ня соціаль ної де фор мації осо би с тості за су д же них жінок, що відбу -
ва ють по ка ран ня в місцях поз бав лен ня волі за ле жить від індивіду аль ної ро бо ти з
кож ною за су д же ною, вра хо ву ю чи її криміно ген ну стійкість та осо бистісні якості.

Як по ка зує прак ти ка, одні за су д жені жінки швид ко за сво ю ють мо ральні та
пра вові нор ми жит тя в суспільстві, ста ють на шлях ви прав лен ня та ре соціалізації,
інші- ду же тяж ко підда ють ся про це су ви хо ван ня та пе ре ви хо ван ня, що вик ли кає
значні труд нощі у ви ховній ро боті з ни ми. 

В пер шу чер гу, ре соціалізація за су д же них жінок за ле жить від віднов лен ня
соціаль но – ко рис них вла с ти во с тей і зви чок, які по чи на ють ся з пер ших днів пе -
ре бу ван ня в ус та но вах ви ко нан ня по ка рань. В пер шу чер гу це відно сить ся до тієї
ка те горії за су д же них жінок, які до вчи нен ня зло чи ну ве ли ан ти гро мадсь кий
спосіб жит тя, бро дя жи ли, зай ма ли ся про сти туцією, пи я чи ли, три ва лий час не
пра цю ва ли й не ма ли постійно го місця про жи ван ня. 

В місцях поз бав лен ня волі для цієї ка те горії жінок кра ще чим на волі так як є
умо ви для про жи ван ня, хар чу ван ня, ме дич на до по мо га, що дис циплінує цю ка те -
горію жінок на пер шо му етапі їх ре соціалізації, в про цесі відбу ван ня по ка ран ня в
УВП. 

В су час них умо вах де мо кра ти зації та гу манізації в ус та но вах ви ко нан ня по ка -
рань по винні бу ти ство рені для жінок, по мірі мож ли вості, еле мен тарні санітар -
но-гігієнічні умо ви, жит лові та по бу тові умо ви для відбу ван ня по ка рань.
Більшість фахівців по пенітенціар ним ус та но вам вва жа ють, що ство рен ня нор -
маль них умов жит тя для за су д же них, це по га но, так як ство рює зро с тан ня по втор -
ної зло чин ності. Од нак у ба га ть ох дер жа вах світу не має ве ли коі кількості пе ре бу -
ван ня за су д же них у в’яз ниці , і на ше пенітенціар не за ко но дав ст во не відповідає
світо вим стан дарт ним умо вам. 
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Особ ли вої ува ги в про цесі ре соціалізації за слу го вує ви хов на ро бо та по підго -
товці за су д же ної жінки до звільнен ня і вив чен ня іі осо би с тості , для чо го по вин -
ний бу ти роз роб ле ний цілий ком плекс за ходів по ви роб лен ню у жінки соціаль но
– ко рис них ус та но вок, упев не ності в май бут нь о му житті на волі.

Відповідно до Криміна ль но-ви ко нав чо го ко дек су за 6 місяців до звільнен ня з
УВП на чаль ник за го ну, інспек тор по тру до во му й по бу то во му вла ш ту ван ню за су -
д же ної жінки , пси хо лог, інші пред став ни ки адміністрації по винні зай ма ти ся пи -
тан ня ми по віднов лен ню втра че них сімей них, тру до вих та інших соціаль них
зв’язків жінки, що відбу ває по ка ран ня, а та кож роз гля да ти пер спек ти ви її нор -
маль ної життєдіяль ності в суспільстві. Об сте жен ня та бесіди із за су д же ни ми
жінка ми свідчать про те, що ос нов ни ми про бле ма ми звільнен ня з УВП бу де збе -
ре жен ня відно син в сім’ї, за без пе чен ня жит лом, пра цев ла ш ту ван ня. 

Для цьо го пе ред звільнен ням не обхідно більше доз во ли ти по ба ченнь з рідни -
ми, сім’єю, ро ди ча ми та близь ки ми для вив чен ня пи тан ня про підго тов ку до
звільнен ня. Відо мо, що се ред за су д же них жінок за час пе ре бу ван ня у в’яз ниці збе -
ре гла ся сім’я ли ше у 25,5 % і тільки 1,6% відбу ва ю чих по ка ран ня зно ву ство ри ли
сім’ю або всту пи ли у шлюб. Зро зуміло, що втра чен ня сімей них цінно с тей впли -
ває на жінку га неб но, оскільки ви ни ка ють по чут тя не впев не ності, роз губ ле ності.
У цих жінок спо с терігається зни жен ня здат ності до ви прав лен ня та ре -
соціалізації, як пра ви ло ці жінки ха рак те ри зу ють ся більшим сту пе нем де гра дації
осо би с тості. 

За да ни ми про ве де них соціаль них досліджень 80% за су д же них жінок стур бо -
вані збе ре жен ням сімей них, ро дин них зв’язків, кож на дру га жінка упев не на, що
відбу ван ня по ка ран ня спри чи нить не га тивні наслідки у взаємовідно си нах із
сім’єю, у 20% – відно си ни із чо ловіком та ро ди ча ми повністю зруй но вані та
відно ви ти не мож ли во. Зро зуміло, що такі психічні пе ре жи ван ня знач но ус клад -
ню ють про цес ре соціалізації жінок. У зв’яз ку із тим, не обхідно криміна ль но-ви -
ко нав чий ко декс Ук раіни до пов ни ти по ло жен ня ми по по дальшій гу манізації ви ко -
нан ня по ка ран ня віднос но жінок, для чо го пе ред ба чи ти збільшен ня по ба чень із
рідни ми, близь ки ми, збільши ти кількість роз мов по те ле фо ну. На наш по гляд всі
ці за хо ди бу дуть спри я ти ви прав лен ню та ре соціалізації та ство рять умо ви для
збе ре жен ня сім’ї. Як виз на чи ло опи ту ван ня та бесіди із жінка ми, ос нов ною про -
бле мою по ряд з роз ри вом сімей них цінно с тей, є пи тан ня за без пе чен ня їх жит лом
та пра цев ла ш ту ван ня. Більшість жінок після звільнен ня (30,2%) бо ять ся труд -
нощів із жит лом. Зро зуміло, що в умо вах су час ної бю ро кратії, більшість за су д же -
них жінок не мо жуть при ва ти зу ва ти свою квар ти ру, далі не мо жуть оп ла чу ва ти
ко му нальні по слу ги. Од нак до сих пір ще не виріше на за ко но дав ст вом про бле ма
за без пе чен ня жит лом за су д же них, а та кож збе ре жен ня ни ми жит ла. Для чо го не -
обхідно в за ко но давстві пе ред ба чи ти пра ви ла збе ре жен ня жит ла за осо ба ми, які
відбу ва ють по ка ран ня. По тре бує вив чен ня та кож пи тан ня про за без пе чен ня жит -
лом, тих за су д же них, які йо го не ма ли, жи ли в гур то жит ках, втра ти ли жит ло. Ав -
то ром про по нується пе ред ба чи ти в за ко но дав чо му по ряд ку, що не обхідно зберіга -
ти жит ло за за су д же ним на весь період пе ре бу ван ня в УВП, а та кож доз во ли ти за -
су д же ним оп ла чу ва ти ко му нальні пла тежі і пе ре ра хо ву ва ти гроші з осо бо во го ра -
хун ку з УВП. Не обхідно та кож, вре гу лю ва ти ме ханізм ви ко ри с тан ня тим ча со вої
вільної площі ор га на ми місце вої адміністрації, а у ви пад ках не с пла ти ко му наль -
них пла тежів, до од но го ро ку поз бав ля ти пра ва на жит ло ву пло щу. Од ною із важ -
ли вих про блем пов’яза ною із ре соціалізацією жінок, є їх за без пе чен ня ро бо тою,
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пра цев ла ш ту ван ня після звільнен ня. Ре фор му ван ня еко номіки в Ук раїні вик ли ка -
ло зни жен ня рівня жит тя та без робіття, що при зве ло до підви щен ня зло чин ності,
особ ли во жіно чої. Ба га то гро ма дян втра ти ло про фесійні на вич ки, кваліфікацію,
упев неність у своїх си лах по по вер нен ню у зви чай не тру до ве жит тя. За да ни ми
досліджен ня 24,7% жінок підтри му ють зв’язок із тру до вим ко лек ти вом, 12,4% –
не пра цю ва ли, більше 60% – не ба жа ють підтри му ва ти відно си ни з ко ле га ми,
16,8%- не ба жа ють по вер ну ти ся на ста ре місце. Більше по ло ви ни жінок, ба жа ють
по вер ну ти ся у ста рий ко лек тив де пра цю ва ли, мен ша кількість не ба жає.
Оскільки за без пе чен ня ро бо тою є важ ли вим фак то ром у про цесі ре соціалізації
жінок після звільнен ня на во лю і фор мує у них по зи тивні ус та нов ки, то обов’язок
ор ганів дер жав ної вла ди і місце во го са мо вря ду ван ня – до по мог ти в пра цев ла ш ту -
ванні, це пе ред ба че но за ко ном «Про зай нятість на се лен ня». Про бле му пра цев ла -
ш ту ван ня жінок мож на по лег ши ти, як що ство ри ти при місце вих ор га нах вла ди
спеціальні бю ро зай ня тості. Не обхідність і складність рішен ня про блем ре -
соціалізації жінок, по тре бує об’єднан ня в цьо му на прям ку зу силь різних дер жав -
них, суспільних, релігійних ор ганізацій. Для цьо го не обхідно ство рен ня єди но го
ор га на, який би вирішу вав про бле ми ре соціалізації за су д же них у мас штабі всієї
дер жа ви. Для чо го і потрібно ство ри ти Центр (бю ро) ре соціалізації за су д же них
при Дер жавній пенітенціарній службі Ук раіни. Крім про блем пра цев ла ш ту ван ня
та ре соціалізації за су д же них жінок бу ло б доцільно роз г ля ну ти рішен ня пи тань по
жит ло во му, тру до во му і по бу то во му вла ш ту ван ню жінок, які вже відбу ли по ка -
ран ня і го ту ють ся до звільнен ня. При цих цен т рах доцільне ство рен ня спеціалізо -
ва но го жіно чо го відділен ня, де за су д же ним жінкам на да ва лась до по мо га в при ст -
рої дітей у ди тячі ус та но ви, оформ лен ня опіки над ни ми, ор ганізація кваліфіко ва -
но го ме дич но го і юри дич но го кон суль та тив но го об слу го ву ван ня, на дан ня ма -
теріаль ної до по мо ги в не обхідних ви пад ках. На наш по гляд центр ре абілітації
жінок по ви нен яв ля ти со бою тільки адміністра тив ний ор ган, упов но ва же ний від
імені дер жа ви ви ко ну ва ти функції по пра цев ла ш ту ван ню та на дан ню пра во вої,
ме дич ної до по мо ги звільне ним жінкам та їх дітям. Не обхідно та кож ство ри ти
спеціаль ну Асоціацію ко лишніх за су д же них жінок, яка по вин на ма ти свій гро шо -
вий фонд, що ство рюється за ра ху нок внесків її членів. В 2003 році був прий ня -
тий За кон Ук раїни «Про соціаль ну адап тацію осіб, які відбу ва ли по ка ран ня, у
виді об ме жен ня волі, або поз бав лен ня волі на пев ний срок», де пе ред ба че но ряд
за конів для осіб по на дан ню їм до по мо ги з тру до во го та по бу то во го пра цев ла ш -
ту ван ня, од нак фінан су ван ня з бю д же ту не пе ред ба че но, для чо го не обхідно до -
пов ни ти цей за кон по ло жен ням, щоб за лу чи ти на соціаль ну та тру до ву ре абі -
літацію осіб, звільне них з УВП, не обхідно виділи ти з дер жав но го бю д же ту
кошти. 

По ста но ва Кабіне ту Міністрів Ук раіни «Про за твер д жен ня Дер жав ної про гра -
ми соціаль ної адап тації осіб, що звільнені з місць поз бав лен ня волі на 2004–2006
рр.» пе ред ба чає ряд за ходів на ство рен ня центрів соціаль ної адап тації звільне них
осіб, од нак дже рел фінан су ван ня не пе ред ба че но, то му всі пи тан ня по на дан ню
до по мо ги по кла де но на Міністер ст во праці та соціаль ноі політи ки, Міністер ст во
освіти і на уки мо лоді та спор ту, Міністер ст во охо ро ни здо ро вя, Міністер ст во
Внутрішніх Справ, Дер жав ну пенітенціар ну служ бу Ук раіни, але фінан су ван ня на
соціаль ну адап тацію для цих міністерств не пе ред ба че но. Не обхідно та кож, щоб
підго тов ка до звільнен ня по чи на ла ся за 6 місяців, а не за три, як це пе ред ба че но
ч. І, ст. 156 Криміна ль но – ви ко нав чо го ко дек су Ук раїни. В за ко но дав чо му по ряд -
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ку та кож пе ред ба че но, що за су д жені ма ють пра во на збе ре жен ня жит ла, за без пе -
чен ня ро бо тою, ме дич ну до по мо гу після звільнен ня з УВП. На наш по гляд ре -
абілітаційну ро бо ту при підго товці до звільнен ня, не за три місяці, а вже на по -
чат ку відбу ван ня по ка ран ня. Оскільки ці соціальні зв’яз ки і цінності губ лять за -
су д же ну жінку, об’єктив но не мо жуть бу ти віднов лені за три місяці до її звільнен -
ня. У той же час їх бу де більш ре альніше збе рег ти, по чи на ю чи спо чат ку про цес
ре соціалізаціі, на пер ших стро ках відбу ван ня по ка ран ня. За да ни ми досліджен ня
більшість жінок виз на ча ють перші 6 місяців відбу ван ня по ка ран ня як най тяж чи -
ми, і їх тур бу ють після звільнен ня такі про бле ми:

– конфліктні си ту ації після су ду, в сім’ї;
– про бле ма при ст рою ди ти ни та пи тан ня пов’язані з її бла го по луч чям;
– про бле ма збе ре жен ня жит ла;
– про бле ма осо би с то го пси хо логічно го ста ну, а са ме взаємовідно си ни з ко ле -

га ми, дру зя ми, ро ди ча ми;
– за не по коєння за своє здо ров’я.
Як по ка за ло досліджен ня, не обхідність на дан ня соціаль ної та тру до вої до по -

мо ги, потрібно роз по чи на ти з по чат ко во го періоду відбу ван ня по ка ран ня в місцях
поз бав лен ня волі.

Відповідно до ст.152 Криміна ль но-ви ко нав чо го ко дек су Ук раіни підста ва ми
для звільнен ня від відбу ван ня по ка ран ня є відбут тя стро ку, ска су ван ня ви ро ку су -
ду, закінчен ня строків ви ро ку, умов но-до ст ро ко ве звільнен ня, хво ро ба. При
звільненні жінки адміністрація УВП по вин на про ве с ти по вний роз ра ху нок, по -
вер ну ти осо бисті речі, на да ти відповідну довідку про звільнен ня.

До жінок мо же бу ти за сто со ва не до ст ро ко ве звільнен ня, яке пе ред ба че но п. 10
ст. 154 КВКУ, де за су д жені до поз бав лен ня волі жінки, які ста ли вагітни ми або на -
ро ди ли дітей під час зна хо д жен ня в УВП, крім за су д же них на строк більше
5 років, які ма ють мож ливість са мостійно за без пе чи ти на лежні умо ви для ви хо -
ван ня ди ти ни, мо жуть бу ти звільнені су дом від відбу ван ня по ка ран ня в ме жах
стро ку, на який згідно із за ко ном жінку мож на бу де звільни ти від ро бо ти у зв’яз -
ку із вагітністю, по ло га ми і до до сяг нен ня ди ти ною 3-х річно го віку. За леж но від
по ведінки за су д же ної після до сяг нен ня ди ти ною трирічно го віку або в разі смерті
ди ти ни криміна ль но – ви ко нав ча ус та но ва вно сить до су ду по дан ня про звільнен -
ня її від по ка ран ня або заміну йо го більш м’яким по ка ран ням чи на прав лен ня за -
су д же ної для відбу ван ня по ка ран ня, при зна че но го за ви ро ком. Жінкам, які
звільня ють ся з місць поз бав лен ня волі по вин на на да ва ти ся до по мо га у тру до во му
і по бу то во му пра цев ла ш ту ванні де ст. 156, 157 КВКУ пе ред ба ча ють, що не
пізніше ніж за три місяці до закінчен ня стро ку по ка ран ня, адміністрація УВП
через те ри торіальні ор га ни внутрішніх справ і цен т ри зай ня тості на се лен ня
вживає за ходів до тру до во го і по бу то во го пра цев ла ш ту ван ня за су д же но го за об ра -
ним ним місцем про жи ван ня. 

Інваліди пер шої та дру гої груп, а та кож чо ловіки віком по над 60 років і
жінки – по над 55 років, у разі по тре би, за їхньою зго дою на прав ля ють ся у бу дин -
ки інвалідів і осіб по хи ло го віку. Не по внолітні, які поз бав лені батьківсько го
піклу ван ня, у не обхідних ви пад ках на прав ля ють ся служ ба ми у спра вах не по -
внолітніх до шкіл – інтер натів або над ни ми вста нов люється опіка чи піклу ван ня.

Жінки, які звільнені від відбу ван ня по ка ран ня, за без пе чу ють ся без ко ш тов ним
проїздом до місця про жи ван ня або ро бо ти в ме жах Ук раїни. У разі відсут ності не -
обхідно го за се зо ном одя гу, взут тя і коштів на їх прид бан ня осо би, за без пе чу ють -
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ся не обхідни ми ре ча ми без ко ш тов но. Їм мо же бу ти ви да на од но ра зо ва гро шо ва
до по мо га за ра ху нок коштів Дер жав но го бю д же ту Ук раїни, пе ред ба че них на
утри ман ня криміна ль но – ви ко нав чої си с те ми. Умо ви і по ря док на дан ня до по мо -
ги виз на ча ють ся нор ма тив но-пра во ви ми ак та ми Дер жав ноі пенітенціар ноі служ -
би Ук раіни. Жінки, які звільнені від відбу ван ня по ка ран ня і по тре бу ють за ста ном
здо ров’я постійно го до гля ду, а та кож не по внолітні на прав ля ють ся до місця про -
жи ван ня в су про воді ро дичів або працівни ка ко лонії.

1. Криміна ль но- ви ко нав чий ко декс Ук раіни. – К.: Атіка, 2003. – С. 5. 2. Струч -
ков Н.А. Курс ис пра ви тель но-тру до во го пра ва: Про бле мы осо бен ной ча с ти / Струч -
ков Н.А. – М.: Юриз дат, 1985. – С.78. 3. Ко мар ниц кий С.И. Про бле мы диф фе рен ци а ции
на ка за ния: сб. на уч. тр. ВНИИ МВД ССС / Ко мар ниць кий С.И.– М., 1991. – С. 94, 102.
4. Бо га ти рь ов І.Г. Ство рен ня си с те ми ре соціалізаціі за су д же них/ І.Г. Бо га ти рь ов // Про -
бле ми пенітенціар ноі те оріі і прак ти ки . – К., 1998. – № 3. – С.23, 24.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ПО КА РАН НЯ НЕ ПО ВНОЛІТНІХ ВІДПОВІДНО 
ДО ЗА КО НУ «ПРО НЕ ПО ВНОЛІТНІХ ПРА ВО ПО РУШ НИКІВ» 

ІСЛАМСЬ КОЇ РЕ С ПУБЛІКИ АФ ГАНІСТАН 

Стат тя при свя че на роз гля ду За ко ну «Про не по внолітніх пра во по руш ників»
Ісламсь кої Ре с публіки Аф ганістан. Роз гля да ють ся та аналізу ють ся клю чові терміни,
пов’язані із пра во по ру шен ня ми, які вчи ня ють ся не по внолітніми осо ба ми, ос новні по ло -
жен ня що до по ка ран ня не по внолітніх осіб за вчи нені пра во по ру шен ня відповідно до
цьо го За ко ну. 

Клю чові сло ва: ди ти на, пра во по ру шен ня, по ка ран ня, не по внолітня осо ба, поз бав -
лен ня волі.

На зым ко Е. С. Осо бен но с ти на ка за ния не со вер шен но лет них по за ко ну «о не со -
вер шен но лет них пра во на ру ши те лях» Ис лам ской Ре с пуб ли ки Аф га ни с тан

Ста тья по свя ще на рас смо т ре нию За ко на «О не со вер шен но лет них пра во на ру ши -
те лях» Ис лам ской Ре с пуб ли ки Аф га ни с тан. Рас сма т ри ва ют ся и ана ли зи ру ют ся клю -
че вые тер ми ны, свя зан ные с пра во на ру ше ни я ми, со вер ша е мы ми не со вер шен но лет ни ми
ли ца ми, ос нов ные по ло же ния от но си тель но на ка за ния не со вер шен но лет них лиц за со -
вер шен ные пра во на ру ше ния в со от вет ст вии с этим За ко ном.

Клю че вые сло ва: ре бе нок, пра во на ру ше ние, на ка за ние, не со вер шен но лет нее ли цо,
ли ше ние сво бо ды.

Nazymko Yegor. Features punishment of minors under the Islamic Reublic of
Afganistan`s «juvenile code»

The paper covers Young Offenders Act of Islamic Republic of Afganistan. The basic terms
connected with offences committed by juvenile offenders, basic provisions concerning pun-
ishing young offenders for offences committed in accordance with the Act are under consid-
eration and analysis in the article. 
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Ак ту альність пізнан ня особ ли во с тей по ка ран ня не по внолітніх у східних
країнах не по тре бує де талізації. 

Спра ва у то му, що му суль мансь ке криміна ль не пра во – особ ли ве яви ще се ред
криміна ль но-пра во вих си с тем су час но го світу. Во но зна ло свої падіння і зле ти,
во но ча с то (розділя ю чи до лю ісла му) роз гля дається як спад щи на са мих вар варсь -
ких століть, про те існує і за сто со вується сьо годні в ба га ть ох дер жа вах ісламсь ко -
го світу прак тич но в то му са мо му ви гляді, в яко му во но бу ло зафіксо ва но Му хам -
ме дом, йо го послідо вни ка ми1.

Май же півто ра ти ся чолітня історія му суль мансь ко го криміна ль но го пра ва,
незмінність йо го ос нов них по сту латів, їх життєвість в су час ну епо ху, ре не сансні
тен денції му суль мансь ко го криміна ль но го пра ва в су час но му світі зу мов лю ють
порівняль но-пра во вий інте рес до про бле ма ти ки по ка ран ня не по внолітніх за
криміна ль ним пра вом Ісламсь кої Ре с публіки Аф ганістан.

Не обхідно за зна чи ти, що ком па ра тивістській про бле ма тиці по ка ран ня не по -
внолітніх при свя чені праці та ких вітчиз ня них вче них, як Т.О. Гон чар, Н.М. Кре с -
товсь кої, А.В. Сав чен ка, М.І. Ха в ро ню ка та інших. Од нак, у пра цях за зна че них
ав торів особ ли вості за сто су ван ня по ка ран ня до не по внолітніх за му суль мансь ких
криміна ль ним пра вом не роз гля да лись. 

У зв’яз ку із цим ме тою за про по но ва ної статті є вста нов лен ня особ ли во с тей
по ка ран ня не по внолітніх відповідно до За ко ну «Про не по внолітніх пра во по руш -
ників» Ісламсь кої Ре с публіки Аф ганістан.

Cпе цифічність та ав то номність си с те ми по ка ран ня не по внолітніх осіб є
похідни ми від пев ної ав то ном ності та важ ли вості спра ви за галь но го за хи с ту прав
дітей, яку бу ло вклю че но до міжна род но го по ряд ку ден но го та ко дифіко ва но у
дже ре лах міжна род но го пра ва у другій по ло вині ХХ століття. 

Од ним з яс к ра вим при кладів ви ще на ве де них тез що до спе цифічних рис си с -
те ми по ка ран ня не по внолітніх пра во по руш ників є За кон «Про не по внолітніх пра -
во по руш ників» Ісламсь кої Ре с публіки Аф ганістан від 2005 ро ку. Аф ганські прав -
ни ки та за ко но давці та кож усвідо млю ють важ ливість адек ват но го за ко но дав чо-
прак тич но го ре а гу ван ня на все зро с та ю чу тен денцію роз вит ку асоціаль ної по -
ведінки не по внолітніх осіб. Відо мий аф гансь кий прав ник Ху сейн Го ламі за зна чає
у своїй мо но графії: «Пи тан ня про пра во по ру шен ня, які вчи ня ють ся дітьми та не -
по внолітніми осо ба ми є однією з най серй озніших про блем, з яки ми сти кається
суспільство. Юве наль на зло чинність та відповідні по ведінкові про бле ми ста нов -
лять ди ле му та знач ну по тенційну за гро зу соціаль ної дез ор ганізації у май бут нь о -
му. Рівень на силь ниць ких зло чинів, здійсне них не по внолітніми є три вож но зро с -
та ю чим. По ши ре ни ми яви ща ми є вте ча з до му, вжи ван ня нар ко тиків, зло вжи ван -
ня ал ко го лем. То му більшість урядів ак тив но за лу ченні до роз роб ки та роз вит ку
ефек тив ної політи ки про тидії цим про бле мам че рез освітні за хо ди, ре абілітаційні
за хо ди та ско ор ди но вані досліджен ня. Вра хо ву ю чи те, що ба га то дітей та
підлітків сти ка ють ся з ци ми про бле ма ми під час та ко го періоду їх жит тя, ко ли во -
ни є найбільш чут ли ви ми та враз ли ви ми, ефек тивні за хо ди ста ють все більш на -
галь ни ми»2. 

Відповідно до статті 2 «Цілі» за зна чається, що ціля ми За ко ну є: ре абілітація
та пе ре ви хо ван ня дітей, які ма ють про бле ми з за ко ном; виз нан ня життєво не -
обхідної ролі дітей у по бу ду ванні суспільства, по ва га до їх фізич но го, мо раль но -
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го, ро зу мо во го та соціаль но го до б ро бу ту; уточ нен ня відповідаль ності батьків,
опікунів або за кон них пред став ників дітей під час їх ут ри ман ня; вра ху ван ня Кон -
венції про пра ва дітей під час розсліду ван ня та су до во го впро ва д жен ня; вра ху ван -
ня точ ки зо ру дітей або їх за кон но го пред став ни ка під час розсліду ван ня та су до -
во го впро ва д жен ня; за охо чен ня та спри ян ня роз вит ку гро мадсь ких інсти туцій та
соціаль них служб, ме тою яких бу ло б по пе ре д жен ня вчи нен ня пра во по ру шень з
бо ку не по внолітніх осіб; за хист дітей ри зи ко вої ка те горії та дітей, які по тре бу ють
тур бо ти та за хи с ту3.

Універ саль ним кри терієм виз на чен ня по нят тя «не по внолітня осо ба» є вік.
Стат тя 4 «Виз на чен ня» За ко ну виз на чає, що «ди ти ною є осо ба, яка не до сяг ла 18
років». А «не по внолітньою осо бою» є «осо ба, яка до сяг ла 12 років, але не до сяг -
ла 18 років». Стат тя 5 За ко ну «Осо би, які не не суть відповідаль ності» за зна чає:
«Осо ба, яка не до сяг ла 12-річно го віку не не се криміна ль ної відповідаль ності». 

На ос нові ґрун тов них досліджень, а та кож ши ро кої прак ти ки ро бо ти з дітьми
та підлітка ми, схиль ни ми до вчи нен ня криміна ль них пра во по ру шень прав ни ки,
зо к ре ма аф ганські, на да ють важ ли во го зна чен ня вра ху ван ню віко во го чин ни ка:
«Вік осо би мож на роз гля да ти в якості важ ли во го чин ни ка під час виз на чен ня про -
це су, який, з од но го бо ку, фор мує відно си ни між осо бою та її ото чен ням, а з іншо -
го, при зво дить до важ ли вих змін у суспільстві. Криміно логічні досліджен ня по -
ка зу ють, що мо лоді лю ди, пе ре важ но, більш схильні до їх втяг нен ня до криміна -
ль ної по ведінки ніж до рослі»4. 

Та ким чи ном, та ка віко ва ка те горія як діти та не по внолітні осо би ста но вить
ок ре му ка те горію суб’єктів та об’єктів пра ва, зо к ре ма криміна ль но го пра ва. Ху -
сейн Го ламі уза галь нює прин ци пи здійснен ня по ка ран ня дітей та не по внолітніх
осіб за вчи нені пра во по ру шен ня: «За сто су ван ня криміна ль ної політи ки до особ -
ли вої ка те горії дітей по чи нається з виз на чен ня їх логічно го та за галь но прий ня то -
го віку для по чат ку дії криміна ль ної відповідаль ності; це за без пе чує
відповідність прин ци пу легітим ності у справі по ка ран ня зло чи ну, за бо ро няє за -
сто су ван ня тор тур та іншо го при ни жу ю чо го та не людсь ко го по во д жен ня та об ме -
жує сво бо ду ди ти ни ли ше в якості край нь о го за хо ду на мінімаль ний термін. За -
сто су ван ня смерт ної ка ри в якості ме то ду по ка ран ня та кож за бо ро няється»5. 

Од нак, по пре про го ло шенні прин ци пи дбай ли во го та гу ман но го став лен ня до
ди ти ни, яку за аре ш ту ва ли, прак ти ка до су до во го ут ри ман ня не по внолітніх дітей в
Аф ганістані за ли шає ба жа ти кра що го. За да ни ми соціологічно го опи ту ван ня,
здійснен но го ООН, аф ганські діти так оха рак те ри зу ва ли своє пе ре бу ван ня під
аре ш том: «Всі не по внолітні осо би, які бу ли опи тані, ма ли опи са ти став лен ня до
се бе під час аре ш ту. 48% повідо ми ли про те, що їх би ли, а ще 8% повідо ми ли про
те, що за зна ли сло вес них об раз. Ли ше 39% не по внолітніх осіб повідо ми ли про
нор маль не став лен ня до се бе під час аре ш ту. У той час, ко ли 11% осіб жіно чої
статті повідо ми ли про те, що за зна ли по бит тя, се ред осіб чо ловічої статті ця ци -
ф ра ста но вить 55%»6.

Відповідно до За ко ну не по внолітня осо ба стає об’єктом дії цьо го За ко ну по -
чи на ю чи з мо мен ту аре ш ту за вчи нен ня тієї чи іншої про ти прав ної дії7.

За ко ни про по ка ран ня не по внолітніх різних країн за сто со ву ють різно манітні
ка ральні санкції сто сов но не по внолітніх пра во по руш ників. Од ним з видів, при чо -
му як за побіжно го за хо ду сто сов но не по внолітніх пра во по руш ників, так і ка раль -
ної санкції є поз бав лен ня волі. Стат тя 4 «Виз на чен ня» на ступ ним чи ном тлу ма -
чить по нят тя «поз бав лен ня волі»: «об ме жен ня сво бо ди ди ти ни, яка зна хо дить ся
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під об ви ну ва чен ням у центрі з ре абілітації не по внолітніх осіб». За кон пе ред ба чає
та кож та ку санкцію як «поз бав лен ня волі в до машніх умо вах»: «Поз бав лен ня волі
в до машніх умо вах – ут ри ман ня ди ти ни вдо ма, її пе ре бу ван ня у при ват но му або
гро мадсь ко му місці або в од но му зі спеціаль них соціаль них центрів про тя гом
пев но го проміжку ча су». 

Стат тя 8 «Ре ко мен дації що до ба жа ності при зна чен ня мінімаль них термінів
поз бав лен ня волі», ха рак те ри зує дов го терміно ве ув’яз нен ня ди ти ни, и ув’яз нен ня
вза галі в якості «жор сто ко го по ка ран ня»: «Поз бав лен ня волі ди ти ни роз гля -
дається в якості ос тан нь о го місця, при дат но го для ре абілітації та пе ре ви хо ван ня
ди ти ни. Суд роз гля дає мож ливість при зна чен ня мінімаль но го терміну поз бав лен -
ня волі, спи ра ю чись на по ло жен ня цьо го за ко ну». Да ний За кон, відповідно до
статті 7 «Су во ре по ка ран ня», пря мо на го ло шує на не до пу с ти мості жор ст ко го по -
ка ран ня не по внолітніх пра во по руш ників: «При низ ли ве та жор сто ке по ка ран ня
ди ти ни, навіть з ме тою ви прав лен ня її по ведінки та ре абілітації за бо ро няється».
От же, це є до ка зом спе цифічності ка раль них санкцій сто сов но не по внолітніх
осіб, яка по ля гає в пріори тет ності та ба жа ності при зна чен ня яко мо га м’яких по -
ка рань та ким ка те горіям осіб як діти та не по внолітні осо би.

«М’якою» і більш при дат ною ка раль ною санкцією що до не по внолітніх пра во -
по руш ників та дітей відповідно як до цьо го За ко ну, так і до за галь но го ду ху юве -
наль ної юс тиції є за хо ди, спря мо вані на соціаль ну, а та кож, за не обхідністю,
фізич ну ре абілітацію ди ти ни, яка вдається по здійснен ня пра во по ру шень. Це та -
кож спря мо вується на за хист ди ти ни. «Суд у спра вах не по внолітніх осіб мо же на
про хан ня сто ро ни об ви ну ва чен ня або йо го/її за кон но го пред став ни ка при зна чи ти
тим ча сові за хо ди із за хи с ту об ви ну ва че ної ди ти ни, у якої спо с терігається не нор -
маль на по ведінка», – за зна чається у статті 19 «Тим ча сові за хо ди із за хи с ту».

Стат тя 35 «Прий нят тя рішен ня» на во дить пе релік санкцій, які мо жуть бу ти за -
сто со вані до ди ти ни або підлітка в разі скоєння ним/нею то го чи іншо го пра во по -
ру шен ня. Аналіз тек с ту статті до во дить, що поз бав лен ня волі є край нь ою мірою
по ка ран ня: «В за леж ності від си ту ації, суд має по вно ва жен ня прий ня ти рішен ня
про за сто су ван ня до об ви ну ва че ної ди ти ни то го чи іншо го за хо ду: ви ко нан ня гро -
мадсь ких робіт, на прав лен ня ди ти ни до спеціалізо ва них соціаль них ус та нов, ого -
ло шен ня по пе ре д жен ня, відстроч ка су до во го засідан ня, умов не відбут тя по ка ран -
ня, поз бав лен ня волі вдо ма, пе ре да ча ди ти ни бать кам або осо бам, які ма ють
відповідні опікунські пра ва, на прав лен ня ди ти ни до центрів ре абілітації не по -
внолітніх осіб для поз бав лен ня волі».

Чис лен на кількість нор ма тив но-пра во вих актів що до по ка ран ня не по -
внолітніх осіб різних дер жав містить по ло жен ня про соціальні ус та но ви, ме тою
діяль ності яких є соціаль на ре абілітація не по внолітніх осіб та дітей, які вда ють -
ся до вчи нен ня про ти прав них дій, поз бав лен ня їх від нар ко тич ної та ал ко голь ної
за леж ності, ви прав лен ня їх по ведінки, по вер нен ня до сім’ї, на вчаль них або ви -
роб ни чих ус та нов. Один з пунктів статті 48 «Рішен ня су ду» по яс нює сутність,
при зна чен ня та функції соціаль них ус та нов, ку ди на прав ля ють ся не по внолітні
пра во по руш ни ки: «Соціальні ус та но ви зо бов’язані здійсню ва ти кон троль над по -
ведінкою та діями ди ти ни та за без пе чу ва ти на бут тя не обхідних на ви чок, які за -
без пе чу ють реінте г рацію ди ти ни до нор маль но го соціаль но го жит тя. З цією ме -
тою соціальні ус та но ви ма ють підтри му ва ти ре гу лярні кон так ти з ро ди ною ди ти -
ни та на да ва ти до су до вої інстанції періодичні звіти що до успіху ди ти ни у справі
ре абілітації та ви ко нанні ре ко мен до ва них інструкцій. Соціальні ус та но ви ма ють
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пра во відо б ра жа ти в них їхні ідеї та про по зиції що до змін у ви ро ку су ду, що спри -
я ти ме ре абілітації та інте г рації ди ти ни до суспільства». 

Прий нят тя рішен ня що до тієї чи іншої ди ти ни, яка об ви ну ва чується у вчи -
ненні зло чи ну та підля гає по ка ран ню ви ма гає від пред став ників си с те ми по ка -
ран ня не по внолітніх осіб роз гля ду чис лен них ню ансів, вра хо ву ю чи спе -
цифічність та ко го об’єкту прий нят тя рішен ня про по ка ран ня як ди ти на або не по -
внолітня осо ба. Стат тя «Підго тов ка інфор мації для по яс нен ня ґрун тов них при -
чин» на во дить пе релік пунктів, які ма ють бу ти вра хо вані під час прий нят тя
рішен ня про при зна чен ня по ка ран ня ди тині або не по внолітній особі: «Вік (день,
місяць та рік на ро д жен ня); ступінь пси хо логічно го роз вит ку; ха рак тер схиль но с -
тей; при чи ни та по во ди для здійснен ня зло чи ну; рівень освіти на мо мент
здійснен ня зло чи ну; об ста ви ни та ото чен ня ди ти ни на мо мент здійснен ня зло чи -
ну; га неб ний ха рак тер та си ла вчи не но го зло чи ну; на явність по пе ред ньої су ди -
мості; по ведінка під час вчи нен ня зло чи ну та після ньо го; тип, до ка зи, за со би,
наміри, час та місце вчи нен ня зло чи ну; рівень не без пе ки віднос но жерт ви зло чи -
ну; на явність співу час ників і підбу рю вачів до вчи нен ня зло чи ну; будь-які інші
обста ви ни, які мо жуть здійсню ва ти вплив на при зна чен ня по ка ран ня». 

Стат тя 39 «По ка ран ня» на го ло шує: «Прий нят тя рішен ня що до за сто су ван ня
ка раль ної санкції про ти ди ти ни, яка об ви ну ва чується має вра хо ву ва ти на ступ не:
а) санкції що до дітей, які до сяг ли 12-тирічно го віку та не до сяг ли 16 років не по -
винні пе ре ви щу ва ти однієї тре ти ни мак си маль но го ви ро ку, який виз на чається
Зако ном про по ка ран ня для осіб, які до сяг ли 18 років за вчи нен ня то го са мо го зло -
чи ну»; b) санкції що до дітей, які до сяг ли 16-тирічно го віку та не до сяг ли 18 років
не по винні пе ре ви щу ва ти по ло ви ни мак си маль но го ви ро ку, який виз на чається За -
ко ном про по ка ран ня для осіб, які до сяг ли 18 років за вчи нен ня то го само го зло -
чи ну»; с) Діти не мо жуть бу ти при го во рені до три ва ло го ув’яз нен ня (довічно го
ув’яз нен ня) або смерт ної ка ри; час, який діти про ве ли в ус та но вах досу до во го ут -
ри ман ня має бу ти спи са ний з йо го/її періоду ув’яз нен ня». 

Стат тя 40 «При зу пи не не та підтвер д же не поз бав лен ня волі» де талізує де які
ас пек ти по ка ран ня не по внолітньої осо би: «У разі як що три валість поз бав лен ня
волі ста но вить не більше двох років, суд мо же на пра ви ти ди ти ну про ве с ти цей
спе цифічний час у в одній з соціаль них ус та нов. На до да ток до цьо го суд мо же
додат ко во на кла с ти од не або більше зо бов’язань:

– Періодич но пе ре бу ва ти в ус та нові;
– Ви ко ну ва ти спеціальні за вдан ня;
– Про хо ди освітні та тренінгові кур си;
– Пе ре су ва ти ся по де я ких місцях в об ме же но му ре жимі;
– Про хо д жен ня про грам соціаль ної ре абілітації;
– Зо бов’язан ня ви ба чи ти ся та ком пен су ва ти збит ки, за вданні по ст раж далій

особі;
– Пе ре да ча ди ти ни бать кам або особі, яка має пра ва опікунів над ди ти ною. У

цьо му разі суд ви дає спеціальні інструкції що до тур бо ти над ди ти ною. Як що за -
кон ний пред став ник не ви ко нує взя тих зо бов’язань, суд має пра во пе ре да ти опіку
над ди ти ною іншим соціаль ним ус та но вам;

– Як що санкція за вчи не ний ди ти ною зло чин ста но вить більше двох років і
мен ше 3-х років, суд мо же при зу пи ни ти дію ви ро ку що до поз бав лен ня волі. Якщо
ди ти на уп ро довж цьо го ча су не вчи ни ла іншо го пра во по ру шен ня, ви рок
анулюється і вва жать ся ска со ва ним.
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У разі як що об ви ну ва че на ди ти на по ру шує умо ви при зу пи не но го ви ро ку та
вчи няє но вий зло чин, суд мо же на пра ви ти ди ти ну до однієї з соціаль них ус та нов
для на дан ня їй до по мо ги на період при зу пи не но го ви ро ку».

Особ ли ва ува га приділяється за сто су ван ню інсти ту ту при ми рен ня між не по -
внолітнім пра во по руш ни ком та осо бою, яка за зна ча ла тих чи інших збитків. Про
це йдеть ся у статті 21 «По ра да та за охо чен ня до при ми рен ня»: «Сто ро на об ви ну -
ва чен ня мо же за про си ти працівників центрів ре абілітації не по внолітніх осіб та
соціаль них служб з ме тою спри ян ня вирішен ню конфлікту між за кон ни ми пред -
став ни ком ди ти ни та осо бою, яка за зна ла збитків за умо ви, як що ди ти на не вчи -
ни ла про ступ ку або зло чи ну. За інших об ста вин сто ро на об ви ну ва чен ня зо -
бов’яза на за вер ши ти розсліду ван ня згідно із стат тею 15 за ко ну та пе ре да ти спра -
ву до відповідної су до вої інстанції. У разі, ко ли за кон ний пред став ник ди ти ни та
осо ба, яка за зна ла збитків вис лов лю ють зго ду на при ми рен ня сто ро на об ви ну ва -
чен ня прий має рішен ня про за крит тя спра ви».

Та ким чи ном, За кон Ісламсь кої Ре с публіки Аф ганістан «Про не по внолітніх
пра во по руш ників» є ти по вим нор ма тив но-пра во вим ак том, який підтвер д жує на -
шу по чат ко ву те зу про спе цифічний та ав то ном ний ха рак тер інсти ту ту по ка ран ня
не по внолітніх пра во по руш ників. Йо го ме тою є, з од но го бо ку, мінімізація дії
(мінімаль ний термін дії, ско ро чен ня, при зу пи нен ня, ска су ван ня) ка раль них
санкцій в кла сич но му їх ро зумінні, як що мо ва йде про ті чи інші при му сові за хо -
ди що до не по внолітньої осо би або ди ти ни, яка вчи ни ла пра во по ру шен ня, а з
іншо го, за про ва д жен ня аль тер на тив них, соціаль но с пря мо ва них за ходів, які спри -
я ти муть за вчасній освітній та ви ховній профілак тиці май бут ньої по ведінки не по -
внолітньо го пра во по руш ни ка. 

1. Ма ха ра мов Я. А. На ка за ние по му суль ман ско му уго лов но му пра ву: по ня тие, це -
ли, ви ды: дис. .. канд. юрид. на ук / Ма ха ра мов Я.А.. – М. Мос ков ская го су дарт с вен ная
юри ди че с кая ака де мия, 2009. – С. 1. 2. Hossein Gholami. Basics of Afghan Law and
Criminal Justice // A Manual for the Afghan Police and Legal Professionals [Еле к трон ний ре -
сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/
343976/publicationFile/3727/Polizei-Legal-Manual.pdf. 3. Juvenile Law (Juvenile Code) //
Official Gazette No. 846, published 2005/03/23 (1384/01/03 A.P.) [Еле к трон ний ре сурс]. –
Ре жим до сту пу:http://www.asianlii.org/af/legis/laws/jlcogn846p200503231 3840103a495
4. Hossein Gholami. Basics of Afghan Law and Criminal Justice // A Manual for the Afghan
Police and Legal Professionals [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.
auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/343976/publicationFile/3727/ Polizei-Legal-
Manual.pdf 5. Там са мо. 6. Justice for children. The situation for children in conflict with the
law in Afghanistan; [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.unicef.org/
media/files/Juvenile_Detention_Study_engl.pdf. 7. Juvenile Law (Juvenile Code) // Official
Gazette No. 846, published 2005/03/23 (1384/01/03 A.P.) [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим
до сту пу: http://www.asianlii.org/af/legis/laws/jlcogn846p200503231384 0103a495
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УДК 343.132

О. Ю. ХАБ ЛО

ТИМ ЧА СО ВИЙ ДО СТУП ДО РЕ ЧЕЙ І ДО КУ МЕНТІВ 
У КРИМІНА ЛЬ НО МУ ПРО ВА Д ЖЕННІ

Дослідже но пи тан ня за ко но дав чої рег ла мен тації тим ча со во го до сту пу до ре чей і
до ку ментів як за хо ду за без пе чен ня криміна ль но го про ва д жен ня. Про ве де но порівняль -
ний аналіз тим ча со во го до сту пу до ре чей і до ку ментів та інших про це су аль них дій, роз -
роб ле но про по зиції що до вдо с ко на лен ня за ко но дав ст ва.

Клю чові сло ва:тим ча со вий до ступ до ре чей і до ку ментів, виїмка, захід за без пе чен -
ня криміна ль но го про ва д жен ня, слідчі дії.

Хаб ло О.Ю. Вре мен ный до ступ к ве щам и до ку мен там в уго лов ном про из вод -
ст ве

Ис сле до ва ны во про сы за ко но да тель ной рег ла мен та ции вре мен но го до сту па к ве -
щам и до ку мен там как ме ры обес пе че ния уго лов но го про из вод ст ва. Про ве ден срав ни -
тель ный ана лиз вре мен но го до сту па к ве щам и до ку мен там с дру ги ми про цес су аль ны -
ми дей ст ви я ми, раз ра бо та ны пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию за ко но да тель ст ва. 

Клю че вые сло ва:вре мен ный до ступ к ве щам и до ку мен там, вы ем ка, ме ры обес пе -
че ния уго лов но го про из вод ст ва, след ст вен ные дей ст вия.

Hablo Oksana. Temporary access to objects and documents in criminal proceedings
The question of the legal regulation of temporary access to objects and documents as

means of ensuring criminal proceedings. A comparative analysis of temporal things and
access to documents and other proceedings, proposals to improve the legislation.

Key words: temporary access to objects and documents, seizure, set providing criminal
proceedings, investigations.

Відповідно до ч.1 ст.159 Криміна ль но го про це су аль но го ко дек су (далі – КПК)
Ук раїни, тим ча со вий до ступ до ре чей і до ку ментів – це захід за без пе чен ня
криміна ль но го про ва д жен ня, який по ля гає у на данні сто роні криміна ль но го про -
ва д жен ня осо бою, у во лодінні якої зна хо дять ся такі речі і до ку мен ти, мож ли вості
оз най о ми ти ся з ни ми, зро би ти їх копії та, у разі прий нят тя відповідно го рішен ня
слідчим суд дею, су дом, ви лу чи ти їх (здійсни ти їх виїмку)1.

Як свідчать дані Моніто рин го во го звіту «Ре алізація но во го КПК Ук раїни у
2013 році», цей захід за без пе чен ня криміна ль но го про ва д жен ня до сить ак тив но
за сто со вується ор га на ми до су до во го розсліду ван ня при то му, що кількість до -
ступів постійно збільшу ва ла ся. Зо к ре ма, у 2013 році слідчі по дат ко вої міліції ма -
ли 2,5 доз во ли слідчих суддів на до ступ до ре чей і до ку ментівна од не криміна ль -
не про ва д жен ня, слідчі Служ би без пе ки Ук раїни – од нин до ступ на од не про ва д -
жен ня, слідчі про ку ра ту ри –один до ступ на шість про ва д жень, а слідчі ор ганів
внутрішніх справ –один до ступ на дев’ять про ва д жень2.

На уковці та кож не за ли ши ли цей захід за без пе чен ня криміна ль но го про ва д -
жен ня по за своєю ува гою, аналізу ю чи ок ремі про блемні пи тан ня йо го за сто су ван -
ня. Зо к ре ма, досліджен ню тим ча со во го до сту пу до ре чей і до ку ментів при свя ти -
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ли свої ро бо ти О.М. Гумін, Л.Д. Уда ло ва, О.Г. Ши ло, С.М. Cмо ков, В.В. Рож но ва,
М.П. Клим чук, І.В. Гло вюк, С.В. Ан д ру сен ко, О.А. Под ковсь кий, С.С. Чер нявсь -
кий та В.О. Фіна геєв.

В на уко вих публікаціях, підруч ни ках, на вчаль них посібни ках, на уко во-прак -
тич них ко мен та рях КПК Ук раїни, як пра ви ло, роз кри вається про це су аль ний по -
ря док за сто су ван ня тим ча со во го до сту пу до ре чей та до ку ментів, ха рак те ри зу -
ють ся речі та до ку мен ти, до яких мо же здійсню ва ти ся до ступ, а до яких до ступ
за бо ро не но, аналізу ють ся особ ли вості до сту пу до ок ре мих ре чей чи до ку ментів
то що.

Втім, на сьо годнішній день в прак тичній діяль ності за ли шається ма ло -
дослідже ним та про блем ним пи тан ня роз ме жу ван ня тим ча со во го до сту пу до ре -
чей і до ку ментів та ок ре мих слідчих (роз шу ко вих), не глас них слідчих (роз шу ко -
вих) дій чи інших про це су аль них дій, які ма ють пев ну схожість між со бою.Про
що та кож свідчать і ре зуль та ти Моніто рин го во го звіту «Ре алізація но во го КПК
Ук раїни у 2013 році», де вка за но, щод ля от ри ман ня інфор мації про з’єднан ня або -
нентів за до по мо гою те ле фо ну сто ро на об ви ну ва чен ня ча с то звер тається до
слідчих суддів з кло по тан ням про до ступ до до ку ментів. Хо ча по вин на звер та ти -
ся у по ряд ку, пе ред ба че но му для про ве ден ня не глас них слідчих(роз шу ко вих)
дій2. 

А то му ме тою на шо го досліджен ня є виз на чен ня місця тим ча со во го до сту пу
до ре чей і до ку ментів се ред інших про це су аль них дій та про ве ден ня порівняль -
но го аналізу цьо го за хо ду за без пе чен ня криміна ль но го про ва д жен ня з інши ми за -
хо да ми про це су аль но го при му су чи слідчи ми (роз шу ко ви ми) діями, які ма ють
схожі оз на ки. 

На сам пе ред, слід звер ну ти ува гу на те, що тим ча со вий до ступ до ре чей і до -
ку ментів відповідно до по ло жень ч. 1 ст. 159 КПК Ук раїни по ля гає у то му, що сто -
ро ни криміна ль но го про ва д жен ня мо жуть: 1) оз най о ми ти ся з пев ни ми ре ча ми та
до ку мен та ми, які ма ють зна чен ня для вста нов лен ня об ста вин у криміна ль но му
про ва д женні; 2) ви го то ви ти їх копії; 3) здійсни ти виїмку цих ре чей та до ку ментів.
При цьо му виїмка ре чей чи до ку ментів мо же здійсню ва ти ся у ви пад ках, як що є
до статні підста ви вва жа ти, що без та ко го ви лу чен ня існує ре аль на за гро за зміни
або зни щен ня ре чей чи до ку ментів, або та ке ви лу чен ня не обхідне для до сяг нен -
ня ме ти от ри ман ня до сту пу до ре чей і до ку ментів(ч. 7 ст. 163 КПК Ук раїни).

Тоб то, однією з форм здійснен ня тим ча со во го до сту пу до ре чей і до ку ментів
є ви лу чен ня цих ре чей чи до ку ментів. Більше то го, як свідчать дані Моніто рин го -
во го звіту, «не про порційно ча с тим є за сто су ван ня за хо ду за без пе чен ня у ви гляді
тим ча со во го до сту пу до ре чей і до ку ментів з мож ливістю їх ви лу чен ня (Гла ва 15
КПК), що ство рює значні об ме жен ня прав і за кон них інте ресів підприємців»3. 

Та ку прак ти ку мож на по яс ни ти тим, що тим ча со вий до ступ до ре чей і до ку -
ментів, що здійснюється шля хом їх ви лу чен ня, має схожі оз на ки з виїмкою –
слідчою дією, яка бу ла рег ла мен то ва на стат тя ми 178–183 КПК Ук раїни 1960 ро -
ку. Це пи тан ня вже бу ло пред ме том ок ре мих на уко вих досліджень. Зо к ре ма,
О.М. Гумін спра вед ли во звер тає ува гу на на явність спільних рис тим ча со во го до -
сту пу до ре чей чи до ку ментів, що здійснюється шля хом їх ви лу чен ня (ст. 159
КПК Ук раїни) та виїмки (ст. 178 КПК Ук раїни 1960 ро ку). На дум ку вче но го,
відмінність цих про це су аль них дій по ля гає в то му, що в КПК Ук раїни 1960 ро ку
виїмка бу ла са мостійним за хо дом до су до во го слідства та відно си ла ся до си с те ми
слідчих дій, а відповідно до норм КПК Ук раїни 2012 ро ку – виїмка є скла до вою
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ча с ти ною тим ча со во го до сту пу до ре чей і до ку ментів, який відно сить ся до си с те -
ми за ходів за без пе чен ня криміна ль но го про ва д жен ня4.

У зв’яз ку з чим ви ни кає пи тан ня про доцільність та обґрун то ваність
закріплен ня в КПК Ук раїни 2012 ро ку тим ча со во го до сту пу до ре чей і до ку -
ментівне в си с темі слідчих (роз шу ко вих) дій, а в си с темі за ходів за без пе чен ня
криміна ль но го про ва д жен ня. Од ним із ар гу ментів, які вис лов лю ва ли ся вче ни ми
на ко ристь відне сен ня тим ча со во го до сту пу до ре чей і до ку ментів до си с те ми за -
ходів за без пе чен ня криміна ль но го про ва д жен ня є те, що відповідно до ви мог
КПК Ук раїни слідчі дії мо жуть про во ди ти ли ше слідчий, про ку рор чи опе ра тивні
підрозділи за до ру чен ням слідчо го, про ку ро ра. А то му, з ме тою роз ши рен ня за са -
ди зма галь ності у криміна ль но му про ва д женні та на дан ня сто ро нам мож ли вості
зби ра ти до ка зи шля хом до сту пу до ре чей і до ку ментів,за ко но да вець вирішив тим -
ча со вий до ступ до ре чей і до ку ментів закріпи ти в си с темі за ходів за без пе чен ня
криміна ль но го про ва д жен ня. І то му, відповідно до по ло жень ст.159 КПК Ук раїни
до ступ до ре чей та до ку ментів на дається сто ро нам криміна ль но го про ва д жен -
ня(як за хи с ту, так і об ви ну ва чен ня).

Втім, та ке «технічне пе ре не сен ня» зу мо ви ло й певні не га тивні наслідки. Зо к -
ре ма, дис кусійним є пи тан ня про те, чи мо жуть співробітни ки опе ра тив них
підрозділів здійсню ва ти тим ча со вий до ступ до ре чей і до ку ментів, як захід за без -
пе чен ня криміна ль но го про ва д жен ня, ад же в ч.1 ст. 41 КПК Ук раїни вка за но, що
«опе ра тивні підрозділи … здійсню ють слідчі (роз шу кові) дії та не гласні слідчі
(роз шу кові) дії в криміна ль но му про ва д женні за пись мо вим до ру чен ням слідчо -
го, про ку ро ра»5. Бук валь не тлу ма чен ня цієї нор ми доз во ляє ствер д жу ва ти, що
опе ра тивні підрозділи не упов но ва жені на здійснен ня тим ча со во го до сту пу до
речей і до ку ментів. Хо ча, як свідчить досліджен ня прак ти ки за сто су ван ня норм
КПК Ук раїни, опе ра тивні підрозділи здійсню ють тим ча со вий до ступ до ре чей і
до ку ментів на підставі до ру чень слідчо го, що, в свою чер гу, вик ли кає сумніви у
за кон ності та ких дій.

З ме тою вирішен ня цієї про бле ми мож на за про по ну ва ти такі два варіан ти вдо -
с ко на лен ня за ко но дав ст ва. По-пер ше, ч. 1 ст. 41 КПК Ук раїни мож на до пов ни ти
по ло жен ням про те, що опе ра тивні підрозділи на підставі до ру чен ня здійсню ють
не ли ше слідчі (роз шу кові) дії, а й за хо ди за без пе чен ня криміна ль но го про ва д -
жен ня та ви кла с ти її в такій ре дакції: «опе ра тивні підрозділи ор ганів внутрішніх
справ, ор ганів без пе ки, ор ганів, що здійсню ють кон троль за до дер жан ням по дат -
ко во го і мит но го за ко но дав ст ва, ор ганів Дер жав ної пенітенціар ної служ би Ук раї -
ни, ор ганів Дер жав ної при кор дон ної служ би Ук раїни, здійсню ють слідчі (роз шу -
кові) дії та за хо ди за без пе чен ня криміна ль но го про ва д жен ня за пись мо вим до ру -
чен ням слідчо го, про ку ро ра».

Втім більш ціка вим, на наш по гляд, є роз гляд пи тан ня про мож ливість «пе ре -
не сен ня» тим ча со во го до сту пу до ре чей та до ку ментів із си с те ми за ходів за без пе -
чен ня криміна ль но го про ва д жен ня до си с те ми слідчих (роз шу ко вих) дій на
підставі то го, що цей захід за без пе чен ня криміна ль но го про ва д жен ня має оз на ки
слідчих (роз шу ко вих) дій. Так, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК Ук раїни, слідчі
(роз шу кові) дії спря мо вані на от ри ман ня (зби ран ня) до казів або пе ревірку вже
отри ма них до казів у кон крет но му криміна ль но му про ва д женні. Ме та тим ча со во -
го до сту пу до ре чей чи до ку ментів є ана логічною, ад же цей захід за без пе чен ня
криміна ль но го про ва д жен ня но сить пізна валь ний ха рак тер. На ко ристь та ко го
твер д жен ня свідчить по ло жен ня п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК Ук раїни, де вка за но, що
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слідчий суд дя, суд по ста нов ляє ух ва лу про на дан ня тим ча со во го до сту пу до речей
і до ку ментів, як що сто ро на криміна ль но го про ва д жен ня до ве де на явність
достатніх підстав вва жа ти, що ці речі або до ку мен ти самі по собі або в су куп ності
з інши ми ре ча ми і до ку мен та ми криміна ль но го про ва д жен ня ма ють суттєве зна -
чен ня для вста нов лен ня важ ли вих об ста вин у криміна ль но му про ва д женні6.
Окрім то го, тим ча со вий до ступ до пе чей і до ку ментів вчені та кож відно сять до
заходів за без пе чен ня криміна ль но го про ва д жен ня, спря мо ва них на вста нов лен ня
об ста вин криміна ль но го пра во по ру шен ня та зби ран ня до казів7.

Слід та кож звер ну ти ува гу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК Ук раїни,
наслідка ми не ви ко нан ня ух ва ли слідчо го судді, су ду про тим ча со вий до ступ до
ре чей і до ку ментів є те, що у разі не ви ко нан ня та коїух ва ли слідчий суд дя, суд має
пра во прий ня ти рішен ня про дозвіл на про ве ден ня об шу ку з ме тою відшу кан ня
та ви лу чен ня за зна че них ре чей і до ку ментів. Тоб то ця нор ма свідчить про те, що
об шук фак тич но ви с ту пає при му со вою фор мо юздійснен ня тим ча со во го до сту пу
до ре чей та до ку ментів. Ад же ме та цих про це су аль них дій іден тич на – от ри ман -
ня фак тич них да них, що містять ся на ре чах чи в до ку мен тах, які ма ють зна чен ня
для вста нов лен ня об ста вин криміна ль но го пра во по ру шен ня.

Су до во-слідча прак ти ка та кож до сить ча с то при пу с кається по мил ки під час
відме жу ван ня тим ча со во го до сту пу до ре чей і до ку ментів від ок ре мих слідчих
(роз шу ко вих) дій. Як ми вже ви ще відміча ли, сто ро на об ви ну ва чен ня ча с то звер -
тається до слідчих суддів з кло по тан ням про до ступ до до ку ментів що до з’єднан -
ня або нентів за до по мо гою те ле фо ну, хо ча по вин на звер та ти ся у по ряд ку, пе ред -
ба че но му для про ве ден ня не глас них слідчих (роз шу ко вих)дій. Та ка «підміна»
обу мов ле на тим, що для про ве ден ня не глас них слідчих (роз шу ко вих) дій, пов’яза -
них з втру чан ня му при ват не спілку ван ня,за ко ном пе ред ба чені більш су воріші га -
рантії їх здійснен ня. Ад же відповідно до ста тей 246, 247, 263 КПК Ук раїни знят -
тя інфор мації з транс порт них те ле ко мунікаційних ме реж мо же здійсню ва ти ся ли -
ше що до тяж ких й особ ли во тяж ких зло чинів, а кло по тан ня про їх здійснен ня роз -
гля дається ли ше го ло вою чи за йо го виз на чен ням іншим суд дею Апе ляційно го су -
ду Ав то ном ної Ре с публіки Крим, апе ляційно го су ду об ласті, міст Києва та Се ва -
с то по ля. Тоб то, от ри ман ня доз во лу на здійснен ня тим ча со во го до сту пу до ре чей
і до ку ментів є менш об тяж ли вим з про це су аль ної точ ки зо ру, ніж от ри ман ня доз -
во лу на про ве ден ня не глас них слідчих (роз шу ко вих) дій. Але та ка «підміна» є по -
ру шен ням криміна ль ної про це су аль ної фор ми, що зу мов лює по ру шен ня пра ва на
не вт ру чан ня у при ват не жит тя, га ран то ва не стат тя ми 31, 32 Кон сти туції Ук раїни
та стат тею 15 КПК Ук раїни.

Втім, для то го щоб розібра ти ся, ко ли не обхідно про во ди ти тим ча со вий до ступ
до до ку ментів, які зна хо дить ся в опе ра торів та про вай дерів те ле ко мунікацій (п. 7
ч. 1 ст. 162 КПК Ук раїни), а ко ли не гласні слідчі (роз шу кові) діїпе ред ба чені стат -
тя ми 263 та 268 КПК Ук раїни, не обхідно їх розрізня ти. З цьо го при во ду є до сить
чітка по зиція Ви що го спеціалізо ва но го су ду Ук раїни з роз гля ду цивільних і
криміна ль них справ, який в пункті 17 Ли с та від 5 квітня 2012 ро ку виз на чив, що
вка зані ви ще про це су альні дії слід відме жо ву ва ти та ким чи ном: 

«– тим ча со вий до ступ на дається до до ку ментів, які містять інфор мацію про
зв’язок, або нен та, на дан ня те ле ко мунікаційних по слуг, у то му числі от ри ман ня
по слуг, їх три валість, зміст (вихідні чи вхідні з’єднан ня, SMS, MMS то що), мар -
ш ру ти пе ре да ван ня то що і не да ють мож ли вості втру ти ти ся у при ват не спілку ван -
ня, тоб то от ри ма ти до ступ до змісту інфор мації, що пе ре дається. А знят тя інфор -
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мації з транс порт них те ле ко мунікаційних ме реж (ст. 263 КПК) є різно ви дом втру -
чан ня у при ват не спілку ван ня, оскільки здійснюється до ступ до змісту повідо -
млень будь-яко го ви ду та інфор мації, що пе ре дається осо бою під час зв’яз ку;

– у стат тях 159, 162 КПК пе ред ба че но от ри ман ня слідчим (про ку ро ром)
інфор мації про зв’язок, що відбув ся в ми ну ло му (пост фак тум), у то му числі про
місцез на хо д жен ня радіое ле к трон но го за со бу у пев ний день та час, вод но час, виз -
на че на у ст. 268 КПК не глас на слідча (роз шу ко ва) дія – ус та нов лен ня місцез на хо -
д жен ня радіое ле к трон но го за со бу, – пе ред ба чає ло калізацію (моніто ринг) місцез -
на хо д жен ня радіое ле к трон но го за со бу в ре жимі ре аль но го ча су (тоб то дає змо гу
от ри ма ти інфор мацію про те, де пе ре бу ває відповідний засіб на мо мент спо с те ре -
жен ня за ним, виз на чи ти мар ш рут йо го пе ре бу ван ня»8.

Ви ще на ве де не свідчить, що слідчим не обхідно чітко роз ме жу ва ти до ступ до
до ку ментів, які зна хо дить ся в опе ра торів та про вай дерів те ле ко мунікацій(п. 7 ч. 1
ст. 162 КПК Ук раїни), та не гласні слідчі (роз шу кові) дії, пе ред ба чені стат тя ми 263
та 268 КПК Ук раїни, щоб не до пу с ка ти по ру шень криміна ль но го про це су аль но го
за ко но дав ст ва при вирішенні пи тан ня про їх за сто су ван ня.

Тим ча со вий до ступ до ре чей і до ку ментів, який здійснюється шля хом ви лу -
чен ня цих до ку ментів, має та кож спільні оз на ки із та ким спо со бом зби ран ня до -
казів як ви тре бу ван ня ре чей і до ку ментів, який рег ла мен то ва ний ча с ти на ми 2, 3
ст. 93 КПК Ук раїни. Спільним для цих про це су аль них дій є те, що во ни спря мо -
вані на от ри ман ня сто ро ною криміна ль но го про ва д жен ня ре чей і до ку ментів для
то го, щоб оз най о ми ти ся з ци ми ре ча ми чи до ку мен та ми, вив чи ти їх чи досліди ти
з ме тою вста нов лен ня об ста вин криміна ль но го пра во по ру шен ня. 

При вирішен ня пи тан ня, ко ли слід за сто со ву ва ти про це ду ру тим ча со во го до -
сту пу, а ко ли ви тре бу ван ня ре чей чи до ку ментів, Ви щий спеціалізо ва ний суд Ук -
раїни з роз гля ду цивільних і криміна ль них справ про по нує ви хо ди ти з вра ху ван -
ня то го, до б ровільно чи при му со во бу де здійсню ва ти ся ця про це су аль на дія. Зо к -
ре ма, в пункті 18 ви щез га да но го Ли с та заз на че но, що тим ча со вий до ступ до ре чей
і до ку ментів слід за сто со ву ва ти, як що «… осо ба, у во лодінні якої зна хо дять ся речі
або до ку мен ти, не ба жає до б ровільно пе ре да ти їх сто роні криміна ль но го про ва д -
жен ня або є підста ви вва жа ти, що во на не здійснить та ку пе ре да чу до б ровільно
після от ри ман ня відповідно го за пи ту чи на ма га ти меть ся зміни ти або зни щи ти
відповідні речі або до ку мент»9. А то му, в тих ви пад ках, ко ли сто ро на криміна ль -
но го про ва д жен ня мо же ви тре бу ва ти та от ри ма ти речі або до ку мен ти за умо ви їх
до б ровільно го на дан ня во лодільцем, не має не обхідності за сто со ву ва ти про це ду -
ру тим ча со во го до сту пу до ре чей і до ку ментів.

Ок ре мої ува ги за слу го вує пи тан ня що до строків тим ча со во го до сту пу до ре -
чей і до ку ментів, пов’яза них із їх ви лу чен ням. Ад же в КПК Ук раїни відсут ня
чітка вказівка що до строків об ме жен ня пра ва влас ності осо би на речі чи до ку мен -
ти, які ви лу ча ють ся під час здійснен ня тим ча со во го до сту пу до них. Ви мо гу за -
ко ну що до строків тим ча со во го до сту пу до ре чей чи до ку ментів ми мо же мо
зустріти ли ше в п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК Ук раїни, де вка за но, що строк дії ух ва ли не
мо же пе ре ви щу ва ти од но го міся ця з дня її по ста нов лен ня. 

Втім, та ке по ло жен ня вик ли кає більше за пи тань, ніж відповідей. Так, одні
вчені ствер д жу ють, що місяч ний строк – це термін, про тя гом яко го мо же бу ти ви -
ко на на ух ва ла про тим ча со вий до ступ до ре чей і до ку ментів10. А уп. 11 Ли с та Ви -
що го спеціалізо ва но го су ду Ук раїни з роз гля ду цивільних і криміна ль них справ
від 5 квітня 2012 ро ку вка за но, що строк дії тим ча со во го до сту пу до ре чей і до ку -

235Юридичні і політичні науки



ментів не мо же пе ре ви щу ва ти од но го міся ця11. Тоб то Листі вка за но, що один
місяць – це не строк ви ко нан ня ух ва ли про тим ча со вий до ступ, а строк, про тя гом
яко го речі чи до ку мен ти мо жуть бу ти ви лу че ни ми.

Про стро ки дії тим ча со во го до сту пу до ре чей і до ку ментів нічо го не ска за но і
в по ло жен нях ст. 164 КПК Ук раїни, як це за ко но да вець зро бив у п. 3 ч. 3 ст. 152
КПК Ук раїни що до стро ку дії тим ча со во го об ме жен ня у ко ри с ту ванні спеціаль -
ним пра вом, вка зав ши, що строк тим ча со во го об ме жен ня у ко ри с ту ванні
спеціаль ним пра вом не мо же ста но ви ти більше двох місяців.

На на шу дум ку, та ка не виз на ченість строків тим ча со во го до сту пу до ре чей та
до ку ментів, пов’яза но го з їх ви лу чен ням, є не при пу с ти мою та по тре бує чіткої за -
ко но дав чої рег ла мен тації. Ад же в інших ви пад ках, виз на че них у КПК, ко ли до пу -
с ка ють ся об ме жен ня кон сти туційних прав лю ди ни чи гро ма дя ни на, зо к ре ма і пра -
ва влас ності, то за ко но да вець до сить чітко ре гу лює стро ки та ких об ме жень, або
ви ма гає, щоб во ни бу ли най ко рот ши ми. Зо к ре ма, ст. 100 КПК пе ред ба чає, що ре -
чо вий до каз, який був на да ний сто роні криміна ль но го про ва д жен ня або нею ви -
лу че ний, по ви нен бу ти як найш вид ше по вер ну тий во лодільцю, крім ви падків, пе -
ред ба че них стат тя ми 160–166, 170–174 КПК Ук раїни12. 

У зв’яз ку із ви ще на ве де ним, про по нуємоч. 1 ст. 164 КПК Ук раїни до пов ни ти
по ло жен ням про те, що в ух валі слідчо го судді, су ду, має бу ти за зна че но строк
тим ча со во го до сту пу до ре чей та до ку ментів, пов’яза них з їх ви лу чен ням, який не
мо же пе ре ви щу ва ти двох місяців.

Ви ще на ве де не свідчить, що тим ча со вий до ступ до ре чей і до ку ментів як захід
за без пе чен ня криміна ль но го про ва д жен ня має ба га то спільних оз нак з та ки ми
спо со ба ми зби ран ня до казів як об шук, ви тре бу ван ня та от ри ман ня ре чей і до ку -
ментів. Втім, криміна ль но-про це су аль на фор ма здійснен ня цих про це су аль них
дій має суттєві відмінності. То му,щоб не до пу с ка ти по ру шень криміна ль но го про -
це су аль но го за ко но дав ст ва та прав і за кон них інте ресів учас ників криміна ль но го
про ва д жен ня, ці про це су альні дії та підста ви їх про ве ден ня не обхідно чітко
розрізня ти.
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Ви що го спеціалізо ва но го су ду Ук раїни з роз гля ду цивільних і криміна ль них справ від
05 квітня 2013 р. № 223-558/0/4-13. – Ре жим до сту пу: http://sc.gov.ua/ua/2013_rik.html
12. Криміна ль ний про це су аль ний ко декс Ук раїни : ста ном на 24.02.2014 ро ку [Еле к трон -
ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page5
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А. О. ТЕ РЕ ЩУК

ПО НЯТ ТЯ ТА ОСОБ ЛИ ВОСТІ 
КО РИС ЛИ ВО-НА СИЛЬ НИЦЬ КОЇ ЗЛО ЧИН НОСТІ В УК РАЇНІ 

Дослідже но криміна ль но-пра вові та криміно логічні особ ли вості ко рис ли во-на силь -
ниць кої зло чин ності як скла до вої ча с ти ни за галь но криміна ль ної зло чин ності. Про -
аналізо ва но різні кон цепції цьо го ви ду зло чин ної по ведінки, її зв’язок з ко рис ли вою і на -
силь ниць кої фор ма ми зло чин ності і відмінність від них. Виз на че но, що ос нов ни ми еле -
мен та ми цієї фор ми зло чин ної по ведінки є ко рис ли вий мо тив і на силь ниць кий спосіб за -
во лодіння май ном.

Клю чові сло ва: зло чинність, ко рис ли ва мо ти вація, на силь ст во, власність.

Те ре щук А.А. По ня тие и осо бен но с ти ко ры ст но-на силь ст вен ной пре ступ но с ти
в Ук ра и не 

В ста тье ав то ром ис сле до ва ны уго лов но-пра во вые и кри ми но ло ги че с кие осо бен но -
с ти ко ры ст но-на силь ст вен ной пре ступ но с ти как со став ной ча с ти об ще уго лов ной
пре ступ но с ти. Про ана ли зи ро ва ны раз лич ные кон цеп ции это го ви да пре ступ но го по ве -
де ния, ее связь с ко ры ст ной и на силь ст вен ной фор ма ми пре ступ но с ти и от ли чие от
них. Оп ре де ле но, что ос нов ны ми эле мен та ми этой фор мы пре ступ но го по ве де ния яв -
ля ет ся ко ры ст ный мо тив и на силь ст вен ный спо соб за вла де ния иму ще ст вом.

Клю че вые сло ва: пре ступ ность, ко ры ст ная мо ти ва ция, на си лие, соб ст вен ность.

Tereschuk Artur. Concept and features of lucrative and forcible criminality in
Ukraine

The criminal legal and criminological features as a part of ordinary offences have been
examined by the author in the article. The different conceptions of such type of criminal
behavior and its relation with the mercenary and violent forms of criminality and their differ-
ences have been examined. It has been determined that the main elements of such forms of
criminal behavior shall be lucrative impulse as well as forcible means of capturing property.

Key words: criminality, lucrative impulse, violence, property.

Ст. 41 Кон сти туції Ук раїни наділяє кож но го гро ма дя ни на пра вом во лодіти,
кори с ту ва ти ся і роз по ря д жа ти ся своєю власністю, ре зуль та та ми своєї інте лек ту -
аль ної, твор чої діяль ності і за зна чає, що ніхто не мо же бу ти про ти прав но поз бав -
ле ний пра ва влас ності, а пра во при ват ної влас ності є не по руш ним. Та ким чи ном,
Ос нов ний за кон Ук раїни за зна чає на про ти прав ності по ся гань на власність,
зокрема при ват ну. На далі да не кон сти туційне по ло жен ня роз кри вається, зо к ре ма,
у Криміна ль но му ко дексі Ук раїни. 
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Од ним з найбільш не без печ них видів зло чин ності є ко рис ли во-на силь ниць ка
зло чинність, яка фак тич но поєднує в собі ри си ко рис ли вої зло чин ності та на силь -
ниць кої зло чин ності. Ко жен з цих видів зло чин ності сам по собі містить ве ли чез -
ну суспільну не без пе ку. Са ме ко рис ли ва і на силь ниць ка зло чинність чи не
найбільшим чи ном відо б ра жа ють соціальні про бле ми суспільства, особ ли во
суспільства кри зо во го періоду. – без робіття, ду хов ний і мо раль ний за не пад, низь -
кий рівень жит тя, зу божіння на се лен ня, відсутність пра во во го за хи с ту то що. Са -
ме то му їх поєднан ня в рам ках однієї фор ми зло чин ної по ведінки по си лює та ку
не без пе ку на по ря док. Ще більшої не без пе ки ко рис ли во-на силь ницькі зло чинні
діян ня от ри му ють тоді, ко ли во ни вчи ня ють ся із ви ко ри с тан ням або за сто су ван -
ням зброї, го ло вним чи ном во гне паль ної. 

Крім то го, слід за ува жи ти, що ко рис ли во-на силь ницькі зло чи ни по ся га ють на
дві ос новні підва ли ни суспільства – жит тя і здо ров’я осо би та її власність. Са ме
то му на укові досліджен ня, пов’язані із про тидією ко рис ли во-на силь ниць ким зло -
чи нам, ма ють ви со кий рівень ак ту аль ності. 

Ме тою да ної статті є виз на чен ня на уко во-пра во во го змісту по нят тя ко рис ли -
во-на силь ниць кої зло чин ності та вста нов лен ня її особ ли во с тей в розрізі інших
форм зло чин ної по ведінки. 

Ме то до логічною ос но вою да ної статті є праці російських та ук раїнських
дослідників – С.В. Ал бу ла, Ю.В. Алек сан д ро ва, Б.М. Го ловкіна, А.І. Дол го вої,
В.П. Єме ль я но ва, О.М. Лит ва ка, В.В. Лунєєва, О.М. Ко с тен ка, С.А. Кузьміна
О.Г. Ку ли ка то що.

Термін «ко рис ли во-на силь ниць ка зло чинність» є скла до вою ча с ти ною більш
ши ро ко го по нят тя «зло чинність». По при по всяк ден ну прак ти ку ви ко ри с тан ня да -
но го терміну, йо го зміст досі є пред ме том на уко вої дис кусії. 

Так, О.М. Лит вак виз на чає зло чинність як віднос но ма со ве яви ще кож но го
суспільства, що скла дається із су куп ності ок рес ле них криміна ль ним за ко ном
вчинків, скоєних на тій чи іншій те ри торії про тя гом пев но го ча су1. 

Стерж не вим по нят тям при виз на ченні зло чин ності є по нят тя «зло чин».
О.М.Ко с тен ко виз на чає зло чин, відповідно до роз роб ле ної ним соціаль но-на ту -
ралістич ної до к т ри ни криміна ль но го пра во знав ст ва як вин не діян ня, що по ру шує
за ко ни соціаль ної при ро ди, закріплені у формі чин но го криміна ль но го за ко но дав -
ст ва. На ос нові цієї соціаль но-на ту ралістич ної кон цепції ав то ром роз роб ле но кон -
цепцію скла ду зло чи ну як си с те му виз на че них у криміна ль но му ко дексі оз нак, на -
явність яких у діянні осо би дає підста ви кваліфіку ва ти йо го як та ке, що по ру шує
за ко ни соціаль ної при ро ди, тоб то як зло чин2. В цьо му виз на ченні зло чин роз гля -
дається як по ся ган ня на за ко ни соціаль ної при ро ди, а от же зло чинність слід роз -
гля да ти як стійкий і си с тем ний про яв виз на че ної су куп ності та ких по ся гань про -
тя гом пев но го періоду і на певній те ри торії. 

В криміно логічній літе ра турі та кож існу ють різно манітні виз на чен ня ко рис ли -
во-на силь ниць кої зло чин ності. Б.М. Го ловкін виз на чає ко рис ли ву на силь ниць ку
зло чинність як ан ти соціаль не яви ще віднос но ма со во го на силь ниць ко го зба га чен -
ня, що про яв ляється у вчи ненні ко рис ли вих зло чинів, поєдна них із за сто су ван ням
чи по гро зою за сто су ван ня на силь ст ва. Ви хо дя чи з цьо го, дослідник виз нає істот -
ни ми оз на ка ми ко рис ли вої на силь ниць кої зло чин ності ко рис ли ве ціле по кла дан -
ня, на силь ниць ке ціле до сяг нен ня, зв’язок між ни ми, ре алізо ва ний че рез
діяльність3. 

Ко рис ли во-на силь ниць ка зло чинність та ким чи ном яв ляє со бою ор ганічне
поєднан ня ко рис ли вої та на силь ниць кої зло чин ності, ви ра же не у взаємодії ко рис -
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ли вої мо ти вації зло чин ної по ведінки та на силь ниць ко го спо со бу вчи нен ня зло чи -
ну. Та ким чи ном, ма ю чи спільні оз на ки і з ко рис ли вою і з на силь ниць кою зло -
чинністю, роз гля ду ва ний вид зло чин ності має пев ну спе цифіку. 

За галь но криміна ль ни ми ко рис ли ви ми зло чи на ми С.В. Ва нюшкін та А.І. Дол -
го ва на зи ва ють зло чи ни про ти влас ності (чу жо го май на), які вчи ня ють ся у фор -
мах пря мо го, оче вид но не за кон но го за во лодіння чу жим май ном «ко рис ли вих мо -
тивів і з ме тою безпідстав но го зба га чен ня за ра ху нок цьо го май на, при чо му без
ви ко ри с тан ня суб’єкта ми сво го ста но ви ща». Ці діян ня не пов’язані з по ру шен ням
гос по дарсь ких зв’язків і відно син в сфері еко номіки. До за галь них криміна ль них
ко рис ли вих зло чинів тра диційно і на ле жать такі зло чи ни, як крадіжка; ша х рай ст -
во; грабіж; розбій; ви ма ган ня4. Во че видь, ос танні три ви ди зло чинів про ти влас -
ності мо жуть вчи ня ти ся (а розбій – вчи няється обов’яз ко во) за до по мо гою фізич -
но го або психічно го на силь ст ва. 

Зло чи ни про ти осо би с тої влас ності гро ма дян З.Т. Радь ко поділяє на такі гру -
пи: 1) ко рис ливі по ся ган ня на власність, не пов’язані із на силь ст вом над осо бою
(крадіжка, ша х рай ст во, про сте ви ма ган ня та не кваліфіко ва ний грабіж); 2) ко рис -
ливі по ся ган ня на власність, поєднані із за сто су ван ням на силь ст ва що до осо би
(розбій, кваліфіко ва не ви ма ган ня та кваліфіко ва ний грабіж); 3) на силь ницькі зло -
чи ни про ти осо би с то го май на, які не ма ють ко рис ли вої ме ти (умис не або не об ме -
же не зни щен ня чи по шко д жен ня май на)5. В той же час ви ко ри с тан ня терміну «на -
силь ст во» що до зло чинів тре тьої гру пи нам ви дається не пра виль ним – ад же зни -
щен ня чи по шко д жен ня май на не мо же вва жа тись на силь ст вом навіть за умов йо -
го умис но го вчи нен ня. Інша річ, ко ли та ке умис не зни щен ня май на є еле мен том
по гро зи, тоб то однієї з форм психічно го на силь ст ва на при клад, при вчи ненні ви -
ма ган ня, або ко ли умис не зни щен ня май на відбу вається за спо со бом, не без печ -
ним для жит тя осо би по терпіло го та/або інших осіб. 

Та кож, від «чи с тої» на силь ниць кої зло чин ності ко рис ли во-на силь ниць ка
відрізняється мо ти вацією про ти за кон ної діяль ності суб’єкта зло чи ну. В.В. Лунєєв
виз на чає, що доміну ю чою мо ти вацією на силь ниць кої зло чин ності є усвідо мле не
чи підсвідо ме ба жан ня суб’єкта до на силь ниць ко-егоїстич но го са мо ст вер д жен ня.
При цьо му вче ний за зна чає, що знач на кількість діянь, які вчи ня ють ся шля хом на -
силь ст ва (те ро ризм, бан ди тизм, грабіж, розбій то що), вчи ня ють ся з ко рис ли вих і
навіть політич них мо тивів. Ці зло чи ни, хоч і вчи ня ють ся шля хом на силь ст ва, про -
те за своєю криміно логічною ха рак те ри с ти кою тяжіють до ко рис ли вих (ко рис ли -
во-на силь ниць ких) або політич них діянь6. В той же час слід по го ди тись із дум -
кою О.Є. Ми хай ло ва про те, що на силь ниць ка і ко рис ли во-на силь ниць ка зло -
чинність ча ст ко во «пе ре кри ва ють» од на од ну, зо к ре ма, в ча с тині бан ди тиз му на -
силь ниць ко го гра бе жу і роз бою з ме тою за во лодіння май ном. Ці діян ня, як слуш -
но за зна чає дослідник, ма ють ба га то спільно го із тра диційни ми на силь ниць ки ми
зло чи на ми, зо к ре ма в ча с тині ме ханізму зло чин ної по ведінки, який пов’яза но із
аг ре сив но-зне важ ли вим став лен ням до осо би, її жит тя, здо ров’я і не до тор кан -
ності7. 

Слуш ною є та кож дум ка С.А. Кузьміна про те, що для ор ганізо ва ної гру пи ко -
рис ли во-на силь ниць кої спря мо ва ності спеціаль ною ме тою є спільне вчи нен ня
про ти прав ної діяль ності з не за кон но го за во лодіння чу жим май ном (от ри ман ня
ма теріаль них благ) про тя гом три ва ло го чи не виз на че но го періоду ча су, а ха рак тер
ме тодів зло чин ної діяль ності по ля гає, при цьо му, пе ре важ но, са ме у вчи ненні на -
падів на підприємства, ус та но ви, ор ганізації, ок ре мих гро ма дян (у т.ч. і тих, які
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самі зай ма ють ся про ти прав ною діяльністю), інші зло чинні уг ру по ван ня, а та кож
за сто су ван ня інших на силь ниць ких ме тодів що до по терпілих8.

Та ким чи ном, си с темі ко рис ли во-на силь ниць кої зло чин ності ко рис ли ва скла -
до ва ви с ту пає як мо ти вація не пра вомірної (зло чин ної) по ведінки. Ко рис ли вий
мо тив тоб то праг нен ня осо би с то го зба га чен ня та/або зба га чен ня третіх осіб спря -
мо вує та ким чи ном по ведінку осо би на за во лодіння май ном. Відмінність ко рис -
ли во-на силь ниць кої зло чин ності від «чи с тої» ко рис ли вої в цьо му ас пекті по ля гає
у на силь ниць ко му спо собі за во лодіння май ном, при чо му на силь ст во мо же ви с ту -
па ти як без по се ред ньо спо со бом за во лодіння май ном (на силь ниць кий грабіж,
розбій), так і спо со бом «підкріплен ня» по гро зи при ви су ненні про ти прав ної май -
но вої ви мо ги (ви ма ган ня).

Слід по го ди тись із дум кою С.В. Ал бу ла про те, що на силь ст во, яке є єди ним
спо со бом ре алізації ко рис ли вих спря му вань при ре алізації ко рис ли во-на силь -
ниць ких зло чинів яв ляє со бою акт по ведінки, який ха рак те ри зується од нобічною
де с т рук тив ною інте ракцією, спря мо ва ною на про ти прав не ви лу чен ня чу жо го
май на. При здійсненні ко рис ли во-на силь ниць ких зло чинів на силь ст во ви яв -
ляється у формі фізич но го, психічно го або бінар но го – пси хофізич но го, фізич но-
пси хо логічно го, в за леж ності від домінації еле ментів9.

В.П. Єме ль я нов відповідно до КК 1960 ро ку (ця тен денція збе ре глась і в чин -
но му КК Ук раїни) поділяє фізич не на силь ст во при вчи ненні зло чинів про ти влас -
ності на такі гру пи як на силь ст во, є не без печ ним для жит тя і здо ров’я по терпіло -
го та та ке, що не є не без печ ним для жит тя і здо ров’я по терпіло го. Під пер шим він
ро зуміє на силь ст во, яке ви я ви лось у за подіянні лег ко го тілес но го уш ко д жен ня,
що не спри чи ни ло ко рот ко час но го роз ла ду здо ров’я або ко рот ко час ної втра ти
пра цез дат ності, а та кож на силь ст во, не пов’яза не із за подіян ням тілес них уш ко д -
жень, але поєдна не з за подіян ням по терпіло му фізич но го бо лю або з об ме жен ням
її сво бо ди. Під на силь ст вом, не без печ ним для жит тя чи здо ров’я по терпіло го, ро -
зуміється за подіян ня йо му лег ко го тілес но го уш ко д жен ня, що спри чи ни ло ко рот -
ко час ний роз лад здо ров’я або ко рот ко час ну втра ту пра цез дат ності, се ред ньої тяж -
кості або тяж ко го тілес но го уш ко д жен ня, а та кож інші на силь ницькі дії , які не
при зве ли за зна че них наслідків , але бу ли не без печ ни ми для жит тя в мо мент за -
подіян ня. До ос танніх, зо к ре ма, на ле жать: на силь ст во, яке при зве ло до втра ти
свідо мості або но си ло ха рак тер мор ду ван ня, або ви ра жа ло ся у ви гляді здав лю -
ван ня гор ла, ски данні з ви со ти або йде транс порт но го за со бу, за сто су ван ня еле к -
т ро ст ру му, зброї, спеціаль них за собів10.

Не мож на не зу пи ни тись та кож на лінгвістичній при роді да но го терміну. Так,
ряд дослідників ви ко ри с то вує термін «ко рис ли ва на силь ниць ка зло чинність», а
рід інших – «ко рис ли во-на силь ниць ка». З да но го при во ду слід за ува жи ти на ступ -
не. З пра вил ук раїнської мо ви вип ли ває, що че рез дефіс пи шуть ся складні прик -
мет ни ки, ут во рені з двох чи більше прик мет ни ко вих ос нов, як що на звані ци ми
ос но ва ми по нят тя не підпо ряд ко вані од не од но му – аг рар но-си ро вин ний, дер жав -
но-мо но полістич ний, еле к трон но-об чис лю валь ний, куль тур но-технічний то що11.
Та ким чи ном, вра хо ву ю чи той факт що терміни «ко рис ли вий» та «на силь ниць -
кий» не є підпо ряд ко ва ни ми один од но му, а та кож різну при ро ду ко рис ли вої і на -
силь ниць кої зло чин ності слід при пу с ти ти пра вильність ви ко ри с тан ня і на пи сан -
ня терміну че рез дефіс. В той же час та ка по зиція не ви клю чає пра виль ності
терміну «ко рис ли ва на силь ниць ка зло чинність». В той же час вва жаємо, що ви ко -
ри с тан ня терміну «ко рис ли во-на силь ниць ка зло чинність» більшою мірою відо б -
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ра жає поєднан ня в да но му соціаль но му явищі оз нак ко рис ли вої і на силь ниць кої
зло чин ності. 

Го во ря чи про зло чинність, аж ніяким чи ном не мож на оми ну ти та кий важ ли -
вий ас пект як про тидія їй. З різно манітних кон цепцій та кої про тидії ав то ру
найбільш імпо нує кон ку рент но-ре пре сив на мо дель про тидії зло чин ності, за про -
по но ва на ака деміком О.М. Ко с тен ком. В рам ках да ної без по се редніми за со ба ми
про тидії зло чин ності на звані:

1) ре пресія, що втри мує за до по мо гою стра ху ка ри ви яв сво бо ди волі лю ди ни,
яка має фор му сва волі, у виді зло чи ну;

2) кон ку ренція, тоб то те, що при сто со ву ю чи лю ди ну до При ро ди, ря тує її сво -
бо ду волі від фор ми соціопа ти зу ю чої (криміно ген ної) сва волі й на дає їй фор му
не сва волі, ви я вом якої є до б ро чин на по ведінка12.

Вра хо ву ю чи відне сен ня криміна ль но-пра во вої ре пресії до за собів про тидії
зло чин ності, слід про аналізу ва ти кон кретні статті КК Ук раїни, що пе ред ба ча ють
відповідальність за дані ви ди зло чинів. Так, О.Г. Ку лик, до ко рис ли во-на силь -
ниць ких зло чинів відно сить гра бежі, розбійні на па ди, ви ма ган ня та бан ди тизм,
при цьо му відно ся чи ко рис ли во-на силь ниць ку зло чинність до різно ви ду за галь -
но криміна ль ної, по ряд із ко рис ли вою та на силь ниць кою13. Відне сен ня бан ди тиз -
му до ко рис ли во-на силь ниць ких зло чинів, хоч і відповідає су до во-слідчій прак -
тиці – ад же як пра ви ло, бан ди ство рю ють ся з ко рис ли вою ме тою – про те по тре -
бує на леж но го те о ре тич но го обґрун ту ван ня, бо за змістом ст. 257 КК не пе ред ба -
че но ко рис ли во го мо ти ву. При цьо му слід зга да ти, що у сусідній Російській Фе -
де рації під термін «бан дитські фор му ван ня» підпа да ють і гру пи оз б роєних бой о -
виків на Північно му Кав казі, що здійсню ють на па ди на гро ма дян, в то му числі і
співробітників пра во охо рон них ор ганів, підприємства, ус та но ви та ор ганізації як
пра ви ло без ко рис ли вої ме ти. 

З іншо го бо ку, ко рис ли ва мо ти вація мо же бу ти і в «спеціаль них» ви дах на -
силь ниць ких роз кра дань. При кла да ми та ких зло чинів мо же бу ти розбій з ме тою
ви к ра ден ня во гне паль ної зброї (крім глад ко ст воль ної мис ливсь кої), бой о вих при -
пасів, ви бу хо вих ре чо вин або радіоак тив них ма теріалів, а та кож ви ма ган ня цих
пред метів, поєдна не з на силь ст вом, не без печ ним для жит тя і здо ров’я (ч. 3 ст. 262
КК Ук раїни); розбій з ме тою ви к ра ден ня нар ко тич них за собів, пси хо троп них ре -
чо вин або їх ана логів, а та кож ви ма ган ня цих за собів чи ре чо вин, поєдна не з на -
силь ст вом, не без печ ним для жит тя і здо ров’я (ч. 3 ст. 308 КК Ук раїни); розбій з
ме тою за во лодіння зброєю, бой о ви ми при па са ми, ви бу хо ви ми чи інши ми бой о ви -
ми ре чо ви на ми, за со ба ми пе ре су ван ня, військо вою та спеціаль ною технікою, а
та кож ви ма ган ня цих пред метів, поєдна не з на силь ст вом, не без печ ним для жит тя
і здо ров’я по терпіло го (ч. 3 ст. 410 КК Ук раїни) то що. Вва жаємо, що такі ви ди
роз кра дань та кож ма ють бу ти відне сені до 

Ю.В. Алек сан д ров, А.П. Гель та Г.С. Се ма ков роз кри ва ють ко рис ливі зло чи ни
про ти при ват ної влас ності як дії, спря мо вані на за во лодіння цією власністю не на -
силь ниць ким шля хом (крадіжка, ша х рай ст во, грабіж без на силь ст ва, ви ма ган ня
без на силь ст ва) або з на силь ст вом (грабіж з на силь ст вом, розбій, ви ма ган ня з на -
силь ст вом, вбив ст во з ко рис ли вих мо тивів, бан ди тизм)14. Та ким чи ном, дані ав то -
ри відно сять до ко рис ли во-на силь ниць кої і вбив ст во з ко рис ли вих мо тивів.
Відне сен ня умис но го вбив ст ва з ко рис ли вих мо тивів до гру пи ко рис ли во-на силь -
ниць ких зло чинів вва жаємо спра вед ли вим, ад же са ме во но є «фо но вою» скла до -
вою ба га ть ох роз кра дань та інших зло чинів про ти влас ності.
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Підсу мо ву ю чи все ви ще на ве де не слід зро би ти вис но вок, що під ко рис ли во-
на силь ниць кою зло чинністю слід ро зуміти не га тив не яви ще, яке яв ляє со бою по -
ру шен ня за конів соціаль ної при ро ди в ча с тині еко номічних відно син влас ності і
про яв ляється у вчи ненні осо ба ми пе ред ба че них Криміна ль ним ко дек сом по ся -
гань на по ря док здійснен ня пра ва влас ності та інших май но вих прав шля хом за -
сто су ван ня фізич но го, пси хо логічно го або бінар но го (зміша но го) на силь ст ва що -
до осо би. 

З криміна ль но-пра во вої точ ки зо ру ко рис ли во-на силь ниць ка зло чинність про -
яв ляється як пра ви ло, у формі умис но го вбив ст ва з ко рис ли вих мо тивів, на силь -
ниць ко го гра бе жу, роз бою, на силь ниць ко го ви ма ган ня, бан ди тиз му, а та кож у
«спеціаль них» ви дах роз кра дань, які ха рак те ри зу ють ся спе цифічним пред ме том
по ся ган ня, як що такі роз кра дан ня вчи ня ють ся шля хом вчи нен ня на силь ниць ких
дій. 
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О. Б. СЕ ВЕРІНО ВА

ДОСЛІДЖЕН НЯ ПРО БЛЕМ МІЖНА РОД НО-ПРА ВО ВО ГО ЗА ХИ С ТУ 
ПРАВ НАЦІОНАЛЬ НИХ МЕН ШИН В УК РАЇНСЬКІЙ НА УЦІ ДО 1914 р.

Ав тор об грун то вує виділен ня пер шо го, ембріональ но го, періоду на уко во го ос мис -
лен ня про бле ма ти ки міжна род но-пра во во го за хи с ту прав національ них мен шин в ук -
раїнській на уці, що три вав – 60-х рр. ХІХ ст. до 1914 р. Про аналізо ва но праці Д. Ка че -
новсь ко го, В. Не за би товсь ко го, В. Да невсь ко го, М. Дра го ма но ва. По вер не но до на уко во -
го обігу важ ли ву пра цю ук раїнсько го вче но го Я. Фе дор чу ка. Відповідна про бле ма ти ка
роз гля дається крізь приз му кри зи до к т ри наль но го ба чен ня міжна род но го пра ва як су -
то міждер жав но го, що не сто сується внутрішніх пи тань дер жав, у то му числі прав
ок ре мих лю дей чи їх груп; роз вит ку ідеї що до не мож ли вості по бу до ви мо но національ -
них дер жав; спроб поєднан ня лібе раль ної кон цепції індивіду аль них прав лю ди ни з кон -
сер ва тив ною ідеєю збе ре жен ня особ ли во с тей ет но національ них ко лек тивів; ево люції
та транс фор мації в міжна род не пра во ідеї кон сти туційно го за хи с ту прав мен шин. 

Клю чові сло ва: національні мен ши ни, історія міжна род но го пра ва, історія юри -
дич ної на уки, ук раїнська юри дич на дум ка, пра ва лю ди ни.

Се ве ри но ва А.Б. Ис сле до ва ние про блем меж ду на род но-пра во вой за щи ты прав
на ци о наль ных мень шинств в ук ра ин ской на уке до 1914 г.

Ав тор обос но вы ва ет вы де ле ние пер во го, эм б ри о наль но го, пе ри о да на уч но го ос мыс -
ле ния про бле ма ти ки меж ду на род но-пра во вой за щи ты прав на ци о наль ных мень шинств
в ук ра ин ской на уке – с 60-х гг. ХІХ в. до 1914 г. Про ана ли зи ро ва ны тру ды Д. Ка че нов -
ско го, В. Не за би тов ско го, В. Да нев ско го, М. Дра го ма но ва. Воз вра ще на в на уч ный обо -
рот важ ная ра бо та ук ра ин ско го уче но го Я. Фе дор чу ка. Со от вет ст ву ю щая про бле ма -
ти ка рас сма т ри ва ет ся сквозь приз му кри зи са до к т ри наль но го ви де ния меж ду на род но -
го пра ва как су гу бо меж го су дар ст вен но го, ко то рое не ка са ет ся вну т рен них во про сов
го су дарств, в том чис ле прав от дель ных лю дей или их групп; раз ви тия идеи о не воз -
мож но с ти по ст ро е ния мо но на ци о наль ных го су дарств; по пы ток со че та ния ли бе раль -
ной кон цеп ции ин ди ви ду аль ных прав че ло ве ка с кон сер ва тив ной иде ей со хра не ния осо -
бен но с тей эт но на ци о наль ных кол лек ти вов; эво лю ции и транс фор ма ции в меж ду на род -
ное пра во идеи кон сти ту ци он ной за щи ты прав мень шинств.

Клю че вые сло ва: на ци о наль ные мень шин ст ва, ис то рия меж ду на род но го пра ва, ис -
то рия юри ди че с кой на уки, ук ра ин ская юри ди че с кая мысль, пра ва че ло ве ка.
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Oleksandra Severinova. Study of international legal protection of minority rights in
the Ukrainian science by 1914

The author proves the presence of the first, embryo, period of scientific understanding of
the problems of international legal protection of minority rights in the Ukrainian science,
which lasted from 1860s to 1914. The writings of D. Kachenovskiy, V. Nezabytovskiy, V.
Danevskiy, M. Dragomanov are analyzed. The important work of Ukrainian scientist J.
Fedorchuk is returned to the scientific circulation. Relevant issues considered in the light of
the doctrinal vision crisis of international law as a purely inter-state that does not apply to
internal matters of states, including the rights of individuals or groups of them; the idea of the
impossibility of building a mono-ethnic state; attempts to reconcile the liberal conception of
individual rights with the conservative idea of preservation features of Ethnic groups; evolu-
tion and transformation into the international law the idea of constitutional protection of
minority rights.

Key words: national minorities, the history of international law, the history of jurispru-
dence, Ukrainian legal thought, human rights.

Ак ту алізація вив чен ня про бле ма ти ки міжна род но-пра во во го за хи с ту
національ них дер жав в су часній Ук раїні, зу мов ле на про це са ми дер жа во тво рен ня,
роз вит ком са мо усвідо млен ня національ них мен шин, по си лен ням ролі актів
міжна род но го пра ва, ра тифіко ва них на шою дер жа вою, в пра во во му ре гу лю ванні
національ них про цесів, вик ли ка ла по яву цілої низ ки досліджень цієї сфе ри пра -
вовідно син. 

На жаль, звер нен ня до ук раїнської на уко вої спад щи ни при цьо му прак тич но
не відбу ва ло ся, во на й досі за ли шається здебільшо го за бу тою. При кла дом мо же
бу ти ди сер тація М.М. Ал маші 2004 р. «За хист прав національ них мен шин в Ук -
раїні», ав тор якої в ав то ре фе раті на зи ває ли ше вісім прізвищ ук раїнських уче них,
які досліджу ва ли про бле ми національ но го та міжна род но го за хи с ту прав
національ них мен шин; при чо му всі во ни – су час ни ки, відповідні праці яких
з’яви ли ся вже у 90-х рр. ХХ ст.1

Од ним з не ба га ть ох досліджень роз вит ку ідеї прав національ них мен шин в
ук раїнській на уці є підрозділ у ди сер тації П.П. Муць ко го 2007 р.2 Що прав да, ма -
теріал тут по да ний скоріше ог ля до во, та й ува га приділяється на сам пе ред політо -
логічним пра цям, мен шою мірою – кон сти туційно-пра во вим досліджен ням, і
зовсім не знач ною – міжна род но-пра во вим. От же, вва жаємо, що про бле ма роз вит -
ку вчен ня про пра ва національ них мен шин в ук раїнській на уці міжна род но го пра -
ва є ак ту аль ною й досі прак тич но не роз кри тою.

Ге о графічно стат тя роз гля дає ук раїнську юри дич ну дум ку на те ре нах
Російської та Ав ст ро-Угорсь кої імперій, а та кож в еміграції. Ниж ню ча со ву ме жу
об ра но не ви пад ко во – це фор му ван ня ідеї національ но го чин ни ка в дер жа во тво -
ренні й логічно пов’яза ної з цим ідеї особ ли вих прав національ них мен шин у на -
уковій історіог рафії та політичній публіци с тиці. 

На на шу дум ку, знач ною мірою фор му ван ня цьо го кон цеп та бу ло пов’яза не з
по чат ком роз па ду Ос мансь кої імперії, уне за леж нен ням че рез бо роть бу бал кансь -
ких на родів та зу сил ля євро пейсь ких дер жав кількох країн цьо го регіону – че рез
про го ло шен ня національ но го прин ци пу дер жа во тво рен ня та виз на чен ня дер жав -
них кор донів. Пе ри петії історії цих країн та їх склад на ет но ге о графічна струк ту -
ра, не обхідність вра ху ван ня інте ресів істо рич но сфор мо ва но го му суль мансь ко го
на се лен ня при ве ли до виз нан ня у пе ре го во рах особ ли вих прав етнічних і
релігійних мен шин. Вва жаємо, що по при регіональ не при кла ден ня но вих прин -
ципів во ни ста ли ос мис лю ва ти ся на уков ця ми та публіци с та ми як по тенційна
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універ саль на міжна род но-пра во ва відповідь на про бле ми не до ско на лої лібе раль -
ної то таль ності західноєвро пейсь ких дер жав і так са мо не до ско на лий мо -
нархічний легітимізм Російської та Ав ст ро-Угорсь кої імперій – дер жав, у складі
яких пе ре бу ва ли ос новні те ри торії ком пакт но го роз се лен ня ук раїнців.

Верх ня ме жа досліджен ня – по ча ток Пер шої світо вої війни у 1914 р. – теж не -
ви пад ко ва. На на шу дум ку, са ме під час цієї війни суттєво за го ст ри ли ся внутрішні
су пе реч ності в цих дер жа вах, що врешті при ве ло до їх роз па ду. І ет но національ -
ний чин ник – політи зація ви мог не ти туль них ет носів та їх внутрішня кон -
солідація – став у цьо му од ним з вирішаль них. Усе це без по се ред ньо торк ну ло ся
свідо мості на се лен ня те ри торій ком пакт но го про жи ван ня ук раїнців – як їх са мих,
так і інших груп, що ста но ви ли се ред них чи сель ну меншість. Окрім то го, са ме
під час Пер шої світо вої війни бу ло про го ло ше но прин цип пра ва на родів/націй на
са мо виз на чен ня – вже як універ саль ний прин цип міжна род ної політи ки, а зго -
дом – і міжна род но го пра ва. Ми маємо всі підста ви ствер д жу ва ти, що все це
прин ци по во впли ну ло на роз ви ток ідеї прав національ них мен шин та їх за хи с ту,
пе ре тво рив ши її на сфор мо ва не вчен ня у євро пейській, і зо к ре ма ук раїнській,
юри дичній на уці. От же, є підста ви при пу с ти ти, що час з 1860-х рр. до 1 ве рес ня
1914 р. може роз гля да ти ся як ок ре мий період роз вит ку ідеї прав національ них
мен шин в українській пра вовій думці.

Про бле ми національ ності та ко лек тив них прав груп на се лен ня, пов’яза них
етнічною при на лежністю, бу ли пред ме том роз гля ду ук раїнських юристів-міжна -
род ників ще у другій по ло вині ХІХ ст. Але здебільшо го ця сфе ра роз гля да ла ся в
річищі суб’єкта міжна род но го пра ва – на ро ду, ор ганізо ва но го у дер жа ву. Що прав -
да, важ ли во відзна чи ти, що мож ливість існу ван ня мо но етнічних («про стих»,
«при род них») на родів і дер жав роз гля да ла ся ли ше те о ре тич но чи у да лекій пер -
спек тиві. 

Ви дат ний юрист-міжна род ник Д. Ка че новсь кий у своєму «Курсі міжна род но -
го пра ва» (Харків, 1863) фак тич но про го ло сив «різноп лемінність» дер жа ви про -
бле мою внутрішньо го і міжна род но го пра ва, яку скоріше слід еліміну ва ти, аніж
виз на ти нор маль ним ста ном справ. Шля ха ми вирішен ня цієї про бле ми він вва -
жав: 1) асиміляцію («по вне зтер тя») не ти туль них ет носів – «зра бо ва них еле -
ментів» (що не здатні нині та в пер спек тиві ство ри ти свою дер жа ву че рез низь кий
рівень соціаль но-еко номічно го роз вит ку і са мосвідо мості або не ма ють ком пакт -
ної те ри торії роз се лен ня); 2) од но мо мент ну су ве ренізацію ет носів (на бут тя на ро -
да ми «по вної вла ди над своєю до лею»); 3) по сту по ву кон фе де ралізацію дер жа ви
(«її пе ре тво рен ня на до б ровільне з’єднан ня») з пер спек ти вою су ве ренізації ет -
носів. 

От же, співжит тя ти туль ної нації та національ них мен шин, на дум ку Д. Ка че -
новсь ко го, не ма ло ста лої пра во вої фор ми, а відтак не вхо ди ло до пра во вої сфе ри
(внутрішньої або міжна род ної), за ли ша ло ся у сфері політи ки та навіть уза ко не но -
го, ви прав да но го не обхідністю дер жав но го і суспільно го на силь ст ва: «Пев на на -
родність, ко ри с ту ю чись на бу тою пе ре ва гою, на кла дає на дер жа ву різкий, навіть
ви ключ ний відби ток сво го ха рак те ру», «са мо дер жавність (су ве ренітет. – О.С.)
вима гає постійно го за хи с ту, і тут лег ко виріши ти, яке плем’я має більше зна чен -
ня, впли ву і політич ної енергії»3. 

Та кий са мо міждер жав ний ха рак тер міжна род но го пра ва в річищі по зи -
тивістсько го вчен ня про по ну вав і В.А. Не за би товсь кий, го во ря чи у 1874 р. про
«за про ва д жен ня за кон но го по ряд ку у відно си нах між дер жа ва ми»4. В.П. Да невсь -
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кий у 1880 р. «об’єктив ним прин ци пом» міжна род но го пра ва на зи вав «міжна род -
не пра во ве спілку ван ня»5. Зро зуміло, що при та ко му тлу ма ченні міжна род не пра -
во не мог ло сто су ва ти ся внутрішніх пи тань дер жав, у то му числі прав ок ре мих
лю дей чи їх груп.

Про бле ма ти ка прав національ них мен шин в ук раїнській на уці, як де мон ст рує
на яв на літе ра ту ра, у другій по ло вині ХІХ ст. по ча ла роз гля да ти ся в кон сти -
туційно-пра вовій сфері. При кла дом та ко го роз гля ду є пра ця М. Дра го ма но ва
«Вільна Спілка – Воль ный Со юз. Спро ба ук раїнської політи ко-соціаль ної про гра -
ми» 1882 р.6 Ця пра ця є фак тич но про гра мою політич ної партії, але містить та -
кож про ект кон сти туції май бут ньої фе де ралізо ва ної Росії. 

Як ствер д жу вав М. Дра го ма нов, надмірна цен т ралізація дер жа ви па ралізує
куль тур ний та соціаль ний роз ви ток на родів, які до неї вхо дять. То му найбільш
важ ли вим за вдан ням він вва жав де мо кра ти зацію дер жав (зо к ре ма, Російської та
Ав ст ро-Угорсь кої імперій) шля хом їх де цен т ралізації, роз вит ку пар ла мен та риз му,
за сад ви бор ності місце вої та цен т раль ної вла ди, га ран ту ван ня прав лю ди ни.

Шля хом до де цен т ралізації дер жав М. Дра го ма нов вва жав їх фе де ралізацію.
Вже са ма на зва праці «Вільна спілка» у тексті роз гля дається як си нонім фе де -
рації: «пе ре тво рен ня Росії у вільно со юз ну дер жа ву». На дум ку вче но го, по -
вноцінний національ ний роз ви ток мож ли вий і в поліетнічних дер жа вах, а поділ
ос танніх не доцільний, ад же по ру шує зв’яз ки в суспільстві між пред став ни ка ми
різних національ них груп. По бу до ву чи с тої національ ної дер жа ви в то го час но му
світі він вва жав не мож ли вою са ме че рез змішан ня те ри торій роз се лен ня різних
ет носів. На томість М. Дра го ма нов про по ну вав міжетнічну кон солідацію з ме тою
спільно го здійснен ня де мо кра ти зації дер жа ви. 

Прин ци па ми те ри торіаль ної по бу до ви фе де ра тив ної дер жа ви вче ний вва жав
національ ний та гос по дарсь кий. Пер ший прин цип міг бу ти ре алізо ва ний на те ри -
торіях, на се лен ня яких є пе ре важ но од норідним у ет но національ но му вимірі, а та -
кож «усвідо млює… свою єдність та свої інте ре си». На при клад, він про по ну вав
ство ри ти де які національні об ласті, зо к ре ма, Польсь ку, Ли товсь ку, Біло русь ку та
ін. Він вка зу вав, що виз на чен ня меж Польсь кої об ласті та інших відбу вається з
ура ху ван ням меж етнічно го роз се лен ня.

Але за га лом у ос нові фе де ра тив но го про ек ту М. Дра го ма но ва ле жав пе ре важ -
но раціональ ний гос по дарсь кий чин ник. І це не ви пад ко во, то му що, на йо го дум -
ку, пра ва ет но національ них груп повністю по гли на ють ся сфе рою індивіду аль них
прав лю ди ни. Зо к ре ма, вче ний на зи ває «су то-національ ною» ме ту фе де ралізації
Росії: «Політич на сво бо да – як засіб по вер нен ня ук раїнської нації в сім’ю націй
куль тур них». Здебільшо го об ласті у праці М. Дра го ма но ва роз гля да ли ся су то
раціональ но, з соціаль но-еко номічної та політич ної то чок зо ру, про етнічний еле -
мент та кож зга ду ва ло ся, але як про до дат ко вий. Зраз ком та ко го су то те ри торіаль -
но го фе де ралізму вче ний вва жав Швей царію. 

М. Дра го ма нов пред ста вив ба чен ня Ук раїни як не ли ше ет но графічної, а й ге -
о графічної та соціаль но-еко номічної оди ниці, «домівки» для пред став ників
різних ет носів, співжит тя яких є при род ним: «Не мо же мо ма ти на увазі ви ключ -
но тільки ук раїнське на се лен ня цієї країни, за бу ва ю чи різні іншоп лемінні ко лонії,
що в ній осе ли ли ся, жит тя яких, як це зай ве і до ка зу ва ти, не мо же не бу ти тісно
пов’яза не з жит тям на ро ду ук раїнсько го і на впа ки».

Оче вид но, М. Дра го ма нов не вва жав ук раїнське на се лен ня до стат ньо етнічно
од норідним та свідо мим, а та кож зва жав на за над то значні об ся ги ук раїнських зе -
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мель. То му ство рен ня єди ної ук раїнської ав то номії не пе ред ба ча ло ся, а на томість
ук раїнські землі ма ли бу ти поділені на чо ти ри об ласті – Поліську, Київську,
Харківську й Одесь ку з об ла сним са мо управлінням. Що прав да, далі М. Дра го ма -
нов вка зу вав на не обхідність на дан ня ук раїнським зем лям в ціло му «пев но го са -
мо управління», але, оче вид но, ли ше в май бут нь о му.

Національні мен ши ни у праці пе ре важ но на зи ва ють ся «іншоп лемінни ми ко -
лоніями», хо ча при сутнє й до стат ньо не кон крет не по нят тя «мен ши на». Для
національ них мен шин М. Дра го ма нов про по ну вав ли ше за гальні гро ма дянські
пра ва, а та кож місце ве са мо вря ду ван ня – на за галь них підста вах. Він на по ля гав
на по шу ку спільних інте ресів доміну ю чої нації та національ них мен шин з ме тою
до сяг нен ня спільних де мо кра тич них цілей.

Се ред індивіду аль них прав лю ди ни пра ця на зи ває, се ред інших, сво бо ду ви -
ко ри с тан ня національ ної мо ви в при ватній та публічній сфе рах, зрівнян ня в пра -
вах усіх кон фесій, що ма ють бу ти відо крем лені від дер жа ви, сво бо ду асоціацій.
Єди ним відхо дом М. Дра го ма но ва від су то лібе раль но го ро зуміння прав лю ди ни
на ко ристь вра ху ван ня ет но національ них особ ли во с тей ста ло пе ред ба че не у праці
вста нов лен ня квот для національ них мен шин на ви бо рах до ор ганів місце во го са -
мо вря ду ван ня (текст дає мож ливість при пу с ти ти, що такі кво ти мог ли бу ти впро -
ва д жені та кож на рівні об ла с тей). Але тут ви клю чен ня, скоріше, ли ше підтвер д -
жує пра ви ло, а са ме лібе раль ну кон цепцію прав лю ди ни: національні пра ва, на
дум ку М. Дра го ма но ва, є ли ше ча с ти ною за галь них прав лю ди ни.

Однією з пер ших в ук раїнській на уці фун да мен таль них праць, при свя че них
національ но му прин ци пу в міжна род но му праві, ста ла мо но графія В.П. Да невсь -
ко го «Си с те ми політич ної рівно ва ги і легітимізму та за са да національ ності у їх
взаємно му зв’яз ку» 1882 р.7 Ав тор про аналізу вав рішен ня міжна род них кон гресів
і ко аліцій дер жав у ХІХ ст. що до се цесії, виз нан ня су ве реніте ту но вих дер жав у
Європі чи об’єднан ня дер жав. Влас не, у праці йдеть ся ли ше про су ве ренізацію
націй – як про єди ний спосіб вирішен ня національ но го пи тан ня: «У будь-яко му
разі від дер жав євро пейсь ких мож на очіку ва ти ли ше тоді послідо вної підтрим ки
та за без пе чен ня цьо го прин ци пу, ко ли він за воює собі фак тич не виз нан ня там, де
національні праг нен ня ще не за до во лені, й тоді, ко ли більшість найвпли вовіших
дер жав ви я вить ся по бу до ва ни ми на цій за саді й то му солідар ни ми в інте ресі
офіційно го і без бо яз но го йо го виз нан ня»8. 

В.П. Да невсь кий та кож роз гля дав роз ви ток західноєвро пейсь кої до к т ри ни
міжна род но го пра ва ХІХ ст. у ас пекті виз на чен ня національ но го прин ци пу фор -
му ван ня політич ної кар ти світу та йо го вхо д жен ня до пред ме ту міжна род но го
пра ва. Але і цей роз гляд підпо ряд ко ва но меті вче но го, на крес леній у самій назві
праці – про де мон ст ру ва ти, як національ ний прин цип по сту по во став однією з ос -
нов них підстав легітим ності дер жа во тво рен ня у період після Ве ли кої фран цузь -
кої ре во люції. 

При цьо му кри теріями нації, пра во якої на дер жав не са мо виз на чен ня мо же бу -
ти виз на не в міжна род но му праві, В.П. Да невсь кий вва жав на явність те ри торії
(тоб то, ком пакт не про жи ван ня ет но національ ної гру пи на певній те ри торії, де во -
на ста но вить більшість на се лен ня), до стат ньої чи сель ності, ви со ко го рівня роз -
вит ку куль ту ри, свідо мо го праг нен ня до влас но го дер жа во тво рен ня та «єдності
цілей»9. Чи с то політич не, гро ма дянсь ке ро зуміння нації він вва жав за старілим,
пов’яза ним з «легітимістич ни ми тра диціями» у міжна род но-пра вовій думці10. 
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До кладній кри тиці він піддав де які на явні у міжна род но-пра вовій на уці ре -
акційні про яви те орії нації, зо к ре ма, ідею «при род них кор донів», що фак тич но
ви прав до вує анексіонізм, зовсім не пов’яза ний чи фор маль но пов’яза ний з
національ ною ідеєю «ви ключ ної єдності»: «Те орія при род них кор донів у край нь -
о му її роз вит ку дає ви прав дан ня жах ли вим дер жав ним тілам, скла де ним з
найрізно манітніших національ но с тей»11. Так са мо він кри ти ку вав ра со ву те орію,
вва жав об ме же ни ми й ідеї ото тож нен ня національ ної та мов ної й релігійної
єдності, а на томість ви во див національ ний прин цип у міжна род но му праві не з
по хо д жен ня чи «ма теріаль них еле ментів національ ності», а із са мо усвідо млен ня
націй («по чут тя національ ної солідар ності», «свідомість національ ності»)12. Са -
ме че рез цей чин ник він за пе ре чу вав ідеї що до мож ли вості існу ван ня єди ної
світо вої дер жа ви і зник нен ня націй13.

На томість він виз на вав, що на ро ди, пред став ни ки яких роз се лені дис перс но
або не ста нов лять більшості на певній те ри торії, пра ва на су ве ренізацію ма ти не
мо жуть, вод но час не про по ну вав жод но го варіан ту вирішен ня їх національ но го
пи тан ня – за без пе чен ня їх особ ли вих прав як національ ної мен ши ни. При цьо му
твер д жен ня вче но го про те, що нації ут во рю ють ся «шля хом асиміляції різних рас
та пле мен»14, на на шу дум ку, пря мо вка зує на те, що він не виз на вав яки хось спе -
цифічних прав національ них мен шин. Кож на ж не асимільно ва на національність,
на дум ку В.П. Да невсь ко го, по вин на ма ти влас ну дер жа ву, поєднан ня та ких
національ но с тей в одній дер жаві є штуч ним, мо же відбу ва ти ся тим ча со во і ли ше
за до по мо гою си ли15. 

Втім він виз на вав і пев ну об ме женість національ но го прин ци пу дер жа во тво -
рен ня, ко ли йдеть ся про «місце вості, в яких на род ності так пе ремішані, що не
мож на за ра ху ва ти їх до однієї чи іншої національ ної дер жа ви». Про те такі си ту -
ації він вва жав ви нят ком, а не пра ви лом, і про по ну вав у та ких ви пад ках вирішу -
ва ти пи тан ня все ж та ки шля хом те ри торіаль но го роз ме жу ван ня на ос нові
плебісци ту16.

Втім, В.П. Да невсь кий вка зу вав на та ку фор му співжит тя різних національ но -
с тей в одній дер жаві, як національ но-те ри торіаль на ав то номія17. Далі він уточ ню -
вав, що та ке поєднан ня мож ли ве у формі фе де рації, але вка зу вав на те, що для
цьо го не обхідна на явність при наймні двох умов – подібності «ма теріаль них еле -
ментів» (спільне по хо д жен ня, мо ва, зви чаї та пси хо логічний тип національ но с -
тей), а та кож «особ ли во спри ят ли вих істо рич них об ста вин»18. 

Оче вид но, са ме у зв’яз ку з виз нан ням об ме же ної мож ли вості співжит тя на -
родів у єдиній дер жаві В.П. Да невсь кий у виз на ченні національ ності пи сав не про
дер жавність, а про «здатність енергійно бо ро ти ся за ут во рен ня і збе ре жен ня
соціаль но го співжит тя, яке во на ор ганізує»19. Втім уче ний на зи вав ли ше один з
при кладів та кої міжнаціональ ної фе де рації (яка на справді бу ла кон фе де рацією) –
Швей царію, вка зу ю чи на дійсну рівно правність у ній всіх націй, се ред яких жод -
на не є панівною, відсут ня тен денція до асиміляції на се лен ня в од ну націю, ок -
ремі кан то ни ма ють знач ну політич ну са мостійність20.

Втім на го ло си мо ще раз: у ба ченні цьо го вче но го логічним наслідком виз нан -
ня прин ци пу національ ності в міжна род но му праві має бу ти пра во націй на «не -
за леж не політич не бут тя», що ви ра жається у не за лежній національній дер жаві
або те ри торіальній ав то номії у складі фе де рації. І ос тан ня пред став ле на як
нестійка і тим ча со ва фор ма співжит тя націй, у яких ще не до стат ньо ви ра жені
«еле мен ти національ ності (у всій їх су куп ності)», на сам пе ред національ на
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свідомість і во ля до ок ре мо го жит тя21. Фе де рація ви с ту пає, от же, як пе рехідна
фор ма на шля ху су ве ренізації нації, її «яс ла ми».

Ме тою май бут ньої по вно важ ної міжна род ної ор ганізації В.П. Да невсь кий
вва жав як за хист індивіду аль них прав лю ди ни, так і виз нан ня національ но го
прин ци пу дер жа во тво рен ня22. Що прав да, він вка зу вав, що «національ не пи тан ня
на ро ди ло ся і по став ле не по ки що ли ше для націй білої ра си»23. Це дає при пу с ти -
ти, що та ка міжна род на ор ганізація має охоп лю ва ти на сам пе ред дер жа ви Євро пи
та Північної Аме ри ки. Але на далі вче ний при пу с кав по ши рен ня національ но го
прин ци пу в дер жа во тво ренні на всі кон ти нен ти й ра си, на зи ва ю чи це при род ним
світо вим про це сом24.

При цьо му В.П. Да невсь кий за пе ре чу вав вчен ня низ ки вче них, на сам пе ред
італійських, які вва жа ли, що суб’єкта ми міжна род но го пра ва мо жуть бу ти ли ше
дер жа ви, ство рені на ос нові прин ци пу національ но го са мо виз на чен ня25. Він за -
ли шав ся на зміша них по зиціях – ре аль ності міжна род но го по ряд ку, що існує на
ос нові «прин ци пу легітимізму» та ба жа ності но во го по ряд ку, за сно ва но го на
національ но му прин ципі, вод но час вва жа ю чи дру гий прин цип важ ливішим у ви -
пад ку колізії з пер шим при вирішенні пи тан ня що до міжна род но го виз нан ня но -
во по с та лої дер жа ви: «Жит тя індивіду у ма і націй не мо же бу ти ску те до го во ра ми
вічни ми і незмінни ми»26. 

За га лом виз нан ня національ но го прин ци пу в міжна род но му праві вче ний вва -
жав ос нов ним чин ни ком прин ци по вої транс фор мації ос тан нь о го. Замість су то
дер жав но го, от же, про по нується но вий національ но-дер жав ний легітимізм у
міжна род но му праві, що зовсім не су пе ре чить ідеї міжна род но го ми ру: «Навіщо
бо я ти ся по ру шен ня трак татів, ко ли ре зуль та том… є но вий по ря док, що та кож
спи рається на трак та ти, але вже з тією пе ре ва гою, що нові до го во ри, які
відповіда ють життєвим умо вам та ідеї істо рич но го про гре су, …пе ре бу до ву ють
міжна род ну будівлю чи ви прав ля ють її на більш здо ро вих за са дах…»27. От же,
міждер жав не пра во має ста ти міжна род ним.

Особ ли во в кон тексті про бле ми, яку ми роз гля даємо, слід відзна чи ти ма ло -
відо му нині бро шу ру «Ме мо ран дум що до ук раїнсько го пи тан ня в йо го національ -
но му ас пекті» 1914 р. ук раїнсько го вче но го Я. Фе дор чу ка28, го ло ви Ук раїнської
гро ма ди в Па рижі, ос но вою якої став йо го ви с туп на кон фе ренції у Лон доні в
1913 р., ор ганізо ваній Міжна род ним коміте том національ но с тей і по не во ле них
рас. Ця по туж на міжна род на гро мадсь ка ор ганізація, за сно ва на у 1907 р. на
Гаазькій мирній кон фе ренції, увібра ла в се бе національні коміте ти – гро мадські
ор ганізації пред став ників низ ки на родів на різних кон ти нен тах, що не ма ли влас -
ної дер жав ності, а та кож ши ро ке ко ло вче них, політиків і гро мадсь ких діячів з
різних країн. 

Що би оціни ти мас штабність і рівень за ходів цієї ор ганізації, до стат ньо зга да -
ти, що у про ве де но му нею Всесвітньо му ра со во му кон гресі в Лон доні взя ли
участь керівництво Міжпар ла ментсь ко го со ю зу, пред став ни ки з п’ят де ся ти країн,
се ред них – по над трид цять голів пар ла ментів, більшість суддів Міжна род но го
арбітраж но го су ду, де ле га ти Дру гої га азь кої мир ної кон фе ренції, два над цять
губер на торів Бри тансь кої імперії, со рок бри тансь ких єпи с копів, 130 про фе сорів
міжна род но го пра ва та ін.29 Це дає нам підста ви го во ри ти про те, що ви го ло шені
на за хо дах Міжна род но го коміте ту до повіді справді ма ли ши ро ку і ав то ри тет ну
ау ди торію, мог ли ма ти вплив на гро мадсь ку дум ку та рішен ня урядів ба га ть ох
дер жав. 
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Пра ця Я. Фе дор чу ка є фак тич но про гра мою за без пе чен ня прав ук раїнців як
національ ної мен ши ни у Російській та Ав ст ро-Угорській імперіях, яку, оче вид но,
пла ну ва ло ся втіли ти за до по мо гою впли ву міжна род но го співто ва ри ст ва. На сам -
пе ред у ме жах Російської імперії про по ну ва ло ся відмо ви ти ся від асиміляції ук -
раїнців та офіційно виз на ти їх ок ре мою національністю, га ран ту ва ти їм за гальні
індивіду альні пра ва лю ди ни, в то му числі пра во на сво бо ду асоціацій, а та кож
«мінімум національ них політич них прав». Ма ло бу ти доз во ле но ви кла дан ня ук -
раїнської мо ви у шко лах та універ си те тах, кни го ви дан ня ук раїнською мо вою,
вільне по ши рен ня ук раїно мов ної пре си, ук раїнізацію цер ков ної літургії, всі
адміністра тивні по са ди ма ли на да ва ти ся ли ше уро д жен цям ук раїнських етнічних
те ри торій в ме жах дер жа ви30. У май бут нь о му пе ред ба ча ли ся де цен т ралізація вла -
ди в Російській імперії та її фе де ралізація31.

У ме жах Ав ст ро-Угорсь кої імперії про по ну ва ло ся при пи ни ти на сил ля і дис -
кримінацію ук раїнців («ру синсь ко го ав то хтон но го на се лен ня») з бо ку польсь ко го
на се лен ня (яке ха рак те ри зується як істо рич ний аг ре сор), у то му числі при пи ни ти
по лонізацію шкіл і за без пе чи ти сво бо ду ви кла дан ня ук раїнською мо вою, і не ли -
ше у по чат ко вих, а й у се редніх шко лах, ство ри ти умо ви для функціону ван ня Ук -
раїнсько го універ си те ту у Львові, ук раїнських пе да гогічних учи лищ і технікумів,
спря му ва ти ча с ти ну місце вих до ходів на роз ви ток не ли ше польсь кої, а й ук -
раїнської куль ту ри, мож ливість оби ра ти в су дах для роз гля ду своїх справ суддів-
ук раїнців, при пи ни ти чинність таємної австрійсько-польсь кої уго ди, що за без пе -
чу ва ла пре фе ренції польсь ко му на се лен ню Га ли чи ни32. Особ ли во важ ли вою вва -
жаємо про по зицію що до поділу Га ли чи ни у складі Ав ст ро-Угорсь кої імперії на
Західну (польсь ку) та Східну (ук раїнську) ча с ти ни33. У ме жах Угорсь ко го ко -
ролівства про по ну ва ло ся при пи ни ти асиміляційну політи ку уря ду в сфері релігії
та освіти34.

У підсум ку мо же мо кон ста ту ва ти, по-пер ше, що про бле ма ти ка ста нов лен ня
ідеї прав національ них мен шин у другій по ло вині ХІХ – на по чат ку ХХ ст. в ук -
раїнській на уці мо же ста ти пред ме том ок ре мо го на уко во го досліджен ня. Цю стат -
тю вва жаємо ли ше пер шим кро ком на цьо му шля ху, який має на сам пе ред зна чен -
ня по ста нов ки про бле ми, по вер нен ня до на уко во го обігу ок ре мих здо бутків ук -
раїнських уче них та ак ту алізацію ідей, вис лов ле них у де я ких роз г ля ну тих раніше
пра цях, під но вим ку том зо ру.

По-дру ге, на на шу дум ку, цей ча со вий період у ста нов ленні за яв ле ної на ми
про бле ма ти ки мо же роз гля да ти ся як ембріональ ний, ко ли во на ще не бу ла цілісно
ос мис ле на, а її ха рак тер і рам ки ли ше по сту по во ви ма ль о ву ва ли ся в ме жах інших
те о ре тич них і при клад них дослідниць ких па ра дигм. То му мож на го во ри ти про
вирізнен ня суттєвих еле ментів цієї про бле ма ти ки, але не має підстав го во ри ти про
її са мостійний ха рак тер.

По-третє, слід за зна чи ти, що доміну ю чи ми па ра диг ма ми мис лен ня ук -
раїнських уче них, які ста ли дже ре лом фор му ван ня ідеї прав національ них мен -
шин, у другій по ло вині ХІХ – на по чат ку ХХ ст. ста ли, з од но го бо ку, кон цепція
національ но-дер жав но го будівництва і національ ної кар ти ни світо во го політич -
но го роз вит ку, що роз гля да ла ся як по тенційний прин цип міжна род но го пра ва, а з
іншо го – лібе раль на кон цепція індивіду аль них прав лю ди ни, яку вчені на ма га ли -
ся поєдна ти з кон сер ва тив ною ідеєю збе ре жен ня істо рич них особ ли во с тей ста лих
ет но національ них ко лек тивів у ме жах дер жа во тво рен ня. 

По-чет вер те, суб сидіар ним ра кур сом ос мис лен ня роз г ля ну тої про бле ма ти ки у
другій по ло вині ХІХ – на по чат ку ХХ ст., на на шу дум ку, мож на та кож вва жа ти
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не універ сальність підходів у то го час них ет но національ них досліджен нях, а са ме
на явність ідеї поділу ет но національ них груп на «цивілізо вані» та «не до стат ньо
роз ви нені» на ро ди, що мо жуть ма ти різні пра ва – на су ве рен ний роз ви ток або на
опіку іншо го на ро ду. По при те, що це ви хо дить за рам ки на шо го досліджен ня,
при пу с ти мо, що це бу ло пов’яза не з доміну ван ня соціологічно-ево люційних
підходів у суспільних на уках, що про го ло шу ва ли од но спря мо ваність та
стадіальність роз вит ку суспільства, прак тич но за пе ре чу ю чи мож ливість плю -
ралістичність цьо го про це су.
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М. І. ОТ РОШ

МІЖНА РОД НО-ПРА ВО ВИЙ ВИМІР ДЖЕ РЕЛ ЦЕР КОВ НО ГО ПРА ВА 
НА ЗА ХОДІ ПІСЛЯ РОЗДІЛЕН НЯ ЦЕР КОВ

Досліджується міжна род но-пра во вий вимір дже рел цер ков но го пра ва на За ході
після розділен ня Цер ков.

Клю чові сло ва: бул ла, бре ве, цер ков ний зви чай, збірник ка нонічно го пра ва.

От рош М.И. Меж ду на род но-пра во вое из ме ре ние ис точ ни ков цер ков но го пра -
ва на За па де по сле раз де ле ния Церк вей

Ис сле ду ет ся меж ду на род но-пра во вое из ме ре ние ис точ ни ков цер ков но го пра ва на
За па де по сле раз де ле ния Церк вей.

Клю че вые сло ва: бул ла, бре ве, цер ков ный обы чай, сбор ник ка но ни че с ко го пра ва

Otrosh Myxail. The international legal measurement of the sources of church law in
West after division of the Churches

The article sets the task of researching of the international legal measurement of the
sources of church law in West after division of the Churches. 

Key words: bull, breve, church usage, collection of canon law. 

Після відо крем лен ня Західної Церк ви від Все ленсь ко го Пра во слав’я (1054 р.)
ка нонічний ко декс Ри мо-Ка то лиць кої Церк ви (РКЦ), в ос но ву яко го ліг Псев до-
Іси дорів збірник, де справжні ка но ни і папські де к ре та ли поєднані з фаль сифіка -
та ми, роз ши рю вав ся го ло вним чи ном за ра ху нок папсь ко го за ко но дав ст ва і со бор -
них по ста нов. Па па на За ході от ри мує ста тус вер хов но го по вно влад но го і аб со -
лют но го за ко но дав ця та пра ви те ля як у цер ков них, так і в світських спра вах, які
ма ли без по се редній зв’язок з цер ков ни ми, у де я ко му смислі він був сю зе ре ном
світських пра ви телів, в те орії навіть не ли ше хри с ти янсь ких.

Папсь ке за ко но дав ст во от ри ма ло зна чен ня єди но го дже ре ла за галь но го цер -
ков но го пра ва. За галь на на зва папсь ких за конів та ж са ма, що у рим лян слу гу ва -
ла для по зна чен ня імпе ра торсь ких указів – constitutions. За своєю зовнішньою
фор мою папські кон сти туції ста ли з’яв ля ти ся у ви гляді булл і бре ве.

Бул ла (лат. bulla – пе чат ка) – це уро чи с те по слан ня (littera sollemnis) па пи, на -
пи са не ла тинсь кою мо вою і скріпле не олов’яною пе чат кою. Зміст бул ли, на
відміну від бре ве, відно сить ся до суттєвих пи тань, що сто сується всієї Церк ви.
Спо чат ку бул лою на зи ва ла ся са ма пе чат ка, на якій бу ло ви г равіру ва но ім’я па пи.
За часів правління па пи Па с халія ІІ (1099–1118 рр.) був за про ва д же ний зви чай
розміщу ва ти на буллі зо б ра жен ня апо с толів Пе т ра і Пав ла. У ХІІІ ст. на зва бул ла
роз пов сю ди лась на до ку мент, що мав подібну пе чат ку. Бул ла роз по чи нається з
імені па пи з до да ван ням слів: episcopus, servus servorum Dei (єпи с коп, слу га слуг
Бо жих), а закінчується по ба жан ням benevalete і підпи сом па пи у колі, розділе но -
му хре с том; за зна чається та кож місце ви дан ня і рік пон тифіка ту па пи. На зва бул -
ли дається за пер ши ми сло ва ми тек с ту. Cпо чат ку бул ли па пи сто су ва ли ся ли ше
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скли кан ня со борів і за твер д жен ня їхніх рішень, а вже пізніше бу ла за про ва д же на
прак ти ка на дан ня та ки ми бул ла ми привілеїв мо нар хам1. 

У такій формі, по чи на ю чи з XIX ст., та кож ук ла да ють ся кон кор да ти – так звані
ок ру го-роз подільчі бул ли (Circumscriptionbullen). Це суть од но сто ронні роз по ря д -
жен ня па пи про за сну ван ня діоцезів (єпархій) та зміну меж між ни ми, вчи нені на
ос нові по пе ред ньої до мо вле ності з дер жа вою, яка здійснює су ве ренітет на те ри -
торії, де про во дить ся за сну ван ня або пе ре роз поділ єпархій2. 

Бре ве (лат. breve – ко рот ке) – це та кож офіційне по слан ня па пи, що містить де -
к ре ти, роз по ря д жен ня, да ру ван ня по чес них прав і привілеїв то що, зі звер нен ням
як до ок ре мих осіб, так і до ок ре мих Цер ков. Як і бул ла, бре ве пи шеть ся ла тинсь -
кою мо вою, але менш уро чи с тим сти лем. Бре ве не має олов’яної пе чат ки, а ли ше
зви чай ну пе чат ку із зо б ра жен ням св. Пе т ра у човні, то му бре ве завжди
закінчується сло ва ми sub anulo piscatoris («під пе чат кою ри ба ка»). Бре ве роз по чи -
нається з імені па пи і підпи сується, в за леж ності від сту пе ня важ ли вості по слан -
ня, або па пою, або кар ди на лом (дер жав ним се к ре та рем чи канц ле ром). Бул ли і
бре ве го тує і роз си лає Дер жав ний се к ре таріат, а опубліко ву ють ся во ни в Acta
Apostolicae Sedis3. 

Окрім булл і бре ве, існує ще та кий вид папсь ких за конів, як «regulae
cancellariae apostolicae» (пра ви ла апо с тольсь кої кан це лярії). Це інструкції, які но -
вий па па ви дає для цен т раль них цер ков них ус та нов – для папсь кої курії. До XV
ст. во ни ви да ва ли ся за но во з по чат ком кож но го но во го пон тифіка ту, але з тих пір
увійшло у зви чай при вступі на пре стол но во го па пи публіку ва ти від йо го імені і
по пе редні пра ви ла. Від булл, бре ве і пра вил апо с тольсь кої кан це лярії відрізня -
ють ся literae apostolicae simplices (прості апо с то личні до ку мен ти), що ви да ють ся
від імені па пи папсь ки ми ус та но ва ми.

З XVІ ст. оп ри люд нен ня папсь ких за конів шля хом при би ван ня до две рей Ва -
ти кансь кої і Ла те рансь кої ба зилік їх текстів вва жається та ким, що відбу ло ся urbi
et orbi (місту і світу), як що у са мих за ко нах з цьо го при во ду не має за сте ре жень. В
наш час усі папські ак ти, зро зуміла річ, публіку ють ся в офіційних дру ко ва них ви -
дан нях.

По ста но ви західних, так зва них Все ленсь ких со борів, як і 7 справжніх Все -
ленсь ких со борів, ри мо-ка то ли ка ми роз гля да ють ся як од на з особ ли во уро чи с тих
форм папсь ко го за ко но дав ст ва. У західних збірни ках за ко но давчі ак ти со борів
розміщу ють ся під іме на ми тих пап, при яких ці со бо ри відбу ли ся. Крім так зва но -
го VIII Все ленсь ко го со бо ру, скли ка но го у Кон стан ти но полі у 869 р., Римсь ка
Церк ва на ра хо вує ще декілька Все ленсь ких со борів: чо ти ри Ла те рансь ких (1123,
1139, 1179, 1215 рр.); два Ліонсь ких (1245 і 1274 рр.) – на дру го му Ліонсь ко му со -
борі відбу ла ся не вда ла, відки ну та пра во слав ни ми, унія з Східною Церк вою; ре -
фор маційні со бо ри XV ст.: Пізансь кий (1409 р.), Кон станцсь кий (1414-1418 рр.),
Ба зельсь кий (1431 р.), який більшість західних кан тоністів не виз нає «Все ленсь -
ким», Фер ра ро-Фло рентійський (1439 р.) – для де я ких ка ноністів За хо ду – про -
дов жен ня Ба зельсь ко го; цей со бор увійшов в історію як но ва не вда ла унія; V Ла -
те рансь кий (1516-1517 рр.), не всіма ка то ли ка ми за ра хо вується до «Все ленсь -
ких»; Три дентсь кий (1545-1563 рр.); І Ва ти кансь кий (1869-1870 рр.) і ІІ Ва ти -
кансь кий со бор (1959-1965 рр.)4.

На ре фор маційних со бо рах XV ст., скли ка них після роз ко лу Західної Церк ви,
ко ли об’яви лось двоє, а потім і троє пап, при чо му всі во ни виз на ва ли ся в тих чи
інших євро пейсь ких дер жа вах, ви я ви ло ся праг нен ня єпи с ко па ту підпо ряд ку ва ти
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пап ав то ри те ту со борів. Згідно зі сфор му ль о ва ною в ту епо ху єпи с ко паль ною
докт ри ною, па па є гла вою ви ко нав чої вла ди Церк ви, гла вою уп равління (caput
ministeriale). Про те ви ща вла да (за ко но дав ча) у ній на ле жить со бо рам все ленсь ко -
го єпи с ко па ту. Особ ли во рішу че про ти папсь ко го все влад дя ви с ту пив Ба зельсь кий
со бор. Од нак папі Євгенію IV, поз бав ле но му вла ди цим со бо ром, вда ло ся ого ло -
си ти Ба зельсь кий со бор за кри тим і скли ка ти но вий со бор у Фер рарі. По ста но ви
Ба зельсь ко го со бо ру бу ли ска со вані, сам со бор пе ре став на За ході вва жа ти ся
«Все ленсь ким», а що сто сується Кон станцсь ко го со бо ру, то з йо го по ста нов Рим
прий має ли ше ті, які бу ли за твер д жені ви б ра ним на со борі па пою Мар ти ном V. 

Не вда ча ре фор маційних со борів XV ст. з їх спро ба ми об ме жи ти папсь ку вла -
ду, за побігти виз нан ня папсь кої не погрішності, обер ну лась у XVI ст. справжнь ою
Ре фор мацією і відо крем лен ням від Ри му про те с тантсь ких цер ков. Ре фор мація на
півночі Євро пи вик ли ка ла контр ре фор мацію на півдні. Три дентсь кий со бор був
вер ши ною контр ре фор маційно го ру ху. Він відлу чив про те с тантів від Церк ви, за -
но во вик лав дог ма тичні ос но ви цер ков но го ус т рою – ри мо-ка то лиць ку ек -
клезіологію і сфор му вав дис циплінарні нор ми. Ви клад ка то лиць ко го вчен ня,
зроб ле ний на цьо му со борі, от ри мав на зву «Doctrina». На ос нові цієї «До к т ри ни»
у 1566 р. був скла де ний «Ка те хи зис» – сим волічна кни га РКЦ. Ко роткі фор му лю -
ван ня ок ре мих по ло жень віров чен ня з за гро зою відлу чен ня за єресь, що по ля га ла
у відступі від цих по ло жень, бу ли на звані «canones» (ка но ни). По ста но ви Три -
дентсь ко го со бо ру про цер ков ний по ря док, про устрій цер ков но го уп равління от -
ри ма ли на зву «Decreta de reformatione» (Де к рет про ре фор мацію) – не обхідність
про ве ден ня ре форм «сто сов но гла ви і членів» Римсь кої Церк ви не за пе ре чу ва лась
со бо ром5.

І Ва ти кансь кий со бор підніс до сту пе ня ка то лиць ко го дог ма ту вер хо вен ст во
па пи над Все ленсь ки ми со бо ра ми, універ сальність папсь кої юри с дикції і папсь ку
не погрішимість ex cathedra з пи тань віри та мо ралі. Так зва ний дог мат про не -
погрішимість па пи ви кла де ний у со борній кон сти туції «Pastor aeternus» («Вічний
па с тир»)6.

ІІ Ва ти кансь кий со бор уточ нив ок ремі по ло жен ня ка то лиць кої до к т ри ни і упо -
ряд ку вав цер ков не жит тя відповідно до умов, що скла ли ся у ХХ ст. На со борі про -
яви ла ся тен денція до де я кої де цен т ралізації, до підви щен ня зна чен ня єпи с ко па ту,
до за про ва д жен ня у бо го служінні жи вих національ них мов, до збли жен ня з Пра -
во слав ною, східни ми не халкідонсь ки ми і про те с тантсь ки ми церк ва ми, хо ча на
фун да мен таль но му рівні ка то лиць ка до к т ри на за ли ши лась незмінною; нічо го не
зміни ло ся і в ка то лиць ко му вченні про не погрішність і аб со лют ну вла ду Римсь ко -
го єпи с ко па. По ста но ви (кон сти туції) ІІ Ва ти кансь ко го со бо ру яв ля ють ся нині
над зви чай но ав то ри тет ни ми до ку мен та ми РКЦ6.

Окрім так зва них Все ленсь ких со борів, на За ході скли ка ли ся і помісні
(національні та провінційні) со бо ри, хо ча в Се ред нь овіччя і в Но вий час відбу ва -
ло ся це над зви чай но рідко. По ста но ви та ких со борів виз на ва ли ся обов’яз ко ви ми
у ме жах відповідних регіонів після їх пе ревірки і схва лен ня Римсь кою курією.
Згідно з ри мо-ка то лиць ким пра вом за ко но дав ча вла да у ме жах діоцезів на ле жить
єпи с ко пам, а в ста ту ар них кор по раціях: капіту лах, чер не чих ор де нах і кон гре -
гаціях – та кож і пре ла там, які їх очо лю ють і не ма ють єпи с копсь ко го сту пе ню. Всі
такі пар ти ку лярні або місцеві нор ми, що вип ли ва ють з так зва ної за ко но дав чої
вла ди єпи с копів і з ав то номії цер ков них кор по рацій, західна на уко ва си с те ма ти ка
підво дить вза галі під по нят тя «statuta».
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Од ним із своїх дже рел ри мо-ка то лиць ке цер ков не пра во виз нає і зви чай. На -
ука ка нонічно го пра ва, три ма ю чись на ґрунті римсь ко го пра ва, роз ви ла по нят тя
цер ков но го зви чаю як дже ре ла пра ва. Зви чай є дов го т ри ва ле, постійне й од на ко -
ве за сто су ван ня у пев но му суспільно му колі чле на ми цьо го ко ла або більшістю їх
пев но го юри дич но го на ча ла, як не обхідно обов’яз ко во го. Постійна й од но манітна
прак ти ка (usus) по вин на спи ра ти ся са ме на пе ре ко нан ня прак ти ку ю чих у не -
обхідності їх спо со бу дії (opinio necessitatis), тоб то во ни по винні бу ти про ник нуті
дум кою, що те, чо му во ни сліду ють, не є свавілля, по блаж ка, плід стра ху і при му -
су; opinio necessitatіs є дум ка, що слід діяти са ме так, а не інак ше. От же, пер ша
ви мо га, якій по ви нен відповіда ти цер ков но-юри дич ний зви чай, є usus, ос но ва ний
на opinio necessitatіs. У де к ре та лах па пи Гри горія IX сфор му ль о ва но прин цип,
згідно з яким для виз нан ня за зви чаєм юри дич ної си ли потрібна legitima
praescriptio, тоб то 40-річна давність. Це по ло жен ня ро зуміють так, що usus, який
про дов жу вав ся мен ше 40 років, не мо же роз ра хо ву ва ти на виз нан ня, хо ча, з іншо -
го бо ку, звідси не вип ли ває, що будь-який usus, що три ває 40 років, в си лу са мої
цієї дав ності мо же пре тен ду ва ти на виз нан ня. Дру га ви мо га, якій по ви нен за до -
воль ня ти зви чай, є йо го rationabitatitas, тоб то зви чай не по ви нен су пе ре чи ти ні бо -
же ст вен но му пра ву, ні пра ви лам мо ралі, ні здо ро во му глуз ду, ні цер ков но му по -
ряд ку. По відно шен ню до за ко ну зви чай мо же діяти: 1) secundum legem, як за сто -
су ван ня існу ю чо го вже за ко ну – влас не ка жу чи, це не є особ ли вий вид зви чаю, а
є оз на кою то го, що за кон увійшов у жит тя, 2) praeter legem, як за пов нен ня про га -
лин за ко ну, і 3) contra legem, як ска су ван ня за ко ну, – в ос тан нь о му ви пад ку або за -
кон про сто поз бав ляється прак тич но го за сто су ван ня в си лу зви чаю (desuetudo),
або цією си лою ут во рюється но ва нор ма замість за ко ну (consuetude contraria)2.
При нагідно вар то за зна чи ти, що ви роб ле не римсь ким пра вом по нят тя зви чаю як
дже ре ла пра ва, вдо с ко на ле не пізніше на укою ка нонічно го пра ва сто сов но цер ков -
но го зви чаю, от ри ма ло свій по даль ший роз ви ток в jus inter gentes – на шо му
міжна род но му праві, яке ут во ри ло ся про тя гом XVII ст. на ос нові римсь ко го та ка -
нонічно го пра ва.

Що сто сується світських дер жав них за конів з цер ков них пи тань, нор ми яких
по хо дять з чу жо го і сто рон нь о го для Церк ви ор ганізму, то самі по собі во ни не ма -
ють зна чен ня обов’яз ко во го для неї дже ре ла пра ва і мо жуть діяти в РКЦ ли ше у
ви пад ку, як що во на са ма їх виз на ла, за своїла і ка нонізу ва ла. За цих умов такі за -
ко ни на зи ва ють «leges canonisatae» (ка нонізо вані за ко ни). Ре ш ту світських дер -
жав них за конів з цер ков них пи тань у Римі раніше відно си ли до так зва них «leges
reprobatae» (відки нуті за ко ни). Що до ос танніх РКЦ чи ни ла так: во на або ігно ру -
ва ла їх, або відкри то відмов ля ла ся виз на ва ти ці за ко ни, ого ло шу ю чи їх недійсни -
ми, або підко ря ла ся їм «tempore ratione habita» (че рез не мож ливість непідко рен ня
у да ний мо мент) з надією на кращі ча си, ко ли мож на бу де ого ло си ти їх не о бов’яз -
ко ви ми4 .

Ок ре мо слід ска за ти про кон кор да ти як особ ли вий вид за ко но дав чих актів, що
мав місце в ми ну ло му. Кон кор да ти існу ють і в наш час, але во ни вже не відно сять -
ся до внутрішніх актів РКЦ і не оформ ля ють ся у ви гляді бул ли чи бре ве, а ма ють
фор му стан дарт но го міжна род но го до го во ру, що підкрес лює су ве рен ну рівність
сторін і міжна род но-пра во вий ха рак тер уго ди, що ук ла дається Свя тим Пре сто лом
з відповідною дер жа вою. 

Пра во ва при ро да кон кор датів і їх особ ли ве місце у си с темі су час них міжна -
род них до го ворів аналізу ють ся на ми до клад но в інших публікаціях. Для цілей
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цієї статті ли ше за зна чи мо, що істо рич но кон кор дат був ви роб ле ний у юри дичній
прак тиці для при пи нен ня або для уник нен ня в май бут нь о му не ба жа них ні для
Церк ви, ні для дер жа ви зіткнень між со бою. За змістом кон кор да ти сто су ва ли ся
або ок ре мих спірних юри дич них пи тань, а та ких бу ла більшість, або за да ва ли ся
ціллю прин ци по во ре гу лю ва ти відно си ни між дер жа вою і Церк вою вза галі. До
ос танніх на ле жа ли, на при клад, кон кор да ти Австрійський 1855 р., Вюр тем берзь -
кий 1857 р., Ба денсь кий 1859 р. то що. У новітній історії пе ре ва жає ук ла ден ня са -
ме та ких кон кор датів2. 

Пер ший істо рич ний при клад кон кор да ту – Вормсь кий кон кор дат, ук ла де ний
23 ве рес ня 1122 р. між па пою Калікстом ІІ і гер мансь ким імпе ра то ром Генріхом V
з при во ду інве с ти ту ри єпи с копів і абатів у Свя щенній Римській імперії. Вормсь -
ким кон кор да том на зи ва ють два тек с ти – Heinricianum і Calixtinum, що ста нов лять
со бою взаємні зо бов’язан ня сторін, по го д жені по слан ни ка ми Калікста ІІ на чолі з
кар ди на лом Лам бер том Скан на беккі (май бутнім па пою Го норієм ІІ) і Генріхом V
на око лиці Ворм са, а потім ви го ло шені на І Ла те рансь ко му со борі 1123 р.

Вормсь кий кон кор дат, що за вер шив бо роть бу за інве с ти ту ру, був ком промісом
між ви мо га ми ка нонічно го пра ва і нор ма ми ва саль них відно син. Згідно з Вормсь -
ким кон кор да том імпе ра тор обіцяв по вер ну ти всі во лодіння, відчу жені у Римсь кої
Церк ви у ході бо роть би за інве с ти ту ру, а та кож відмов ляв ся від інве с ти ту ри «шля -
хом кільця і по со ху», зберігши при цьо му пра во вве ден ня пре ла та шля хом скіпе -
т ра у во лодіння по жа лу ва ни ми ка федрі чи абат ст ву ле на ми імперії. Па па виз на вав
за конність всіх ва саль них служб, що ста ви ли ся в обов’язок та ко му пре ла ту7. 

Пе рей де мо те пер до роз гля ду ка то лиць ких збірників ка нонічно го пра ва, що
ук ла да ли ся на За ході після розділен ня Цер ков Східної і Західної. У Се редні віки
ос но ву ко дифікації римсь ко-ка то лиць ко го цер ков но го пра ва ста но ви ла пра ця
болонсь ко го чен ця Граціана під на звою «Concordantia discordantum canonum» (Уз -
го д жен ня не уз го д же них ка нонів). Ця пра ця се ре ди ни ХІІ ст., до якої ввійшли Пра -
ви ла Апо с толів, Все ленсь ких і Помісних Со борів, Помісних Со борів Західної
Церк ви, справжні і підроб лені папські де к ре та ли, урив ки з творів отців Церк ви, з
пенітенціалів, ви тя ги з «Кор пу су» Юс тиніана і з франксь ких капіту лярів, зго дом
бу ла на зва на «Де к ре том Граціана».

Са ма на зва праці Граціана свідчить про праг нен ня ав то ра до ве с ти за до по мо -
гою схо ла с тич них прий омів не су пе реч ливість су пе реч ли вих, на пер ший по гляд,
пра во вих норм, що місти ли ся в різних дже ре лах. Граціан сам фор му лює ті або
інші цер ков но-пра вові нор ми, а ка но ни, папські де к ре та ли та інші дже ре ла за лу -
чає як ар гу мен ти для обґрун ту ван ня своїх фор мул – так зва них dicta Gratiani (ска -
за не Граціаном). «Де к рет» поділе ний на три ча с ти ни: у першій го во рить ся про
дже ре ла цер ков но го пра ва, потім про свя щенні осо би і по са ди; зміст дру гої ча с -
ти ни ста но вить вчен ня про цер ков ний суд, про шлюб і про по ка ян ня; у третій ча -
с тині мо ва йде про цер ковні таїнства і про бо го служіння6. У цер ков но-пра вовій
прак тиці «Де к рет Граціана» став роз гля да ти ся як за галь не універ саль не дже ре ло
пра ва РКЦ.

Пізніші за ко но давчі ак ти – папські де к ре та ли (бул ли і бре ве) і по ста но ви Со -
борів, ав то ри зо вані па па ми, зби ра лись у так зва них collectiones decretalium
(збірни ки де к ре талів). Упо ряд ко ву ва ли ся во ни під на гля дом пап. У всіх цих
збірни ках ма теріал роз поділяв ся за однією схе мою, у 5 розділах: Judex (суд дя),
Juditium (суд), Clerus (клір), Connubia (шлюб), Crimen (зло чин). У пер шо му
розділі мо ва йшла про цер ковні по са ди, у дру го му – про су ди, у тре ть о му – про
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кліриків і ченців, у чет вер то му – про шлюб, у п’ято му – про цер ковні зло чи ни і
по ка ран ня.

Ва да збірників бу ла в то му, що в них ча ст ко во дуб лю вав ся ма теріал, розміще -
ний в інших збірни ках, а ча ст ко во во ни місти ли су пе реч ливі нор ми, що ус клад -
ню ва ло ко ри с ту ван ня ни ми. Зва жа ю чи на це, па па Гри горій ІХ у 1234 р. роз по ря -
див ся зібра ти всі папські де к ре та ли в єди ний звід, роз поділив ши ма теріал по все
тих же п’яти розділах, і на ка зав ко ри с ту ва ти ся цим зво дом у цер ков них ус та но -
вах, су дах і шко лах. Збірник от ри мав на зву «Decretalium Gregorii IX (noni)», або
«Де к рет Гри горія ІХ»6, і ста но вив дру гу ча с ти ну «Corpus juris canonici» (Кор пу су
ка нонічно го пра ва), до пер шої ча с ти ни яко го був вклю че ний «Де к рет Граціана».

У 1298 р. па па Боніфацій VIII роз по ря див ся зібра ти де к ре та ли пап, ви дані
після Гри горія IX, і вклю чив їх до сво го «Де к ре ту» шо с тою кни гою. У 1313 р. па -
па Кли мент V зібрав по ста но ви В’єнсько го со бо ру 1311 р. і свої власні де к ре та ли
і оп ри люд нив їх під на звою «Сьо ма кни га» (liber septimus). Пізніше цей збірник
от ри мав на зву «Constitutiones Clementinae» («По ста но ви Кле мен ти на», або «Кле -
мен ти ни»). Збірник Боніфація і «Кле мен ти ни» скла ли тре тю ча с ти ну кла сич но го
ри мо-ка то лиць ко го «Кор пу су ка нонічно го пра ва».

Збірни ки папсь ких де к ре талів, ви дані па па ми Гри горієм ІХ, Боніфацієм VIII і
Кли мен том V, і в Но вий час за ли ша ли ся дже ре ла ми діючо го пра ва РКЦ. За ко ни,
що увійшли в збірни ки цих пап, роз гля да ють ся віднос но один од но го як «leges
priores» і «posteriores» (за ко ни по пе редні і на ступні) і не за леж но від ча су їх ви дан -
ня, во ни роз гля да ють ся як рівно часні, тоб то пізніші ак ти не ма ють більшої си ли,
ніж по пе редні, як що ті й інші сто су ють ся од них і тих же юри дич них ка зусів.

У 1918 р. під час пон тифіка ту па пи Бе не дик та XV на брав чин ності Ко декс ка -
нонічно го пра ва, який містив ко роткі статті без будь-яко го по си лан ня на ав то ри -
тетні інстанції (папсь кий пре стол або со бо ри). У цьо му ко дексі статті бу ли си с те -
ма ти зо вані по гла вах і розділах, що ро би ло йо го зруч ним у ко ри с ту ванні. Од нак,
вра хо ву ю чи те, що з пли ном ча су ба га то по ло жень у цьо му ко дексі за старіли і не
відповіда ли існу ю чим ре аліям, па па Іоанн ХХІІІ у 1959 р. по ста вив пи тан ня про
йо го пе ре гляд. У 1963 р. під час засідань ІІ Ва ти кансь ко го со бо ру роз по ча ла ся ро -
бо та з підго тов ки цьо го до ку мен та, яка три ва ла до 1983 р., ко ли під час пон -
тифіка ту па пи Іоан на-Пав ла ІІ на брав чин ності но вий Ко декс ка нонічно го пра ва.
Зва жа ю чи на те, що цей ко декс є од ним з най важ ливіших чин них нор ма тив но-
пра во вих актів РКЦ, цьо му пи тан ню при свя чується ок ре ма публікація.
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В. М. ОТ РОШ

ОСОБ ЛИ ВОСТІ МІЖНА РОД НОЇ ПРА ВО СУБ’ЄКТНОСТІ 
СУ ВЕ РЕН НО ГО ВІЙСЬКО ВО ГО ОР ДЕ НУ ГОСПІТАЛЬЄРІВ 

СВЯ ТО ГО ІОАН НА ЄРУ СА ЛИМСЬ КО ГО, РО ДО СУ І МАЛЬ ТИ

Досліджу ють ся особ ли вості міжна род ної пра во суб’єктності Су ве рен но го
Військо во го Ор де ну Госпітальєрів свя то го Іоан на Єру са лимсь ко го, Ро до су і Маль ти

Клю чові сло ва: Су ве рен ний Військо вий Ор ден Госпітальєрів свя то го Іоан на Єру са -
лимсь ко го, Ро до су і Маль ти, міжна род на пра во суб’єктність, су ве ренітет.

От рош В.М. Осо бен но с ти меж ду на род ной пра во субъ ект но с ти Су ве рен но го Во -
ен но го Ор де на Гос пи та ль е ров свя то го Ио ан на Ие ру са лим ско го, Ро до са и Маль ты

Ис сле ду ют ся осо бен но с ти меж ду на род ной пра во субъ ект но с ти Су ве рен но го Во ен -
но го Ор де на Гос пи та ль е ров свя то го Ио ан на Ие ру са лим ско го, Ро до са и Маль ты.

Клю че вые сло ва: Су ве рен ный Во ен ный Ор ден Гос пи та ль е ров свя то го Ио ан на Ие -
ру са лим ско го, Ро до са и Маль ты, меж ду на род ная пра во субъ ект ность, су ве ре ни тет. 
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Про бле ма ти ка су час но го міжна род но-пра во во го ста но ви ща Су ве рен но го
Військо во го Ор де ну Госпітальєрів свя то го Іоан на Єру са лимсь ко го, Ро до су і
Маль ти (далі – Мальтійський Ор ден або Ор ден) не роз рив но пов’яза на з історією
йо го ви ник нен ня, то му слід спо чат ку зу пи ни ти ся на цьо му пи танні, щоб вірно ро -
зуміти по даль ший пе ребіг подій, пов’яза них з на бут тям Ор де ном міжна род ної
пра во суб’єктності. «Мальтійськи ми» ри царі Су ве рен но го Ор де ну свя то го Іоан на
Єру са лимсь ко го ста ли на зи ва ти ся ли ше з ча су їх по яви на ос т рові Маль та. Пе ре -
бу ван ня там три ва ло не дов го – всьо го 268 років з 900-літньої історії Ор де ну. В
істо рич но му кон тексті і в хро но логічній послідо вності цей Ор ден, який був од -
ним з пер ших ри царсь ких ор денів, за сно ва них у ХІІ ст. в Єру са лимі, має такі на -
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зви: іоанніти, госпітальєри, Ор ден братів єру са лимсь ко го госпіта лю свя то го Іоан -
на Хре с ти те ля (ла тинсь кою – Fratres Hospitalis sancti Ioannis Hierosolymitani), Ор -
ден Ро дось ких ри царів (з 1310 р.), Ор ден Мальтійських ри царів (з 1530 р.),
Мальтійський Ор ден, Су ве рен ний (Дер жав ний) Ор ден Госпітальєрів свя то го
Іоан на Єру са лимсь ко го, Ро до су і Маль ти, Су ве рен ний Військо вий Мальтійський
Ор ден Госпітальєрів (італійською – Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di Malta,
ла тинсь кою – Militiae Sancti Ioannis Baptistae Hospitalis Hierosolymitani, Ordo
Melitensis)1. Як і інші ри царські ор де ни, Ор ден госпітальєрів ви ник у період Хре -
с то вих по ходів за звільнен ня Свя тої Землі і Гро бу Гос под нь о го від невірних. Про -
тя гом усієї своєї ба га товіко вої історії Ор ден ви му ше но зміню вав своє місцез на хо -
д жен ня і ри царі ча с то на зи ва ли ся за ге о графічною оз на кою («ри царі Кіпру», «ри -
царі Ро до су», а потім «ри царі Маль ти»), за ли ша ю чись завжди при цьо му «ри ца -
ря ми-іоанніта ми», «ри ца ря ми-госпітальєра ми» або «Ор де ном свя то го Іоан на
Єру са лимсь ко го».

Ор ден іоаннітів ви ник внаслідок ре ор ганізації брат ст ва, ут во ре но го у другій
по ло вині ХІ ст. (вірогідно, італійськи ми куп ця ми з Амаль фи) при госпіталі, який
зна хо див ся в Єру са лимі біля хра му свя то го Іоан на Ми ло с ти во го (пізніше – свя то -
го Іоан на Хре с ти те ля). На сто я тель брат ст ва Ге рард (по мер у 1118–1120 рр.)
приніс ра зом зі своїми спо движ ни ка ми чер нечі обітниці і за про ва див у гро маді
пра ви ла, за сно вані на ста туті свя то го Ав гу с ти на. Діяльність іоаннітів бу ла зо се -
ре д же на, на сам пе ред, на до по мозі хво рим, бідним і про ча нам. Бул лою «Pia
postulatio» від 15.02.1113 р. Ор ден був офіційно за твер д же ний Па пою Па с халієм
ІІ2. Рай монд дю Пюі, на сто я тель іоаннітів у 1125-1158 рр., близь ко 1136 р. за про -
ва див в Ор дені ста тус ри царів, які при но си ли, як і інші бра ти, чер нечі обітниці,
але зай ма ли ся охо ро ною ком плек су будівель у Єру са лимі, що на ле жа ли
іоаннітам: трьох цер ков, госпіта лю, бу динків для прий нят тя про чан і мо на с ти ря,
де жи ли бра ти-ченці, які до гля да ли за хво ри ми. Пізніше госпіталі та мо на с тирі
іоаннітів бу ли за сно вані у Мар гаті (Сирія) та у м. Ак ка.

Рай монд дю Пюі був пер шим, ко му при своїли ти тул магістра іоаннітів (ти тул
ве ли ко го магістра в Ор дені за про ва ди ли у другій по ло вині ХІІІ ст.). Ста тут
іоаннітів став діяти з 1180 р. Ор ден скла дав ся з ри царів за спра вед ливістю (або
ри царів за пра вом, фран цузь кою – chevaliers de justice), які ма ли бла го род не по хо -
д жен ня (більш ніж до 8-го коліна) і ви ко ну ва ли керівні функції, братів-слу жи телів
(frиres servants) - де які з них до гля да ли за хво ри ми і до по ма га ли про ча нам, інші
не сли ри царсь ке служіння, хо ча і не по хо ди ли з бла го род но го ро ду, і ка пе ланів
(frиres de chњur), які зай ма ли ся па с тирсь кою діяльністю. З ХІV ст. ти тул ри ца ря
(ри цар за милістю – фран цузь кою – chevaliers de grace) мож на бу ло от ри ма ти і за
ви яв особ ли вої муж ності. Ок ре му гру пу скла да ли до на то ри (ла тинсь кою – donator
– да ру валь ник) – ми ря ни, які по свя чу ва ли се бе служінню Ор де ну або жерт ву ва ли
йо му ча с ти ну сво го май на. До кінця ХІІ ст. в Ор дені на ра хо ву ва ло ся близь ко 600
ри царів. Спо чат ку іоанніти но си ли чор не об ла чен ня з біли ми ла тинсь ки ми хре с -
та ми, які Рай монд дю Пюі замінив вось ми кут ним (зго дом на зва ний
мальтійським), що сим волізу вав 8 єван гельсь ких за повідей бла жен ст ва; пізніше
чор не об ла чен ня бу ло заміне но чер во ним3.

За сну вав ши у Святій Землі низ ку фор тець, іоанніти ра зом з тамплієра ми ста -
ли го ло вною військо вою си лою Єру са лимсь ко го ко ролівства і бра ли ак тив ну
участь у Хре с то вих по хо дах, націле них на звільнен ня хри с ти янсь ких свя тинь з-
під вла ди му суль ман. У ХІІІ ст. іоанніти ство ри ли влас ний флот, чим знач но
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зміцни ли свої по зиції в Се ред зем но мор’ї. Зе мельні во лодіння, ко мен ди (так звані
ко ман дор ст ва), які іоанніти от ри му ва ли в Європі від світської вла ди, над хо ди ли у
роз по ря д жен ня за слу же них ри царів, які на зи ва ли ся ко ман до ра ми. До хо ди від цих
во лодінь ви ко ри с то ву ва ли ся для фінан су ван ня до б родійної та військо вої діяль -
ності іоаннітів. На по чат ку XIV ст. іоанніти от ри ма ли знач ну ча с ти ну май на
ліквідо ва но го Ор де на тамплієрів; кількість ко ман дорств, що на ле жа ли іоаннітам,
збільши ла ся втричі (тільки в Європі їх бу ло більше 600). У пор то вих містах Євро -
пи (Мар сель, Барі, Мессіна та інші) і вздовж го ло вних шляхів пе ре су ван ня про -
чан до свя тих місць, іоанніти ство ри ли низ ку госпіталів і бу динків для по до ро жу -
ю чих.

У жовтні 1244 р. армія Єру са лимсь ко го ко ролівства, в якій бу ло 7 ти сяч ри -
царів (се ред них бу ли й іоанніти), за зна ла нищівної по раз ки від військ єги петсь -
ко го сул та на Бей бар са. Після падіння Ак ки (у 1291 р.), де в той час зна хо ди ла ся
го ло вна ре зи денція іоаннітів, Ор ден був зму ше ний за ли ши ти Свя ту Зем лю і пе -
ремісти ти ся на Кіпр. За вдя ки силь но му фло ту, що ба зу вав ся в Ліма солі, іоанніти
ста ли го ло вним су про тив ни ком ту рок на Се ред зем но му морі. У 1310 р. ве ли кий
магістр Фульк де Вілла ре за во ю вав острів Ро дос, який зай мав важ ли ве стра -
тегічне по ло жен ня в Егейсь ко му морі4. Це ство ри ло пе ре ду мо ви для на бут тя
Орде ном су ве реніте ту; не вдовзі він от ри мав від Свя то го Пре сто лу пра во вста нов -
лю ва ти дип ло ма тичні відно си ни з євро пейсь ки ми дер жа ва ми і че ка ни ти влас ну
мо не ту. Ав то ри тет Ор де ну в Європі зміцню ва ло і те, що об ран ня ве ли ко го
магістра іоаннітів за твер д жу ва ло ся Па пою Римсь ким.

До се ре ди ни ХІV ст. бу ла про ве де на ґрун тов на ре ор ганізація Ор де ну. Він був
поділе ний на 8 національ них провінцій, що на зи ва ли ся націями, (ла тинсь кою –
linguае, фран цузь кою – langues), які, в свою чер гу, поділя ли ся на ве ликі пріора ти,
пріора ти (або пріор ст ва) і ба ль я жи (су дові ок ру ги), на чолі яких сто я ли,
відповідно, ве ликі пріори, пріори і балії. Очо лю ва ли «нації» пільєри (фран цузь -
кою – pilier – стовп), ре зи денція яких зна хо ди ла ся в Ліма солі, од но час но во ни
обійма ли клю чові по са ди в Ор дені. Пільєр Про ван су був ве ли ким ко ман до ром
(за ступ ни ком ве ли ко го магістра); пільєр Оверні – ве ли ким мар ша лом (ко ман ду ю -
чим су хо пут ни ми війська ми); пільєр Франції – ве ли ким госпітальєром (на чаль ни -
ком усіх госпіталів і бу динків для по до ро жу ю чих); пільєр Італії – ве ли ким адміра -
лом (ко ман ду ю чим фло том); пільєр Англії – ко ман ду ю чим ка ва лерією; пільєр Ка -
с тилії та Пор ту галії - ве ли ким канц ле ром; пільєр Ара го на, На вар ри і Ка та лонії –
інтен дан том; пільєр Німеч чи ни – ко ман ду ю чим фор тифікаційни ми спо ру да ми.
Ви щу ви ко нав чу вла ду в Ор дені здійсню вав ве ли кий магістр за до по мо гою
постійної ра ди, до якої вхо ди ли ри царі ве ли ко го хре с та (пільєри, ве ликі пріори і
мо на с тирські балії), і ве ли кої ра ди, яка скла да ла ся з членів постійної ра ди і стар -
ших за віком ри царів, по 2 від кож ної «нації». Ве ли ка ра да прий ма ла рішен ня з
най важ ливіших для жит тя Ор де ну пи тань, в т.ч. оби ра ла но во го ве ли ко го
магістра. За ко но дав ча і су до ва вла да, а та кож функція кон тро лю на ле жа ли ге не -
раль но му капіту лу5.

XV ст. ста ло для іоаннітів періодом су ро вих ви про бу вань. У 1480 р. ба га то -
ти сяч на ту рець ка армія здійсни ла на пад на Ро дос, але іоанніти після відчай душ -
но го опо ру (при яко му ве ли кий магістр П’єр д’Обюс сон от ри мав 5 по ра нень)
відби ли цю ата ку. Од нак, у 1522 р. знач но пе ре ва жа ючі чи сель но ту рецькі війська
після 6-місяч ної об ло ги (під час якої тур ки втра ти ли близь ко 100 тис. осіб)
іоанніти ви му шені бу ли капіту лю ва ти, хо ча і на до сить гідних умо вах:
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1.01.1523 р. во ни ра зом з ве ли ким магістром Філіпом де Віллє де л’Іль-Ада ном
за ли ши ли Ро дос на влас них суд нах, за брав ши цінне май но та архіви6.

В на ступні ро ки ре зи денція Ор де ну зміню ва ла ся декілька разів, пе реміщу ю -
чись на Крит, в Мессіну, Вітер бо, до ки іоанніти не от ри ма ли у 1530 р. від імпе ра -
то ра Кар ла V7 у лен ну за лежність острів Маль ту (ра зом з ос т ро ва ми Го цо і
Коміно, а та кож м. Три полі в Аф риці), де бу ли віднов лені ор денські струк ту ри і
по бу до ва но госпіталь на 300 місць, пізніше на зва ний Свя тою лікар нею. З ча сом
іоанніти ор ганізу ва ли на Мальті шко ли хірургії, фар ма ко логії, ма те ма ти ки, морсь -
кої спра ви, по бу ду ва ли публічну бібліоте ку. До сяг нув ши в той період розквіту
своєї політич ної мо гут ності, іоанніти роз по ча ли будівництво по туж них фор тець
на Мальті, які за без пе чи ли надійну ба зу для їхньо го фло ту, що кон тро лю вав
східну ча с ти ну Се ред зем но мор’я і про сла вив ся в т.ч. чи сель ни ми пе ре мо га ми над
морсь ки ми піра та ми. У 1589 р. бул лою Па пи Сик с та V8 «Pastoralis est curae»
іоаннітам бу ло доз во ле но за сто су ван ня влас них знаків відзна ки - мальтійських
хрестів різно го сту пе ня (при цьо му спеціаль не чер не че об ла чен ня і тон зу ра бу ли
ска со вані). 

До 1747 р. у Мальтійсько го Ор де на існу ва ли свої по соль ст ва у Римі, Відні,
Ма д риді і Па рижі. У 1789 р. Ор ден на ра хо ву вав 8 «націй», 22 ве ли ких пріора ти,
19 ба ль яжів і більше 600 ко ман дорств (в т.ч. 256 - у Франції). Після то го як фран -
цузь ка ре во люційна вла да у 1792 р. конфіску ва ла все май но Ор де ну у країні, про -
тек то рат над мальтійця ми взя ла Росія, яка праг ну ла кон соліду ва ти мо нархічні си -
ли в Європі та вста но ви ти свій вплив у Се ред зем но мор’ї. Ве ли кий магістр Ем ма -
ну ель де Ро ган, роз ра хо ву ю чи по вер ну ти Ор де ну до хо ди від май на ос т розь ко го
пріора ту (за сно ва но го у 1774 р.), який зна хо див ся після дру го го поділу Польщі у
во лодінні Російської імперії, у 1796 р. на пра вив до Санкт-Пе тер бур гу для пе ре го -
ворів з імпе ра то ром Пав лом І гра фа Джуліо Літту. Імпе ра тор ви я вив на пе ре го во -
рах не ли ше го товність по вер ну ти іоаннітам ви щез га дані до хо ди, але й ве ли ку
заінте ре со ваність у роз вит ку Ор де ну на те ри торії Росії. 4. 01. 1797 р. бу ла підпи -
са на кон венція, згідно з якою за сно ву вав ся російський ве ли кий пріорат
Мальтійсько го Ор де ну (він по ви нен був скла да ти ся з 10 ко ман дорств, влас ни ка -
ми яких мог ли бу ти ли ше російські піддані). Фер ди нанд фон Гом пеш, який став у
1797 р. но вим ве ли ким магістром, за про по ну вав Пав лу І ти тул про тек то ра (по кро -
ви те ля) Ор де ну, який у то му ж році був прий ня тий імпе ра то ром9.

У червні 1798 р. війська На по ле о на І Бо на пар та за хо пи ли і по гра бу ва ли Маль -
ту, де після Фран цузь кої ре во люції осіло ба га то фран цузь ких ари с то кратів;
іоаннітам до ве ло ся тіка ти до Трієсту (де які з ри царів по сту пи ли на служ бу до На -
по ле о на І, взяв ши участь у йо го єги петській кам панії). У серпні 1798 р. ри царі
російсько го ве ли ко го пріора ту, за підтрим ки іно зем них ри царів, які зна хо ди ли ся
в Росії, виз на ли Гом пе ша вин ним у здачі Маль ти, ого ло си ли про знят тя з ньо го
ти ту лу ве ли ко го магістра і по про си ли російсько го імпе ра то ра очо ли ти
Мальтійський Ор ден. 13.11.1798 р. Пав ло І прий няв ти тул ве ли ко го магістра і
29.11.1798 р. уро чи с то всту пив на цю по са ду, після чо го за сну вав у Росії
(28.12.1798 р.) по ряд з ка то лиць ким ве ли ким пріора том, гре ко-російський (пра во -
слав ний) ве ли кий пріорат на чолі з спад коємцем Олек сан д ром Пав ло ви чем (май -
бутнім імпе ра то ром Олек сан д ром І) і помістив мальтійський хрест у російський
герб, а 30.03.1799 р. у Санкт-Пе тер бурзі ство рив Вер хов ну ра ду для уп равління
Ор де ном (окрім Пав ла І та йо го си на, до цієї ра ди ввійшли граф Сал ти ков, князь
Ло пухін і граф Рос топ чин). Для на го ро д жен ня за військові за слу ги бу ли за сно вані
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20 ко ман дорств Ор де ну; знатні дво рянські ро ди ни з доз во лу імпе ра то ра за сно ву -
ва ли та кож фамільні ко ман дор ст ва10. 

Не зва жа ю чи на те, що євро пейські дер жа ви і низ ка ве ли ких пріоратів виз на -
ли такі зміни у Мальтійсько му Ор дені, Апо с тольсь кий Пре стол не за твер див пра -
вомірність та кої зміни керівництва, оскільки во на су пе ре чи ла ка нонічно му пра ву
і чер нечій кон сти туції іоаннітів. З ог ля ду на це, імпе ра тор Пав ло І вва жається 
72-м ве ли ким магістром Мальтійсько го Ор де ну de facto, але не de jure. Росії не
вда ло ся та кож от ри ма ти у во лодіння Маль ту, яка з 1800 р. кон тро лю ва ла ся
Англією. Імпе ра тор Олек сандр І, який зійшов на російський царсь кий пре стол
після вбив ст ва Пав ла І, не праг нув от ри ма ти ти тул ве ли ко го магістра іоаннітів; за
йо го ініціати вою пріора ти Ор де ну надісла ли свої кан ди да ту ри на цю по са ду Папі
Пію VII11, який у 1802 р. ви б рав з їх чис ла Бар то ло мео Ру с полі, а в 1803 р. під
тис ком Франції, Англії, Австрії і Ко ролівства Обох Си цилій – Джо ванні Баттісту
Том мазі. Згідно з уго дою в Ам’єні (1802 р.), підпи са ною Францією, Англією,
Іспанією, Гол ландією, Ту реч чи ною і Австрією, Мальтійський Ор ден по ви нен був
зно ву от ри ма ти у во лодіння Маль ту, Го цо і Каміно, од нак Англія не по вер ну ла
Маль ту, внаслідок чо го Том мазі вла ш ту вав ре зи денцію Ор де на у Мессіні (на Си -
цилії), звідки во на бу ла пізніше пе ре не се на до Ка таньї, у 1826 р. – до Фер ра ри, а
в 1834 р. – до Ри му; тут во на зна хо дить ся і по нині.

Після смерті Том мазі у 1805 р. про тя гом декількох де ся тиліть Мальтійський
Ор ден не оби рав ве ли ко го магістра, а лей те нан ти, які пра ви ли Ор де ном, ви би ра -
ли ся ге не раль ним капіту лом і за твер д жу ва ли ся Па пою Римсь ким. Ли ше у 1879 р.
тра диція об ран ня ве ли ко го магістра бу ла віднов ле на Па пою Ле вом ХІІІ; ве ли ким
магістром став Джо ванні Баттіста Ческі а Сан та Кро че, який пра вив Ор де ном до
1905 р. Внутрішня струк ту ра Мальтійсько го Ор де ну на по чат ку ХХ ст. за зна ла
суттєвих змін: зник ли такі адміністра тивні оди ниці, як «нації» і пріора ти; знач но
змен ши ла ся кількість ченців, за те ста ло більше ми рян, які ут во рю ють
національні асоціації Ор де ну, і ак тив но зай ма ють ся до б родійною діяльністю. 

В да ний час у Мальтійсько му Ор дені існує 4 ка те горії ри царів: ри царі за спра -
вед ливістю, або ри царі-про фе си (фран цузь кою – chevaliers profиs), які при но сять
чер нечі обітниці; ри царі по слу ху (фран цузь кою – chevaliers d’obйdience), які да -
ють уро чи с ту обіцян ку праг ну ти хри с ти янсь кої до с ко на лості і ми ру; ри царі бла -
го че с тя (а та кож да ми бла го че с тя), які не да ють спеціаль них обітниць чи обіця -
нок; до на то ри (да ру валь ни ки). Нині в Ор дені на ра хо вується 36 ри царів-про фесів
(з них 7 свя щен ників) і більше 12 ти сяч дійсних членів з чис ла інших трьох ка те -
горій ри царів. У квітні 1997 р. у Римі відбув ся над зви чай ний ге не раль ний капітул
Мальтійсько го Ор де на, на яко му бу ла про ве де на внутрішня ре фор ма, націле на на
підви щен ня ролі ми рян і жінок в житті Ор де ну (те пер во ни мо жуть вхо ди ти до
скла ду правлінь національ них асоціацій Мальтійсько го Ор де на).

На сьо годні жит тя і діяльність Мальтійсько го Ор де на ре гу лю ють ся Кон сти -
туцією 1961 р. і Ко дек сом (Зво дом за конів) 1966 р., за твер д же ни ми Свя тим Пре -
сто лом. Ко декс, ви да ний Е. де Ро га ном у XVIII ст., є чин ним як до дат ко ве пра во -
ве дже ре ло, як що йо го по ло жен ня не су пе ре чать ви ще заз на че ним до ку мен там. У
ст. 1 ви щез га да ної Кон сти туції го во рить ся, що «Ор ден є юри дич ною осо бою і
уро чи с то виз на ний Свя тим Пре сто лом. Він має пра во ву кваліфікацію суб’єкта
міжна род но го пра ва». Далі у ст. 3 за зна че но: «Тісний зв’язок двох яко с тей Ор де -
ну, який є як релігійним, так і су ве рен ним, не зна хо дить ся у про тиріччі з ав то -
номією Ор де ну як що до здійснен ня су ве реніте ту, так і сто сов но пов’яза них з ним
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пре ро га тив Ор де ну як суб’єкта міжна род но го пра ва у відно си нах з дер жа ва ми»12.
Згідно з кон сти туційни ми зміна ми 1997 р. відте пер но во об ра ний ве ли кий магістр
не по тре бує за твер д жен ня Па пи Римсь ко го, а ли ше інфор мує йо го про своє
обрання13. 

Роз гля да ю чи та кий роз ви ток Мальтійсько го Ор де на у пра во во му й істо рич но -
му ас пек тах та йо го ста но ви ще у си с темі су час но го міжна род но го пра ва, нам ви -
дається слуш ною дум ка німець ко го дослідни ка Г. Хаф ке мей ра, який при хо дить до
вис нов ку, що «не мож ли во не виз на ти, що пра во ва суб’єктність Ор де ну як
наслідок йо го над національ ної діяль ності вип ли ває з са мої суті пра во по ряд ку і
ос но вується на йо го при роді, бо за вдан ня Ор де ну не зв’язані дер жав ни ми кор до -
на ми. Пра во ва суб’єктність Ор де ну ви ра жається у тій обу мов леній ча сом формі
міжна род но-пра во вої не за леж ності, яка не обхідна Ор де ну для ви ко нан ня йо го
над національ них за вдань. Су ве ренітет і міжна род но-пра во ва дієздатність і пра во -
здатність Ор де ну, зга дані у Carta Constitutionale від 24 черв ня 1961 р., у Code від
1 ли с то па да 1966 р. і по зна чені в офіційній назві Ор де ну, існу ють ли ше в за леж -
ності від цілей, які Ор ден пе реслідує з ча су сво го за сну ван ня»14.

Мальтійський Ор ден нині вклю чає в се бе 6 ве ли ких пріоратів (Ри му, Чехії, Ве -
неції, Не апо ля і Си цилії, Австрії та Англії), 3 субпріора ти, а та кож більше 50
національ них асоціацій та об’єднань. Ке рує Мальтійським Ор де ном ве ли кий
магістр (у 1988 р. їм став Ен д рю Берті), який но сить ти тул ви со кості (прин ца) і
ви со ко пре о с вя щен ст ва (подібно кар ди на лу), за спри ян ня очо лю ва ної ним Ве ли -
кої ра ди, що скла дається з ве ли ко го ко ман до ра, ве ли ко го канц ле ра, ве ли ко го
госпітальєра, скарб ни чо го і 6 рад ників, які оби ра ють ся ге не раль ним капіту лом.
Ге не раль ний капітул скли кається кожні 5 років. Ве ли ка ра да (італійською –
consiglio compito) скла дається з постійної ра ди і пред став ників ве ли ких пріоратів
і скли кається для ви борів ве ли ко го магістра Ор де ну. Ре зи денція ве ли ко го магістра
зна хо дить ся в Па лац цо ді Маль та (Рим, вул. Кон дотті, 68), яка має з 1960 р. ек с -
те ри торіаль ний ста тус. Окрім то го, у Римі Мальтійсько му Ор де ну на ле жить Па -
лац магістрів на Авен тинсь ко му па горбі. У грудні 1998 р. Ор ден от ри мав у во -
лодіння на 99 років свою дав ню ре зи денцію – за мок Свя то го Ан ге ла на Мальті.
Мальтійський Ор ден має власні су ди пер шої інстанції і апе ляційні су ди. Апе ляції
на ви ро ки Ор денсь ких судів мо жуть по да ва ти ся до Ка саційно го Су ду Дер жа ви-
Міста Ва ти кан, який у та ких ви пад ках, діючи за довіреністю від імені
Мальтійсько го Ор де ну, мо же ви ко ну ва ти функції Вер хов но го Су ду. Ко легія ау ди -
торів, яка оби рається ге не раль ним капіту лом, кон тро лює фінан со ву діяльність
Ор де ну.

Міжна род на спільно та ніко ли не при пи ня ла виз на ва ти Мальтійський Ор ден
су ве рен ним і не за леж ним від будь-якої світської вла ди. Ор ден здійснює су ве ренні
функції без пе рерв но з тих да ле ких часів, ко ли він во лодів ос т ро вом Ро дос. Су ве -
ренні функції Мальтійсько го Ор де ну вклю ча ють в се бе не тільки здатність ук ла -
да ти міжна родні до го во ри, вста нов лю ва ти і підтри му ва ти дип ло ма тичні відно си -
ни, бра ти участь у міжна род них ор ганізаціях, але й ма ти влас ну фінан со во-гро -
шо ву си с те му, ма ти влас ну по што ву адміністрацію, влас ну не за леж ну юри дич ну
си с те му з ак тив ним і па сив ним пра вом за ко но дав ст ва то що. На сьо годні го ло вною
місією Мальтійсько го Ор де на як особ ли во го суб’єкта міжна род но го пра ва є
госпіталь на діяльність – до по мо га хво рим, жерт вам військо вих дій і стихійно го
ли ха; про це йти меть ся до клад но у на ступній статті.
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Д. О. КО ВАЛЬ

МЕ ХАНІЗМИ КОН ТРО ЛЮ ЗА ВИ КО НАН НЯМ ГА АЗЬ КОЇ КОН ВЕНЦІЇ 
ПРО ЗА ХИСТ КУЛЬ ТУР НИХ ЦІННО С ТЕЙ 
У ВИ ПАД КУ ЗБРОЙ НО ГО КОНФЛІКТУ

Вив чається пи тан ня кон тро лю за ви ко нан ням Га азь кої кон венції про за хист куль -
тур них цінно с тей у ви пад ку зброй но го конфлікту 1954 ро ку. Звер тається ува га на
зміну сут ності су час них зброй них конфліктів. Кон ста тується не мож ливість до -
говірно го пе ре фор ма ту ван ня існу ю чої си с те ми міжна род но-пра во во го за хи с ту куль -
тур них цінно с тей. В зв’яз ку з цим вив ча ють ся не ли ше за кла дені в Кон венцію кон -
трольні ме ханізми, але й такі, які опи сані в ній, про те не роз гля да ють ся як су то кон -
трольні, а та кож не фор мальні, відби ток яких мож ли во знай ти в прак тиці. Ствер д -
жується про не обхідність роз ши рен ня ролі не уря до вих міжна род них ор ганізацій в кон -
тролі за ви ко нан ням до го ворів у сфері за хи с ту куль тур них цінно с тей у зв’яз ку із зброй -
ним конфліктом.

Клю чові сло ва: куль турні цінності, Га азь ка кон венція, кон троль за ви ко нан ня Кон -
венції 1954 ро ку, ЮНЕ С КО, Ге не раль ний комісар з куль тур них цінно с тей.

Ко валь Д.А. Ме ха низ мы кон тро ля ис пол не ния Га аг ской кон вен ции о за щи те
куль тур ных цен но с тей в слу чае во ору жен но го кон флик та

Изу ча ет ся во прос кон тро ля вы пол не ния Га аг ской кон вен ции о за щи те куль тур ных
цен но с тей в слу чае во ору жен но го кон флик та 1954 го да. Об ра ща ет ся вни ма ние на из -
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ме не ние сущ но с ти со вре мен ных во ору жен ных кон флик тов. Кон ста ти ру ет ся не воз -
мож ность до го вор но го пе ре фор ма ти ро ва ния су ще ст ву ю щей си с те мы меж ду на род но-
пра во вой за щи ты куль тур ных цен но с тей. В свя зи с этим изу ча ют ся не толь ко за ло же -
ные в Кон вен цию кон троль ные ме ха низ мы, но и та кие, ко то рые опи са ны в ней, од на ко
не оп ре де лен ны как чи с то кон троль ные, а так же не фор маль ные, от пе ча ток ко то рых
мож но най ти в прак ти ке. В ра бо те от ста и ва ет ся по зи ция о не об хо ди мо с ти рас ши ре -
ния ро ли не пра ви тель ст вен ных меж ду на род ных ор га ни за ций в кон тро ле за вы пол не ни -
ем до го во ров в об ла с ти за щи ты куль тур ных цен но с тей в свя зи с во ору жен ным кон -
флик том.

Клю че вые сло ва: куль тур ные цен но с ти, Га аг ская кон вен ция, кон троль за ис пол не -
ни ем Кон вен ции 1954, ЮНЕ С КО, Ге не раль ный ко мис сар по куль тур ным цен но с тям.

Koval Dmytro. Mechanisms of the Hague convention on the protection of cultural
property in the event of armed conflict implementation control

This paper examines the issue of the control over the implementation of the Hague
Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 1954.
Attention is drawn to the change of the nature of modern armed conflicts. The impossibility of
treaty reformat of the existing system of international legal protection of cultural property is
noted. In this regard, the study concentrate not only on the Convention control mechanism,
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За хист куль тур них цінно с тей в разі зброй но го конфлікту – ак ту аль не та та ке,
що по тре бує постійно го різнобічно го вив чен ня пи тан ня. Окрім оче вид ної ак ту -
аль ності, а са ме, но вих при кладів руй ну ван ня куль тур них цінно с тей, до дає важ -
ли вості досліджен ню зга да но го пи тан ня про бле ма по глиб лен ня аси ме т ри зації
зброй них конфліктів відра зу в ба га ть ох на прям ках. Нові фор ма ти зброй них про -
ти сто янь, а та кож не мож ливість у най б лижчій пер спек тиві кон венційної пе ре бу -
до ви си с те ми міжна род но-пра во во го за хи с ту куль тур них цінно с тей, спо ну кає до
вив чен ня існу ю чих ме ханізмів кон тро лю за до три ман ням Га азь кої кон венції про
за хист куль тур них цінно с тей в разі зброй но го конфлікту та мож ли во с тей їх най е -
фек тивнішо го ви ко ри с тан ня.

Досліджен ням пи тан ня за хи с ту куль тур них цінно с тей в разі зброй но го
конфлікту зай ма ло ся до стат ньо ба га то вітчиз ня них та за рубіжних вче них. Особ -
ли во знач ний вне сок в роз ви ток са ме цьо го інсти ту ту міжна род но го гу манітар но -
го пра ва вне сли: А.І. Аба шид зе, Х. Аб тахі, В.І. Аку лен ко, Е. Алек сан д ров,
А.В. Ан то но ва, А.А. Ах мет зя нов, М.М. Бо гу славсь кий, П. Бой лан, Ф. Бу нь он,
М.К. Вер нон, Ч. Вісшер, П. Веррі, А.Ф. Врдо ль як, Л.Н. Га ленсь ка, П. Ге с тербліт,
Дж. М. Зеліг, С. Іджин, П. Ішва ра Бат, Г. Кар дучі, Ф. Кініо, П. Дж. О’Кіффі,
Р. О’Кіффі, Т.Г. Кат ко ва, Є. Кле маy, В. Ко вальскі, Е.М. Ко т рел, В. Маінетті,
В.В. Мак си мов, Р. Ма ш талір, В.В. Мель ни чук, Дж. Мерріман, Г.М. Мосс,
Р.Є. Нахлік, М. Па па Со кал, Р.Е. Па трон, Ж. Пікте, Е.А. По снер, Н.А. По та по ва,
В.М. Ре пець кий, А.П. Сєргєєв, Є. Ста в ракі, Дж. То ман, Т. Фле сас, Є.Н. Ха зов,
В.Є. Ха зо ва, А.П. Хел лені, О.М. Хлєсто ва, Г. Ченг, А. Чехі, X. Шпіке ра. В тій чи
іншій мірі, всі пе ре ра хо вані ви ще дослідни ки тор ка ли ся пи тан ня ме ханізмів кон -
тро лю за ви ко нан ням Кон венції 1954 ро ку, ад же оми ну ти це пи тан ня не мож ли -
вим. Про те, вже опи са на зміна ха рак те ру зброй них конфліктів су час ності, а та кож
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роз ви ток міжна род но го гу манітар но го пра ва та військо вої техніки, так ти ки та
тех но логій, роб лять пи тан ня кон троль них ме ханізмів по но во му ак ту аль ним та
пер спек тив ним для досліджен ня.

Інсти тут кон тро лю за ви ко нан ням Га азь кої кон венції про за хист куль тур них
цінно с тей у ви пад ку зброй но го конфлікту 1954 ро ку є вкрай важ ли вим і од но час -
но ма ло ефек тив ним інсти ту том за хи с ту куль тур них цінно с тей в разі зброй но го
конфлікту. Цей ме ханізм ще під час йо го об го во рен ня вик ли кав ба га то нарікань
що до мож ли вості за сто су ван ня на прак тиці, а після всту пу кон венції в си лу за сто -
со ву вав ся ли ше ліче ну кількість разів. Стат тя 21 Кон венції, а та кож стат тя 2 Ви -
ко нав чо го Рег ла мен ту вста нов лю ють на ступні еле мен ти зга да но го ме ханізму (во -
ни за сто со ву ють ся ли ше до міжна род них зброй них конфліктів):

Дер жа ви-по кро ви тель ниці. Сто ро ни конфлікту мо жуть на влас ний роз суд об -
ра ти Дер жа ву-по кро ви те ля для за без пе чен ня до три ман ня норм міжна род но го гу -
манітар но го пра ва та ре алізації влас них інте ресів в умо вах зброй но го конфлікту.
Такі дер жа ви із скла ду сво го дип ло ма тич но го або кон сульсь ко го пер со на лу (в ок -
ре мих ви пад ках зі скла ду пер со на лу інших дер жав за їх зго дою) оби ра ють двох
пред став ників (де ле гатів), що по кли кані здійсню ва ти охо ро ну інте ресів сто ро ни,
яка зна хо дить ся в конфлікті з точ ки зо ру за без пе чен ня схо рон ності куль тур них
цінно с тей. Після Ше с ти ден ної війни на Близь ко му Сході та відстав ки Ге не раль -
них се к ре тарів по куль тур ним цінно с тям в 1977 р. за ініціати ви Ге не раль но го ди -
рек то ра ЮНЕ С КО на де ле гатів від Швей царії, як дер жа ви-по кро ви тель ниці, бу ло
по кла де но функції по кон тро лю за ви ко нан ням Кон венції1.

Ге не раль ний комісар з куль тур них цінно с тей. Ге не раль ний ди рек тор ЮНЕ С -
КО скла дає та ве де Міжна род ний спи сок осіб, що ви су нуті Ви со ки ми До говірни -
ми Сто ро на ми і мо жуть ви ко ну ва ти функції Ге не раль но го коміса ра. З цьо го Спи -
с ку, при зна чається Ге не раль ний се к ре тар, що діє при сто роні конфлікту. Не до -
стат ньо зро зумілим за ли шається мо мент кількості Ге не раль них се к ре тарів у то му
разі, ко ли однією із сторін конфлікту є декілька дер жав. Ви дається обґрун то ва -
ним, аби в разі при зна чен ня декількох се к ре тарів з од но го бо ку, пра во на
відповідну кво ту от ри му ва ла б і інша сто ро на. Че рез те, що для здійснен ня
функцій по за хи с ту куль тур них цінно с тей Ге не раль ний се к ре тар має от ри ма ти не
ли ше зго ду сто ро ни, яку він пред став ляє, але й ак цепт від Дер жав-по кро ви тель -
ниць сторін, які зна хо дять ся в конфлікті, важ ли вою є дієвість аль тер на тив них ме -
ханізмів при зна чен ня Се к ре та ря, які б за пу с ка ли ся в разі не вдачі в пе ре го во рах.
Та ких аль тер на тив Ви ко нав чим рег ла мен том за про по но ва но дві: Пре зи дент
Міжна род но го су ду ООН мо же при зна чи ти Ге не раль но го се к ре та ря, який по чи нає
ви ко ну ва ти свої обов’яз ки після зго ди сто ро ни, яку зби рається пред став ля ти; до -
по мо гу по при зна чен ню ГС мо жуть на да ва ти ней т ральні дер жа ви, які ви ко ну ють
функції Дер жав-по кро ви тель ниць. При кла дом ви ко ри с тан ня ме ханізму Ге не раль -
но го се к ре та ря є Близь косхідний конфлікт 1967 ро ку, ко ли після за вер шен ня так
зва ної ше с ти ден ної війни, сто ро ни при зна чи ли двох ГС – од но го від Йор данії,
Ліва ну, Єгип ту та Сирії, а іншо го від Ізраїлю2. Для збе ре жен ня об’єктив ності
досліджен ня слід відзна чи ти, що це єди ний при клад до сяг нен ня зго ди між сто ро -
на ми що до при зна чен ня Ге не раль них се к ре тарів. Під час Іра но-Іраксь кої війни3,
як і влас не після 1977 ро ку, ко ли Ге не ральні се к ре тарі на Близь ко му Сході скла ли
свої по вно ва жен ня, до сяг ти подібної зго ди не вда ло ся.

В ст. 2 Рег ла мен ту за кла де ний, про те не де талізо ва ний (цей ме ханізм по своїй
сутті є внутрішньо дер жав ним, а то му відда ний на відкуп національ но го ре гу лю -
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ван ня) обов’язок дер жав по при зна чен ню спеціаль но го пред став ни ка по куль тур -
ним цінно с тям, який б відповідав за куль турні цінності, що зна хо дять ся на те ри -
торії Сто ро ни Кон венції. У разі оку пації те ри торії іншої дер жа ви, спеціаль ний
пред став ник має бу ти на зна че ний й для та ких те ри торій. Ця кон ст рукція Ви ко нав -
чо го рег ла мен ту закріплює найбільш лег кий для ви ко нан ня (ад же не по тре бує до -
сяг нен ня зго ди, що до при зна че ної осо би між сто ро на ми, що зна хо дять ся в
конфлікті) ме ханізм кон тро лю за ви ко нан ням Га азь кої кон венції. На прак тиці він
за сто со ву вав ся декілька разів: під час конфлікту в Кам боджі спеціаль ним пред -
став ни ком по куль тур ним цінно с тям бу ло при зна че но рек то ра Кам боджійсько го
універ си те ту; після Ше с ти ден ної війни ди рек тор Де пар та мен ту пам’ят ників
древ ності та му зеїв був об ра ний та ким пред став ни ком в Ізраїлі4.

Хо ча ци ми трьо ма ме ханізма ми й закінчується пе релік за собів кон тро лю у
ст. 2 Рег ла мен ту, про те цілком обґрун то ва ним вва жаємо ствер д жен ня про те, що
існу ють й інші, за кла дені в Кон венції та Ви ко нав чо му рег ла менті за со би ефек -
тивізації до го во ру, шля хом кон тро лю за йо го ви ко нан ням. Так, А.А. Ах мет зя нов
го во рить про прак ти ку осо би с тих пред став ників Ге не раль но го ди рек то ра
ЮНЕСКО, які по своїй суті ви ко ну ють схожі функції із Ге не раль ни ми коміса ра -
ми5. Д. Одіран, вка зує на функціональ ну та те ри торіаль ну об ме женість діяль ності
осо би с тих пред став ників порівня но із коміса ра ми6. Про те, важ ко не поміти ти
того фак ту, що подібний інсти тут є не обхідною та до сить якісною аль тер на ти вою
Ге не раль ним коміса рам, в си лу то го, що про це ду ра йо го ре алізації знач но менш
па пе ромістка та фор малізо ва на в кон тексті от ри ман ня зго ди від сторін конфлікту.
При кла дом мо же слу гу ва ти конфлікт в Кам боджі, ко ли В. Елісєєфф та А. Нобль -
кур бу ли при зна чені осо би с ти ми пред став ни ка ми по куль тур ним цінно с тям Ге не -
раль но го ди рек то ра ЮНЕ С КО7. В 1983 році подібний пред став ник діяв в Тірі під
час Пер шої лівансь кої війни між Ліва ном та Ізраїлем8. Декілька місій ЮНЕ С КО
бу ло задіяно в моніто рин гу військо вої кам панії в Юго славії, про те, на пев но че рез
особ ли ву жор стокість конфлікту та міжетнічне йо го підґрун тя, во ни не ма ли
успіху.

Ще од ним «при хо ва ним» кон троль ним ме ханізмом є закріпле на в Ре зо люції
ІІ, прий нятій на Га азькій кон фе ренції 1954 ро ку, нор ма, яка зо бов’язує де ра жа ви-
підпи сантів ство ри ти Кон суль та тив ний Комітет по за хи с ту куль тур них цінно с тей
під час зброй но го конфлікту. Особ ливістю цьо го кон троль но го ме ханізму є те, що
йо го по кли кан ня – моніто ринг та до по мо га в ре алізації кон венції не тільки після
по чат ку зброй но го конфлікту, але й у мир ний час. Ви ко ри с тан ня зга да но го інсти -
ту ту мож на прослідку ва ти на при кладі уже зга ду ва но го конфлікту в Кам боджі, де
в 1970 році бу ло сфор мо ва но відповідний Національ ний комітет9.

Не всі країни учас ни ки Кон венції 1954 ро ку по тре бу ва ли ство рен ня ок ре мо го
коміте ту по ре алізації та кон тро лю. Як підкрес лює Я. Хладік, в де я ких дер жа вах
ок рес лені пи тан ня відда ва лись у відан ня сфор мо ва ним раніше комісіям по імпле -
мен тації міжна род но го гу манітар но го пра ва, інші вирішу ва ли про бле му за по се -
ред ництвом при ват них інсти туцій, наділе них публічни ми функціями10. По при це,
національ на інсти туційна струк ту ра більшості країн не відповідає ба жа но му та
не обхідно му мініму му, який б за без пе чу вав ефек тив ний кон троль за ре алізацією
Кон венції.

Важ ли ву, хоч і не ле галізо ва ну в роз гля ду ва но му кон тексті, роль в кон тролі за
до три ман ням по ло жень кон венції відіграє ЮНЕ С КО. Не зва жа ю чи на те, що в
1983 році на кон фе ренції у Відні, ек с пер ти виз на ли не мож ливість Ор ганізації бра -
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ти участь в про це дурі при зна чен ня Ге не раль но го се к ре та ря11, Ор ганізація ООН з
пи тань освіти, куль ту ри та на уки ак тив но діє з влас ної ініціати ви: здійснює
моніто ринг військо вих кам паній, що трап ля ють ся у світі, на га дує во ю ю чим дер -
жа вам про їх зо бов’язан ня за міжна род ним пра вом. Та ке ма ло місце на при клад
під час Іра но-Іраксь кої війни 1980-1988 років, вторг нен ня Індії у Східний Па ки с -
тан 1971 ро ку, Ту реч чи ни на Кіпр 1974 ро ку, Саль ва до ро-Гон ду рась кої війни
1969 ро ку12. В ос тан нь о му ви пад ку ініціати ва ЮНЕ С КО особ ли во важ ли ва че рез
те, що жод на із сторін конфлікту не бу ла сто ро ною Кон венції. Подібно го ро ду за -
кли ки та моніто ринг здійсню ють ся і під час неміжна род них зброй них конфліктів,
як то бу ло у ви пад ку із конфліктом в Нігерії в 1966-1970 ро ках13.

Cтат тя 26 Кон венції, се ред іншо го, вста нов лює пра ви ло, згідно яко го кож них
4 ро ки дер жа ви-учас ниці по винні по да ва ти звіти про ре алізацію за ходів в рам ках
ме ти та за вдань до го во ру. Це по ло жен ня по кли ка не бу ло на да ти ЮНЕ С КО пев -
ний м’який кон троль за ви ко нан ням кон венційних зо бов’язань, але на справді ма -
ло чим по спри я ло такій цілі. Спра ва в то му, що не всі дер жа ви по да ють звіти (за
всіма спро ба ми от ри ма ти звіти від країн-членів та про сто ло яль них до Кон венції
дер жав, відра зу 33 дер жа ви ні ра зу не відгук ну ли ся на за пит), а найбільша ча с ти -
на у звітах об ме жується кон ста ту ю чою інфор мацією, яка аб со лют но не відо б ра -
жає ре аль но му стан ре чей по імпле мен тації Кон венції. Яс к ра во, на наш по гляд, це
прослідко вується в пи танні криміна ль ної відповідаль ності за військові зло чи ни
про ти куль тур них цінно с тей. Так, більшість дер жав відра пор ту ва ло, що їх
кримінальні ко дек си відповіда ють ви мозі Кон венції що до криміналізації зло чинів
про ти куль тур ної влас ності, про те в більшості ви падків та ка відповідність є чи с -
то умов ною – ніяких змін кримінальні за ко ни не за зна ва ли, а за гальні статті про
військові зло чи ни про сто по чи на ли трак ту ва ти ся більш ши ро ко. Ви дається, що
не еквіва лентність відповідей дер жав на за пи ти ЮНЕ С КО пов’яза на з не до -
статніми за хо да ми що до імпле мен тації кон венції. Ад же як що дер жа ва не вжи ває
не обхідних за ходів для адап тації сво го за ко но дав ст ва відповідно до ре ко мен дацій
Кон венції, але ли ше фор маль но до повідає про йо го відповідність ви мо гам ви хо -
дя чи із роз ши рюю чо го тлу ма чен ня ок ре мих норм, важ ко очіку ва ти від неї серй -
оз но го став лен ня до звіту ван ня. Це по ро д жує про бле му не поінфор мо ва ності
світо во го співто ва ри ст ва та ЮНЕ С КО про ре аль ний стан справ в кожній кон -
кретній дер жаві, що змен шує мож ливість на дан ня дієвої до по мо ги. При кла дом в
підтвер д жен ня цієї те зи є конфлікти між Іра ном та Іра ком, Іра ком та Ку вей том, ко -
ли куль турні цінності по ст раж да ли в то му числі че рез не ба жан ня на леж ним чи -
ном роз кри ва ти інфор мацію що до них дер жа ва ми-учас ни ця ми конфліктів. Стат тя
27, яка по кли ка на бу ла спри я ти по кра щен ню Кон венції та її ефек тив ності, та що
вре гу ль о ву ва ла пи тан ня на рад сторін, та кож не бу ла ефек тив ною (на ра да бу ла
скли ка на тільки раз – в 1962 році на за пит Нідер ландів). Роз митість по вно ва жень
на рад, пе ре сто ро га від серй оз них розбіжно с тей під час по тенційних кон фе ренцій
за ва жа ли сто ро нам ре алізу ва ти і цю стат тю з кон троль но-ево люційним по -
тенціалом.

В си лу ча су сво го прий нят тя Кон венція містить так зва ну «ко лоніаль ну кла у -
зу лу», яка пе ред ба ча ла мож ливість роз пов сю д жен ня дії до ку мен ту на підкон т -
рольні те ри торії. Співвідно шен ня з по пе ред ньо прий ня ти ми до ку мен та ми вста -
нов ле но по фор мулі до пов нен ня та де талізації їх, але по пе ред ньо вста нов ле ний
відмітний знак заміщав ся но вим, за про по но ва ним Га азь кою кон венцією 1954 ро -
ку. На ви па док де нон сації Кон венції (хоч у фіна ль ний текст і не бу ла вклю че на

268 Держава і право • Випуск 63



«кла у зу ла Мар тен са» про не за сто совність де нон сації до тих норм, що бу дуть но -
си ти зо бов’язу ю чий ха рак тер в си лу прин ципів міжна род но го пра ва та вста нов ле -
них тра дицій) в ч.3 ст. 37 містить ся відстроч ка де нон сації, яка га ран тує при зу пи -
нен ня її дії у ви пад ку зброй но го конфлікту.

Підво дя чи підсу мок аналізу кон троль них ме ханізмів в Кон венції про за хист
куль тур них цінно с тей у ви пад ку зброй но го конфлікту, важ ли во відміти ти їх
громіздкість та не здатність до стат ньо опе ра тив но вми ка ти ся при по требі. Ди вер -
сифікація ме тодів за без пе чен ня ре алізації Кон венції по спри я ла не стільки ефек -
тив ності, скільки склад ності сприй нят тя дер жа ва ми. Вва жаємо найбільш
раціональ ним та життєздат ним є «інтер національ не» вирішен ня про бле ми під
яким ми ро зуміємо ак тив ну участь не уря до вих міжна род них ор ганізацій (в пер шу
чер гу «Бла кит но го щи та») в про цесі кон тро лю за ви ко нан ням кон венції під час
зброй но го конфлікту.
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С. В. ХРА ПАЧ

ДО ПИ ТАН НЯ ЩО ДО ПРА ВО ВО ГО ЗМІСТУ 
ПО НЯТ ТЯ КОСМІЧНО ГО ОБ’ЄКТА

На ос нові аналізу відповідних норм міжна род но го космічно го пра ва,за ко но дав ст ва
Ук раїни про космічну діяльність та на уко вих дже рел фор му люється пра во вий зміст по -
нят тя «космічний об’єкт», виз на ча ють ся ви ди та ких об’єктів та їх пра во вий ста тус.

Клю чові сло ва: пра вовій зміст, міжна род не космічне пра во, космічний простір,
космічна діяльність, космічний об’єкт, космічне сміття.
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Хра пач С.В. К во про су о пра во вом со дер жа нии по ня тия ко с ми че с ко го объ ек та
На ос но ве ана ли за со от вет ст ву ю щих норм меж ду на род но го ко с ми че с ко го пра ва,

за ко но да тель ст ва Ук ра и ны о ко с ми че с кой де я тель но с ти и на уч ных ис точ ни ков фор -
ми ру ет ся пра во вое со дер жа ния по ня тия «ко с ми че с кий объ ект», оп ре де ля ют ся ви ды
этих объ ек тов и их пра во вой ста тус.

Клю че вые сло ва: пра во вое со дер жа ние, меж ду на род ное ко с ми че с кое пра во, ко с ми -
че с кое про ст ран ст во, ко с ми че с кая де я тель ность, ко с ми че с кий объ ект, ко с ми че с кий
му сор.

Khrapach Stanislav. On the question of the legal content of the concept of space
object

The analysis of the relevant provisions of international space law, laws of Ukraine on
Space Activity and scientific sources formulated the legal status of "space object" defined
types of objects and their legal status. 

Key words: legal sense, international space law, space, space activities, space rock
debris.

Ос воєння космічно го про сто ру, роз ви ток ко с мо нав ти ки обу мо ви ли не об -
хідність вирішен ня ба га ть ох склад них технічних, тех но логічних, ор ганізаційних
та юри дич них пи тань, од ним з яких є пи тан ня вста нов лен ня пра во вої при ро ди та
пра во во го змісту по нят тя космічно го об’єкта.

На да ний час в за ко но давстві Ук раїни відсутнє виз на чен ня по нят тя
«космічний об’єкт». В За коні Ук раїни «Про космічну діяльність» містить ся ли ше
дефініція по нят тя об’єктів космічної діяль ності (космічної техніки). Ним, відпо -
відно до За ко ну, є ма теріальні пред ме ти штуч но го по хо д жен ня, що про ек ту ють ся,
ви го тов ля ють ся та ек сплу а ту ють ся як у космічно му про сторі (космічний сег мент,
космічна інфра с т рук ту ра), так і на по верхні Землі (на зем ний сег мент, на зем на
інфра с т рук ту ра) з ме тою досліджен ня та ви ко ри с тан ня космічно го про сто ру1.

В міжна род но му космічно му праві та кож не має єди но го підхо ду до виз на чен -
ня цьо го по нят тя, хо ча термін «космічний об’єкт» до волі ча с то вжи вається в
міжна род но-пра во вих до говірних нор мах. Ця об ста ви на, бе зу мов но, ак ту алізує
про бле му виз на чен ня пра во во го змісту по нят тя «космічний об’єкт», що, влас не і
скла дає ме ту да ної статті.

Ок ремі спро би ви ро би ти уніфіко ва не тлу ма чен ня терміну «космічний об’єкт
здійсню ва лись на міжна род но-пра во во му рівні. Се ред та ких спроб мож на на зва -
ти Кон венцію про міжна род ну відповідальність за шко ду, за вда ну космічни ми
об’єкта ми (1971р.)2 та Кон венцію про реєстрацію об’єктів, що за пу с ка ють у
космічний простір (1974р.)3, відповідно до яких під космічни ми об’єкта ми слід
ро зуміти скла дові ча с ти ни космічно го об’єкта, а та кож за со би йо го до став ки в
космічний простір. От же, вка зані кон венції не да ють ос та точ ної відповіді, що
потрібно ро зуміти під космічним об’єктом. Та ке виз на чен ня ви роб ле но до к т ри -
ною міжна род но го космічно го пра ва і зво дить ся до то го, що космічні об’єкти – це
всі ви ди технічних при ст роїв, ство ре них лю ди ною, які при зна чені для ви ко ри с -
тан ня в космічно му про сторі. Що до космічних об’єктів при род но го по хо д жен ня,
то в міжна род но-пра во вих нор мах космічно го пра ва во ни виз на ча ють ся уза галь -
не ним по нят тя "не бесні тіла".

На відміну від не бес них тіл при род но го по хо д жен ня (Місяць, пла не ти, ас те -
роїди то що), під космічни ми об’єкта ми у міжна род но му космічно му праві ма ють -
ся на увазі ство рені лю ди ною штучні су пут ни ки Землі, ав то ма тичні і піло то вані
ко раблі та станції, ра ке ти-носії то що. 
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От же, у діючих міжна род них уго дах по ко с мо су за галь но с прий ня те виз на чен -
ня космічно го об’єкта відсутнє. Спро би сфор му лю ва ти та ке виз на чен ня ро би ли ся
як у дип ло ма тичній прак тиці, так і в до к т рині міжна род но го космічно го пра ва. У
про цесі ро бо ти над Кон венцією 1972 ро ку про міжна род ну відповідальність за
шко ду, за подіяну космічни ми об’єкта ми, з про по зиціями що до виз на чен ня по нят -
тя «космічний об’єкт» ви с ту па ли Бельгія, Угор щи на, Індія, Поль ща, Ар ген ти на,
спільно Ав ст ралія та Ка на да. Од нак уз го д же ної по зиції з цьо го пи тан ня до сяг ти
не вда ло ся, а то му бу ло виріше но не да ва ти та ко го виз на чен ня. З ура ху ван ням по -
пе ред нь о го досвіду на далі подібно го ро ду спро би не ро би ли ся4. 

Ви нят ком із за галь но го пра ви ла є два нині недіючих до ку мен та, в яких місти -
ло ся виз на чен ня космічно го об’єкта. Пе ре дусім, це Кон венція 1962 ро ку про ство -
рен ня Євро пейсь кої ор ганізації з роз роб ки ра кет-носіїв, у ст. 19 якої космічний
об’єкт виз на че ний як «апа рат, при зна че ний для ви ве ден ня на орбіту су пут ни ка
Землі або іншо го не бес но го тіла, або для по льо ту по іншій траєкторії в космічно -
му про сторі»5. В 1971 році на Всесвітній адміністра тивній кон фе ренції
радіозв’яз ку космічний об’єкт був ото тож не ний з космічним ко раб лем і виз на че -
ний як «ство ре ний лю ди ною засіб пе ре су ван ня, при зна че ний для за пу с ку за межі
ос нов ної ча с ти ни зем ної ат мо сфе ри»6. 

В су часній пра вовій літе ра турі і се ред юристів прак тиків існу ють два ос нов -
них підхо ди до виз на чен ня космічно го об’єкта: функціональ ний і про сто ро вий.
При хиль ни ки функціональ но го підхо ду ак цен ту ють ува гу на ха рак тері по туж -
ності (тя ги) космічних апа ратів і на їх відмінності у цьо му відно шенні від
повітря них су ден, які ви ко ри с то ву ють при по льоті вла с ти вості повітря. На -
томість, на наш по гляд, при цьо му не вра хо ву ють ся в на лежній мірі пер спек ти ви
ство рен ня ае ро космічних об’єктів, здат них са мостійно зліта ти і підніма ти ся в ко -
с мос з по верхні Землі та здійсню ва ти по сад ку ана логічно повітря ним су дам. 

При хиль ни ки так зва но го про сто ро во го підхо ду го ло вну ува гу ак цен ту ють не
на ха рак тері по туж ності (тя ги) космічних об’єктів, а на місці і при зна ченні їх
діяль ності. Відповідно, ос нов ною оз на кою та ких об’єктів вва жається те, що во ни
при зна чені для по льо ту і діяль ності в космічно му про сторі. Са ме у цьо му вба -
чається їх відміна від повітря них апа ратів, а та кож від на зем них за собів і ус та но -
вок з досліджен ня ко с мо су7. 

Для по зна чен ня осіб, які здійсню ють космічні по льо ти і пе ре бу ва ють на бор -
ту космічних об’єктів або на не бес них тілах, в уго дах з міжна род но го космічно го
пра ва ви ко ри с то ву ють ся різні терміни: "ко с мо нав ти", "екіпаж", "пер со нал",
"пред став ни ки", "осо би на бор ту космічно го об’єкта ". Це, од нак, не оз на чає що
міжна род не космічне пра во вста нов лює відмінності у пра во во му ре жимі осіб, які
здійсню ють космічні по льо ти, в за леж ності від ви ко ну ва них ни ми функцій або
будь-яких інших оз нак. Не за леж но від то го, є такі осо би військо ви ми чи
цивільни ми, уп рав ля ють во ни космічним ко раб лем або ви ко ну ють на уко во-
дослідницькі функції, а та кож не за леж но від їх національ ної на леж ності, усі во -
ни, з точ ки зо ру міжна род но го космічно го пра ва, ма ють од на ко вий ста тус ко с мо -
навтів. На відміну від по ло жень морсь ко го і повітря но го пра ва, в яких виз на -
чається відмінність між екіпа жем і па са жи ра ми суд на, в космічно му праві та кої
відмінності на да ний час не існує. Хо ча в май бут нь о му, у разі здійснен ня ре гу ляр -
них космічних по до ро жей про гно зо ва но мо же з’яви ти ся не обхідність у ви роб -
ленні і вста нов ленні особ ли во го пра во во го ре жи му па са жирів космічних ко -
раблів.
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Космічний об’єкт як штуч ний технічний пристрій (апа рат), ви ко ри с тан ня яко -
го ре гу люється нор ма ми національ но го пра ва, ли ше за пев них умов (за пу с ку в
космічний простір або спо ру д жен ня відповідно го об’єкта у ньо му) стає об’єктом
міжна род но го космічно го пра ва. Са ме з мо мен ту за пу с ку космічно го об’єкта або
ство рен ня та ко го об’єкта в космічно му про сторі, вклю ча ю чи не бесні тіла, ви ни -
ка ють пов’язані з ним міжна род но-пра вові відно си ни, які три ва ють до при зем -
лен ня космічно го об’єкта на те ри торії дер жа ви, яка йо го за пу с ти ла, або зго рян ня
при вхо д женні в щільні ша ри ат мо сфе ри8. 

Відповідно до Кон венції 1975 ро ку про реєстрацію об’єктів, що за пу с ка ють ся
в космічний простір, дер жа ви на прав ля ють на ім’я Ге не раль но го се к ре та ря ООН
інфор мацію не ли ше про за пу щені космічні об’єкти, а й про об’єкти, які, бу ду чи
ви ве де ни ми на орбіти на вко ло Землі, більше не пе ре бу ва ють на цих орбітах. На -
дан ня та кої інфор мації оз на чає підтвер д жен ня фак ту при пи нен ня міжна род них
пра вовідно син, пов’яза них з по льо том кон крет но го космічно го об’єкта. 

Для за сто су ван ня норм міжна род но го космічно го пра ва важ ли ве прак тич не
зна чен ня має пи тан ня про те, чи відно сять ся до космічних об’єктів і тим са мим
чи підпа да ють під сфе ру дії Кон венції про реєстрацію об’єктів, що за пу с ка ють ся
в космічний простір 1975 ро ку, а та кож інших міжна род них угод по ко с мо су
літальні технічні при ст рої (апа ра ти), які, бу ду чи ви ве дені на на вко ло зем ну орбіту
і не здійсни ли по вно го вит ка (так зва ний ча ст ко во орбіталь ний політ), по вер та -
ють ся на Зем лю. На дум ку ок ре мих фахівців у га лузі космічно го пра ва по ло жен -
ня міжна род них угод по ко с мо су по ши рю ють ся ли ше на такі літальні технічні
при ст рої (апа ра ти), які здійсни ли по вний ви ток по на вко ло земній орбіті. Са ме так
ци ми фахівця ми сприй мається, зо к ре ма, нор ма п. 1 ст. II Кон венції 1975 ро ку, в
якій містить ся зо бов’язан ня реєстрації космічно го об’єкта, що за пу с кається на
орбіту «на вко ло Землі або далі в космічний простір». Нерідко при цьо му ча ст ко -
во орбіталь ний політ порівнюється з суб орбіталь ни ми по льо та ми міжкон ти нен -
таль них балістич них ра кет (МБР), на які не по ши рюється дія по ло жень Кон венції
1975 ро ку про реєстрацію об’єктів, що за пу с ка ють ся в космічний простір, а та кож
інші міжна родні уго ди по ко с мо су. 

Про те для та ко го порівнян ня, на на шу дум ку, як в юри дич но му, так і в
технічно му відно шен нях не має до статніх пра во вих підстав. У юри дич но му сенсі
проліт МБР че рез космічний простір не вва жається за бо ро не ним у зв’яз ку з
відсутністю ре жи му по вної військо вої ней т ралізації космічно го про сто ру. Сто -
сов но ча ст ко во го орбіталь но го по льо ту космічно го об’єкта, то на явність на йо го
бор ту ядер ної зброї ста ло б по ру шен ням по ло жень До го во ру 1967 ро ку про за бо -
ро ну розміщу ва ти в ко с мосі ядер ну зброю. 

У технічно му плані об’єкту, який здійснює ча ст ко во орбіталь ний політ, на
відміну від МБР, який ру хається по балістич ної траєкторії, на дається пер ша
космічна швидкість. За вдя ки цьо му він ви хо дить на на вко ло зем ну орбіту, а для
спу с ку з неї на Зем лю ним ви ко ри с то вується гальмівне об лад нан ня. За своєю кон -
ст рукцією та кий об’єкт при зна че ний для ви ко ри с тан ня у космічно му про сторі, і
то му в разі за пу с ку да ний об’єкт повністю підпа дає під сфе ру дії як Кон венції
1975 ро ку про реєстрацію об’єктів, що за пу с ка ють ся в космічний простір, так і
інших міжна род них угод по ко с мо су. 

Не обхідно за ува жи ти, що у кон венції 1975 ро ку про реєстрацію об’єктів, що
за пу с ка ють ся в космічний простір слідом за До го во ром 1967 ро ку про прин ци пи
діяль ності дер жав з досліджен ня і ви ко ри с тан ня космічно го про сто ру, вклю ча ю -
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чи Місяць та інші не бесні тіла (ст. VII і VIII) та Кон венцією 1972 ро ку про міжна -
род ну відповідальність за шко ду, за вда ну космічни ми об’єкта ми (ст. 1), містить ся
по ло жен ня про космічні об’єкти та їх «скла дові ча с ти ни». 

Під по нят тям «скла до ва ча с ти на» космічно го об’єкта в міжна род но-пра во вих
уго дах по ко с мо су ма ють ся на увазі апа ра ту ра, дже ре ло енергії і все об лад нан ня,
не обхідне для нор маль но го функціону ван ня цьо го об’єкта, ча с ти ни що відо кре -
ми ли ся від космічно го об’єкта, а та кож за лиш ки космічно го об’єкта, що при пи -
нив своє існу ван ня. Крім то го, у Кон венції 1975 ро ку, так са мо як і в Кон венції
1972 ро ку, до змісту по нят тя космічно го об’єкта вклю че но «засіб йо го до став ки і
йо го ча с ти ни». 

У зв’яз ку зі ство рен ням Міжна род ної космічної станції пе ред дер жа ва ми-
учас ни ка ми по ста ла ди ле ма: вва жа ти міжна род ну космічну станцію космічним
об’єктом, а її еле мен ти «скла до ви ми ча с ти на ми» цьо го об’єкта або роз гля да ти її
як су купність різних космічних об’єктів, що підля га ють ок ремій реєстрації. Пи -
тан ня бу ло розв’яза не в Угоді про міжна род ну космічну станцію, підпи саній у Ва -
шинг тоні 29 січня 1998 р . уря дом Ка на ди, уря да ми 11 дер жав – членів Євро -
пейсь ко го космічно го агент ст ва, уря да ми Японії, Росії та США9. Згідно зі ст. 5
цієї Уго ди ко жен парт нер «реєструє в якості космічних об’єктів на лежні їм
орбітальні еле мен ти...». 

За зна че не ви ще пи тан ням про «скла дові ча с ти ни» космічних об’єктів або ча -
с ти ни за собів їх до став ки без по се ред ньо пов’яза не з про бле мою виз на чен ня юри -
дич ної при ро ди так зва но го космічно го сміття. На да ний час в спеціальній літе ра -
турі є два підхо ди в цьо му пи танні. Одні ав то ри вва жа ють, що та ке сміття не по -
вин но кла сифіку ва тись як космічний об’єкт або йо го ча с ти на. Оскільки
космічний об’єкт, який вий шов з ла ду, або з-під кон тро лю, а та кож роз пав ся в ре -
зуль таті ви бу ху на улам ки, не по ви нен роз гля да ти ся в якості космічно го об’єкта
або йо го ча с тин. Тим са мим будь-які збит ки, за вдані та ким космічним сміттям,
ви я вить ся по за сфе рою дії Кон венції 1972 ро ку про міжна род ну відповідальність
за шко ду, за подіяну космічним об’єктом10. На пе ре ко нан ня пе ре важ ної більшості
пра во знавців космічне сміття по вин но охоп лю ва ти ся по нят тям космічних
об’єктів та їх ча с тин (С. Го ров, Б. Ченг, І. Дідерікс-Фер шо ор, Е. Г. Жу ко ва та ін.) 

В на уці і прак тиці міжна род но го космічно го пра ва досі дис кусійним за ли -
шається пи тан ня що до виз на чен ня змісту по нят тя «космічне сміття». У зв’яз ку з
цим слід за зна чи ти, що у ході об го во рен ня цьо го пи тан ня в На уко во-технічно му
підкомітеті Коміте ту ООН по ко с мо су в 1997 році бу ло за про по но ва но виз на чен -
ня по нят тя космічне сміття. При цьо му ос нов на ува га ак цен ту ва лась на то му, що
мо ва по вин на йти про не функціону ючі штучні космічні об’єкти, вклю ча ю чи їх
фраг мен ти і ча с ти ни, не здатні відно ви ти свою діяльність, а та кож про те, що мож -
ливість здійсни ти іден тифікацію йо го влас ни ка не має бу ти прин ци по вою11. 

По ява транс порт них космічних чов ників ба га то ра зо во го ви ко ри с тан ня ти пу
«Спейс Шаттл» та кож вик ли ка ло дис кусію про їх пра во ву при ро ду. Квінте -
сенцією ре зуль татів цієї дис кусії ста ла уз го д же на по зиція, що при за пу с ку такі ко -
раблі нічим не відрізня ють ся від зви чай них космічних об’єктів. Од нак, на дум ку
ок ре мих фахівців-пра во знавців, при вхо д женні в щільні ша ри ат мо сфе ри
космічні чов ни ки по винні роз гля да ти ся в якості повітря них літаль них апа ратів,
оскільки на цьо му етапі по льо ту ни ми ви ко ри с то вується ре акція повітря. З ме тою
не до пу щен ня розбіжно с тей у да но му пи танні, керівництво Національ но го ае ро -
космічно го агент ст ва США (НА СА) ви с ту пи ло з офіційним роз’яс нен ням, що
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спуск з космічної орбіти на Зем лю «Спейс Шаттл» прин ци по во нічим не
відрізняється від спу с ку зви чай но го космічно го ко раб ля і в цьо му відно шенні
«Спейс Шаттл» на всіх ета пах по льо ту по ви нен роз гля да ти ся в якості космічно го
об’єкта. Відповідно, пра во вий ре жим да но го об’єкта під час спу с ку і по сад ки
визна чається нор ма ми міжна род но го космічно го пра ва. 

Космічні об’єкти мож на кла сифіку ва ти за різни ми кри теріями. За леж но від
на яв ності чи відсут ності екіпа жу усю су купність космічних об’єктів поділя ють на
дві ос новні гру пи: ав то ма тичні і піло то вані. У свою чер гу, за леж но від місця
діяль ності обидві гру пи космічних об’єктів поділя ють ся на на вко ло земні
орбітальні й міжпла нетні космічні об’єкти, У чин но му міжна род но му космічно -
му праві, на відміну від міжна род но го повітря но го або морсь ко го пра ва, космічні
об’єкти військо во го при зна чен ня не ви о крем лю ють ся в особ ли ву пра во ву ка те -
горію. У цьо му ви яв ляється спе цифічна особ ливість міжна род но го космічно го
пра ва порівня но з міжна род ним морсь ким і повітря ним пра вом, у яко му,
відповідно, військові ко раблі і військові літа ки ко ри с ту ють ся особ ли вим пра во -
вим ре жи мом, відмінним від тор го вих судів і цивільної авіації. 

Найбільш чітко роз ме жу ван ня ав то ма тич них і піло то ва них космічних
об’єктів, на наш по гляд про ве де но в Угоді 1968 ро ку про ря ту ван ня ко с мо навтів,
по вер нен ня ко с мо навтів і по вер нен ня об’єктів, за пу ще них у космічний простір.
Особ ливістю піло то ва них космічних об’єктів є спе цифіка їх міжна род но-пра во во -
го ста ту су. При роз гляді і вирішенні міжна род но-пра во вих ас пектів функціону -
ван ня піло то ва них космічних об’єктів за леж но від цільо во го при зна чен ня і місця
діяль ності уяв ляється мож ли вим розрізня ти три різно ви ди та ких об’єктів:
космічні ко раблі, за се лені орбітальні станції, за се лені станції на не бес них тілах. 

Роз ви ток ко с мо нав ти ки обу мо вив ви о крем лен ня особ ли во го різно ви ду на вко -
ло зем них за се ле них космічних станцій (НЗКС). Во ни відрізня ють ся від зви чай но -
го космічно го ко раб ля трьо ма ос нов ни ми оз на ка ми: 1) три ва лим періодом ак тив -
но го функціону ван ня в космічно му про сторі; 2) на явністю або мож ливістю на яв -
ності періодич но зміню ва но го екіпа жу та транс порт ної си с те ми ма теріаль но-
технічно го по ста чан ня та об слу го ву ван ня; 3) ши ро ким ко лом за вдань, які мо жуть
вирішу ва ти ся екіпа жем за до по мо гою апа ра ту ри НЗКС та інших космічних за -
собів, що вхо дять до скла ду станції. До та ко го ви ду космічних об’єктів мож на
відне с ти орбіталь ну станцію «Мир» і міжна род ну космічну станцію. За леж но від
місця діяль ності із за галь ної ка те горії піло то ва них космічних об’єктів мож на ви -
о кре ми ти станції на Місяці та інших не бес них тілах, які про гно зо ва но мо жуть
з’яви ти ся у най б лижчій пер спек тиві. За своїми ос нов ни ми оз на ка ми такі станції
близькі до НЗКС, хо ча, без сумніву, перші бу дуть ма ти певні відмінності. 

Та ким чи ном, на су час но му етапі роз вит ку ко с мо нав ти ки мож на го во ри ти про
три ос новні ви ди піло то ва них космічних об’єктів: піло то вані ко раблі, за се лені
орбітальні станції, за се лені станції на не бес них тілах. До космічних об’єктів, на
на шу дум ку, та кож слід відне с ти і еле мен ти на зем ної інфра с т рук ту ри, зо к ре ма,
цен т ри ке ру ван ня космічни ми по льо та ми, ко с мо дро ми то що. 

Підсу мо ву ю чи ви кла де не, мож на зро би ти уза галь ню ю чий вис но вок про те,
що по нят тя «космічний об’єкт» слід роз гля да ти у ши ро ко му та вузь ко му ро -
зуміннях. Так, космічним об’єктом у вузь ко му ро зумінні слід вва жа ти штуч но
ство ре ний об’єкт, який був за пу ще ний в космічний простір з ме тою йо го на уко -
во го досліджен ня та ви ко ри с тан ня, або за ли шив ся там після відпра цю ван ня, або
внаслідок аварії. 
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Під космічни ми об’єкта ми в ши ро ко му ро зумінні про по нується вва жа ти
об’єкти на зем ної інфра с т рук ту ри, які ви ко ри с то ву ють ся для за пу с ку та ке ру -
ван ня об’єкта ми, які за пу с ка ють ся в космічний простір з ме тою йо го на уко во го
досліджен ня та ви ко ри с тан ня, а та кож самі ці об’єкти.
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УДК 323.1

К. М. ВІТМАН

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ПОЛІТИ КИ КОН СОЛІДАЦІЇ В УК РАЇНІ

Досліджу ють ся при чи ни не ефек тив ності кон солідаційної скла до вої ет но -
національ ної політи ки Ук раїни. Ав тор до хо дить вис нов ку, що політи ка за галь но -
національ ної кон солідації про во дить ся стихійно, оскільки не спи рається на за ко но дав -
чу ба зу. Навіть ті нор ма тив но-пра вові ак ти, що містять згад ки про кон солідацію, не
на пов ню ють її ме ханізма ми ре алізації.

Клю чові сло ва: кон солідація, ет но куль тур ний роз кол.

Вит ман К.Н. Осо бен но с ти по ли ти ки кон со ли да ции в Ук ра и не
Ис сле ду ют ся при чи ны не эф фек тив но с ти кон со ли да ци он ной со став ля ю щей эт но -

на ци о наль ной по ли ти ки Ук ра и ны. Ав тор де ла ет вы вод, что по ли ти ка об ще на ци о наль -
ной кон со ли да ции про во дит ся сти хий но, по сколь ку не опи ра ет ся на за ко но да тель ную
ба зу. Да же те нор ма тив но-пра во вые ак ты, ко то рые со дер жат упо ми на ния о кон со ли -
да ции, не на пол ня ют ее ме ха низ ма ми ре а ли за ции.

Клю че вые сло ва: кон со ли да ция, эт но куль тур ный рас кол.

Vitman Koctantyn. The specific of consolidation policy in Ukraine
The reasons of consolidation politics inefficiency are studied. The author draws the con-

clusion that nation-wide consolidation politics is realized spontaneously because it is not
based on law. Even laws containing record of consolidation, do not fill it with devices of real-
ization.

Key words: consolidation, ethnocultural split.

Політичні події 2013 ро ку вко т ре ак ту алізу ва ли не обхідність кон солідації всіх
членів ук раїнсько го суспільства не за леж но від етнічної, ет но регіональ ної, мов ної
на леж ності, політич них, зовнішньоінте г раційних упо до бань. Ці події од но час но
вка за ли на не ефек тивність кон солідаційної скла до вої ет но національ ної політи ки
Ук раїни. Ет но регіональ на іден тичність та пов’язані з нею зовнішньоінте г раційні
пріори те ти ви я ви ли ся сильніши ми за за галь но національ ну ук раїнську іден -
тичність. На прикінці 2013 ро ку країною про ко ти ла ся хви ля про те ст них акцій, так
зва них май данів (мир них зібрань гро ма дян на го ло вних пло щах міст), як з ви мо -
гою при ско рен ня євроінте г рації, так і з підтрим кою відтерміну ван ня підпи сан ня
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Уго ди про асоціацію з Євро со ю зом. Ук раїна вко т ре за ро ки не за леж ності умов но
розділи ла ся по лінії ет но політич но го роз ко лу на Південь і Схід, що підтри му ють
тіснішу співпра цю з Росією та країна ми ко лиш нь о го по ст ра дянсь ко го про сто ру,
та Північ і Захід, які ви ма га ють від уря ду про дов жен ня кур су євроінте г рації. 

Вра хо ву ю чи ці ет но політичні події та вик ли ки, Пре зи дент Ук раїни у но -
ворічно му звер ненні до ук раїнців на звав 2013 рік най с кладнішим в історії не за -
леж ної Ук раїни. Гла ва дер жа ви пе ре ко на ний, що «че рез май да ни та національні
круглі сто ли, політичні су пе реч ки та відвер тий діалог ми йде мо шля хом по ро -
зуміння та національ ної кон солідації»1. В. Яну ко вич вва жає шлях кон солідації
«над зви чай но тер ни с тим», але на го ло шує на то му, що іншої аль тер на ти ви не має
і «прой ти ми йо го маємо спільно, пліч-о-пліч». 

Ак ту алізація ет но політич но го роз ко лу, про тестні акції та ре акція політиків на
них вка зу ють на те, що по даль ший гар монійний ет но політич ний роз ви ток Ук раї -
ни без мас штаб ної ре алізації політи ки за галь но національ ної кон солідації не мож -
ли вий. Не сфор мо ваність політич ної нації, гро ма дянсь кої іден тич ності (яка лед ве
пе ре ви щує 50%), відсутність зго ди в ук раїнсько му суспільстві що до за галь но -
національ них інте ресів, век то ру роз вит ку та зовнішньо політич ної інте г рації галь -
му ють по ступ дер жа ви, по ро д жу ють ет но політичні су пе реч ності та конфлікти в
ук раїнсько му суспільстві. Да ти відповідь на ці вик ли ки мог ла б послідо вна
політи ка за галь но національ ної кон солідації, од нак про во дить ся во на фраг мен тар -
но, стихійно - більше на рівні за яв політиків, пе ре дви бор чих га сел. Цим і обу мов -
ле ний низь кий по зи тив ний ефект кон солідації в ет но національ них про це сах
України.

У нор ма тив но-пра во вих ак тах Ук раїни кон солідація по стає ви ключ но як
політич ний фе но мен, а не пра во вий інстру мент, який має чітке виз на чен ня та спи -
рається на виз на че ний набір ме ханізмів ре алізації. До ку мен ти, що сто су ють ся
сфе ри ет но національ них відно син, прак тич но не зга ду ють про кон солідацію.
При наймні, За кон Ук раїни «Про національні мен ши ни в Ук раїні» та Дек ла рація
прав національ но с тей Ук раїни та ких зга док не містять. Кон сти туція Ук раїни в ст.
11 виз на чає, що дер жа ва сприяє кон солідації та роз вит кові ук раїнської нації, її
істо рич ної свідо мості, тра дицій і куль ту ри, а та кож роз вит кові етнічної, куль тур -
ної, мов ної та релігійної са мо бут ності всіх корінних на родів і національ них мен -
шин Ук раїни. Од нак за ува жи мо, що кон солідація ук раїнської нації як етнічної
спільно ти, закріпле на як кон сти туційний прин цип, не має нічо го спільно го з за -
галь но ук раїнською гро ма дянсь кою або ет но куль тур ною кон солідацією і мо же
навіть по си лю ва ти ет но де с т рук тивні де кон солідаційні про це си в ук раїнсько му
суспільстві. Більш пізні за ко ни сфе ри ет но національ них відно син роз гля да ють
кон солідацію ду же вузь ко, во ни не обґрун то ву ють політи ку кон солідації і не на -
пов ню ють її ме ханізма ми ре алізації. На при клад, За ко ном Ук раїни «Про за са ди
дер жав ної мов ної політи ки» ви со ка мов на куль ту ра виз на чається ос но вою ду хов -
но го взаємо ро зуміння, куль тур но го взаємоз ба га чен ня і кон солідації суспільства2;
За ко ном Ук раїни «Про за кор дон них ук раїнців» однією з ос нов них за сад співпраці
із за кор дон ни ми ук раїнця ми виз на чається розв’язан ня про блем ста нов лен ня та
кон солідації ук раїнської нації3. 

Більше ува ги кон солідації приділя ють нор ма тив но-пра вові ак ти сфе ри націо -
наль ної без пе ки. Зо к ре ма, За ко ном Ук раїни «Про за са ди внутрішньої і зовнішньої
політи ки» у ст. 10 се ред ос нов них за сад внутрішньої політи ки в гу манітарній
сфері пе ред ба че но «ство рен ня умов для кон солідації суспільства на ос нові
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національ ної си с те ми ду хов них цінно с тей, у центрі якої лю ди на, її роз ви ток, пра -
ва і сво бо ди, мак си маль не за без пе чен ня її по треб; віднов лен ня по вноцінно го
діало гу між пред став ни ка ми різних соціаль них та етнічних груп, куль тур та
релігійних кон фесій; за без пе чен ня умов для фор му ван ня то ле рант но го
суспільства, га ран ту ван ня сво бо ди совісті та вірос повідан ня»4. Од нак се ред ос -
нов них прин ципів внутрішньої і зовнішньої політи ки кон солідація не пе ред ба че -
на – ця про га ли на має бу ти усу ну та з за ко но дав ст ва. Ад же кон солідація
поліетнічно го суспільства не менш важ ли ва, ніж, на при клад, за без пе чен ня ба лан -
су за галь но дер жав них, регіональ них та місце вих інте ресів; сво бо да, соціаль на
спра вед ливість і твор ча са мо ре алізація, участь гро ма дян в уп равлінні дер жав ни -
ми і суспільни ми спра ва ми; соціаль не парт нер ст во та гро ма дянсь ка солідарність. 

По пе ред ня ре дакція Стра тегії національ ної без пе ки Ук раїни від 2007 ро ку та -
кож чи ма ло ува ги приділя ла кон солідаційним чин ни ка ми та про це сам. Ок ре мий
розділ має на зву «Прин ци пи за без пе чен ня національ ної єдності та за хи ще ності
життєво важ ли вих інте ресів осо би, суспільства і дер жа ви від зовнішніх і
внутрішніх за гроз». За ува жи мо, що «єдність» є од ним з си нонімів «кон солідації»
у вітчиз няній на уці та політичній прак тиці. По нят тя «національ ної єдності» по пе -
ред ньої ре дакції Стра тегії національ ної без пе ки Ук раїни ду же близь ке до за галь -
но національ ної кон солідації. Національ на єдність нор ма тив но-пра во вим ак том
роз гля дається як за по ру ка за без пе чен ня ефек тив но го за хи с ту інте ресів осо би,
суспільства і дер жа ви за умов по ва ги до гідності лю ди ни та ре алізації та ких
життєво важ ли вих національ них інте ресів Ук раїни: прав і сво бод лю ди ни і гро ма -
дя ни на; су ве реніте ту Ук раїни, її те ри торіаль ної цілісності, не до тор кан ності дер -
жав но го кор до ну, де мо кра тич но го кон сти туційно го ла ду, вер хо вен ст ва пра ва; со -
бор ності дер жа ви на ос нові кон солідації усіх те ри торіаль них гро мад, суспільних
верств, етнічних груп на вко ло цінно с тей не за леж но го, вільно го, су ве рен но го і де -
мо кра тич но го роз вит ку єди ної Ук раїни; збе ре жен ня і роз вит ку ду хов них і куль -
тур них цінно с тей суспільства; гар монійних відно син з інши ми дер жа ва ми світу,
сприй нят тя Ук раїнської дер жа ви міжна род ним співто ва ри ст вом як по вноцінно го
і рівно прав но го йо го чле на5. 

В до ку менті на го ло шується, що в Ук раїні суспільно-політичні події гос тро по -
ру шу ють про бле му за без пе чен ня національ ної єдності та со бор ності Ук раїнської
дер жа ви, вирішен ня якої ус клад ню ють: ціннісно-світо гляд не роз ша ру ван ня ук -
раїнсько го суспільства, яке обу мов люється куль тур но-істо рич ни ми відмінно с тя -
ми ок ре мих регіонів Ук раїни і по глиб люється внаслідок спе ку ляцій на цій про -
бле ма тиці з бо ку пев них внутрішньо- і зовнішньо політич них сил, зо к ре ма ек с т -
ремістсько го спря му ван ня; слабкість та роз по ро шеність інсти туцій гро ма дянсь -
ко го суспільства, що не доз во ляє на леж ним чи ном ре алізо ву ва ти їхній по тенціал
сто сов но де мо кра ти зації суспільно го жит тя. 

Ви хо дя чи з цьо го, стра тегічни ми пріори те та ми політи ки національ ної без пе -
ки бу ло виз на че но до сяг нен ня національ ної єдності та кон солідації суспільства
шля хом по до лан ня як об’єктив них, так і штуч них су пе реч но с тей соціокуль тур но -
го, кон фесійно го, етнічно го, мов но го, міжрегіональ но го та регіональ но го ха рак -
те ру на ос нові бе зу мов но го до дер жан ня кон сти туційних га рантій прав і сво бод
лю ди ни і гро ма дя ни на. За для цьо го бу ло виз на но за не обхідне: по ши рю ва ти се ред
різних соціаль них, віко вих, освітніх, куль тур них верств ук раїнсько го на ро ду ідею
спільності істо рич ної долі, пе ре ваг тісної співпраці і взаємо до по мо ги, без по се -
ред ньої за леж ності успішності кож но го гро ма дя ни на Ук раїни від рівня єдності

278 Держава і право • Випуск 63



ук раїнсько го суспільства, що спри я ти ме фор му ван ню національ ної ідеї в її ши ро -
ко му, світо гляд но му ро зумінні; про дов жи ти ре фор му ван ня політич ної си с те ми у
на прямі ут вер д жен ня плю ралістич ної де мо кратії та євро пейсь ких цінно с тей, сво -
бо ди сло ва, роз вит ку гро ма дянсь ко го суспільства на за са дах Кон сти туції Ук раїни.

Фак тич но, Стра тегія національ ної без пе ки Ук раїни від 2007 ро ку ста ла пер -
шим нор ма тив но-пра во вим ак том, в яко му бу ла виз на на і ок рес ле на го ло вною
внутрішньою за гро зою національ ної без пе ки Ук раїни про бле ма ет но куль тур но го
роз ко лу ук раїнсько го суспільства. А та кож за про по но вані певні ме ханізми політи -
ки кон солідації з по до лан ня роз ко лу. Од нак суттєвих зру шень в ет но політичній
прак тиці не відбу ло ся, в пер шу чер гу то му, що прак тичні кро ки для ре алізації цих
за вдань не здійсню ва ли ся цен т раль ни ми та місце ви ми ор га на ми вла ди. Втім,
спро ба закріпи ти тен денцію інте г рації усіх ет носпільнот са ме в нор ма тив но-пра -
во вих ак тах сфе ри національ ної без пе ки свідчить про не аби я ку ак ту альність
пробле ми.

Чин на ре дакція Стра тегії національ ної без пе ки від 2012 ро ку під на звою
«Україна у світі, що змінюється» клю чо вим за вдан ням політи ки національ ної без -
пе ки у внутрішній сфері виз на чає ство рен ня спри ят ли вих умов для зміцнен ня
єдності ук раїнсько го суспільства на ос нові євро пейсь ких де мо кра тич них цінно с -
тей, що пе ред ба чає ре алізацію ком плек су за ходів, спря мо ва них на кон солідацію
ук раїнсько го суспільства та по шук кон сен су су що до клю чо вих пи тань роз вит ку
дер жа ви; усу нен ня бар’єрів куль тур но го, кон фесійно го, мов но го, регіональ но го
ха рак те ру; за без пе чен ня пріори тет ності роз вит ку ук раїнської куль ту ри та
української мо ви як дер жав ної в усіх сфе рах жит тя; га ран ту ван ня вільно го
розвит ку і за хи с ту російської, інших мов національ них мен шин Ук раїни6. 

Втім, чин на Стра тегія національ ної без пе ки Ук раїни мен ше ува ги приділяє
ме ханізмам за без пе чен ня кон солідації, ніж її по пе ред ня ре дакція. Цьо му зна хо ди -
мо кілька по яс нень. По-пер ше, це обу мов ле но ак ту алізацією інших вик ликів, які
опо се ред ко ва но мож на вва жа ти наслідка ми про ва лу ре алізації стра тегічно го
пріори те ту політи ки національ ної без пе ки із за без пе чен ня національ ної єдності
та кон солідації суспільства. По-дру ге, не спро можністю дер жа ви без підтрим ки
гро ма дянсь ко го суспільства, без зацікав ле ності всіх ет но суб’єктів кон соліду ва ти
поліетнічне суспільства на прак тиці. Це підтвер д жує ви яв ле на у внутрішньо му
без пе ко во му се ре до вищі про бле ма не адек ват ності ре а гу ван ня дер жав них ор ганів
на конфліктні за го ст рен ня у сфері політич них, еко номічних, соціаль них,
міжетнічних, міжкон фесійних відно син, ра ди калізації суспільних на ст роїв і
поши рен ня про явів ек с т ремізму. По-третє, не ба жан ням підніма ти цю те му, щоб
не за го ст рю ва ти су пе реч ності в уже і без то го роз ко ло то му за безліччю оз нак
українсько му суспільстві. 

Не спо с терігається зго ди що до політи ки за галь но національ ної кон солідації
за га лом та ме ханізмів її ре алізації зо к ре ма й в політич них до ку мен тах - про гра -
мах за галь но національ них пар ла ментсь ких політич них сил, які во ни зо бов’яза ли -
ся послідо вно втілю ва ти, здо був ши вла ду. Ко муністич на партія Ук раїні (13,18%
го лосів ви борців на ос танніх пар ла ментсь ких ви бо рах 2012 ро ку) у своїй про -
грамі зо се ре д жується на іде ях спра вед ли вості, солідар ності, ко лек тивізму,
взаємо до по мо ги, по ва ги до всіх ет носпільнот. Ук раїнське суспільство по стає ура -
же ним все осяж ною си с тем ною кри зою, то таль ною ко рум по ваністю влад них
струк тур, та ким, що пе ре жи ває гли бо кий соціаль но-еко номічний за не пад. Жод ної
ува ги кон солідації політич на си ла не приділяє. На впа ки, ак цен тує ува гу на фак -
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то рах, що розділя ють суспільство – «на дає ве ли ке зна чен ня вра ху ван ню спе -
цифіки різних регіонів країні, обу мов ле ної їх істо рич ним ми ну лим, етнічним
скла дом на се лен ня, тра диціями та інши ми об ста ви на ми, не ви клю ча ю чи мож ли -
вості пе ре хо ду до фе де ра тив но го ус т рою Ук раїни»7.

Тим не мен ше кон ста тація де кон солідаційних вик ликів у політиці має місце у
про грам них по ло жен нях. КПУ стур бо ва на тим, що під ви гля дом національ ної ідеї
суспільству нав’язується ук раїнський націоналізм, що ба зується на ру со фобії та
інших ви дах ксе но фобії. «Як по ка за ла ре альність давніх та ос танніх років,
націоналізм не мо же бу ти кон соліду ю чим фак то ром, йо го на са д жен ня роз ко лює
країну..» – ствер д жує політич на си ла, про по ну ю чи за бо ро ни ти всі
націоналістичні іде о логії. Ро зуміння кон солідації як інте г раційної пе ре ду мо ви
роз вит ку дер жа ви в про грам них по ло жен нях партії відсутнє. 

Го ло вний іде о логічний опо нент КПУ, ВО «Сво бо да» (10,44% го лосів ви -
борців) у політичній про грамі під на звою «Про гра ма за хи с ту ук раїнців» та кож не
зга дує про не обхідність впро ва д жен ня політи ки кон солідації. Го ло вною ме тою
партії є по бу до ва мо гут ньої Ук раїни на за са дах соціаль ної та національ ної спра -
вед ли вості. Фак тич но, політич на си ла про по нує збу ва ти в Ук раїні ет но кратію -
дер жа ву, в якій дис криміну ють ся та маргіналізу ють ся пред став ни ки інших
національ но с тей. Обійма ти най вищі по са ди в ній ма ти муть пра во ли ше етнічні
ук раїнці (пост Пре зи ден та) та гро ма дя ни, що спілку ють ся ук раїнською мо вою
(по са ди суддів). Про по нується на да ва ти гро ма дян ст во тільки тим осо бам, що на -
ро ди ли ся в Ук раїні або є етнічни ми ук раїнця ми; за про ва ди ти криміна ль ну
відповідальність за будь-які про яви ук раїно фобії, а не ксе но фобію за етнічною оз -
на кою за га лом8. Для етнічно го мар ку ван ня гро ма дян про по нується відно ви ти
гра фу «національність» в па с порті та свідоцтві про на ро д жен ня. В нинішніх ет -
но політич них умо вах про гра ма та ко го без ком промісно го ха рак те ру мо же ли ше
де кон соліду ва ти ук раїнське суспільство, вик ли ка ю чи обу рен ня та спро тив в пред -
став ників національ них мен шин, ад же на прак тиці во на пе ред ба чає кон солідацію
ли ше етнічної нації, будь-які про яви якої в Ук раїні су про во д жу ють ся де кон -
солідацією суспільства, що має поліетнічний склад. Як свідчить досвід дер жав,
що бу ду ва ли свою ет но національ ну політи ку на прин ци пах етнічної ви щості,
три ва лої ет но політич ної стабільності та процвітан ня во ни не до сяг ли. 

Політич на про гра ма Партії регіонів (30% го лосів) «Від стабільності до до б ро -
бу ту» на 2012-2017 ро ки ду же ла конічна і зо се ре д жується пе ре важ но на еко -
номічних по каз ни ках, що відо б ра жа ють ефек тивність ро бо ти політич ної си ли у
владі та вста нов лю ють цілі на май бутнє9. Партія за кли кає об’єдна ти зу сил ля гро -
ма дян і вла ди за ра ди національ но го про гре су та еко номічно го процвітан ня. Цей
підхід є цілком спра вед ли вим, вра хо ву ю чи той факт, що згідно з опи ту ван ня ми
більшість на се лен ня всіх регіонів вва жає, що ос но вою для національ но го єднан -
ня ма ють ста ти зро с тан ня еко номіки та підви щен ня рівня жит тя. 

ВО «Батьківщи на» (25,54%) у про грамі пріори тет ним за вдан ням ста вить кон -
солідаційну ме ту - фор му ван ня су час ної ук раїнської політич ної нації з не по втор -
ною національ ною іден тичністю, влас ною історією та спільним євро пейсь ким
май бутнім та обіцяє ство ри ти умо ви для вільно го роз вит ку усіх мов, га ран ту ва ти
пра ва національ них мен шин згідно з євро пейсь ки ми стан дар та ми. Ок ре мий
розділ при свя че ний національній та міжнаціональній політиці партії. В ньо му
політич на си ла ви хо дить з то го, що Ук раїна є і бу де ба га то національ ною, то му
вва жає об ла ш ту ван ня куль тур но го та ду хов но го жит тя усіх етнічних груп
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спільною відповідальністю дер жа ви і суспільства. ВО «Батьківщи на» ви с ту пає за
спра вед ли ве вирішен ня ет но національ них про блем, за до во лен ня мов них, куль -
тур них, релігійних по треб усіх ет но суб’єктів10. Ут вер д жується ідея то го, що дер -
жа ва по вин на за без пе чу ва ти уз го д жен ня інте ресів та рівно прав ний роз ви ток ет -
носпільнот на ос нові солідар ності й ком промісів. 

Се ред пер шо чер го вих за вдань національ ної політи ки політич ної си ли виз на -
че но: за без пе чен ня рівних мож ли во с тей роз вит ку національ но с тей; роз роб ка та
ре алізація дер жав них про грам роз вит ку і за хи с ту куль ту ри національ них мен -
шин; ство рен ня умов для вільно го, мов но го і куль тур но го са мо виз на чен ня й роз -
вит ку гро ма дян; спри ян ня по ши рен ню ідей міжнаціональ ної кон солідації, зла го -
ди. Своїм політич ним пріори те том політич на си ла на зи ває за без пе чен ня пря мої і
ак тив ної участі гро ма дян у вирішенні дер жав них пи тань, спри ян ня роз вит ку
міжнаціональ ної солідар ності й співпраці. Та ким чи ном, у про грамі партії за кла -
дені кон солідаційні ідеї.

Од нак най повніше ак ту альність та не обхідність впро ва д жен ня політи ки кон -
солідації висвітле на у політичній про грамі партії «УДАР В. Клич ка» (13,96%).
Се ред ос нов них цінно с тей політич ної си ли - єдність країни, єдність гро ма дянсь -
кої нації, здат ної на са мо ор ганізацію та ко лек тивні дії. Партія кон ста тує і шко дує
про те, що ук раїнське суспільство досі ро з д роб ле не за етнічни ми, мов ни ми, «кла -
но ви ми» кри теріями, то му відсутність єди ної політич ної куль ту ри і гро ма дянсь -
кої са мосвідо мості ви ко ри с то вується аван тюр ни ми політи ка ми11. УДАР пе ре ко -
на ний, що ли ше кон солідо ва на країна мо же бу ти ефек тив ною і кон ку рент ною у
світі, а це по тре бує фор му ван ня в Ук раїні гро ма дянсь кої нації, єди ним кри терієм
на леж ності до якої по вин но бу ти праг нен ня ре алізу ва ти се бе у спільній для всіх
дер жаві. Тво рен ня політич ної нації ви ма гає раціональ них ком промісів у по гля дах
на ми ну ле, ви роб лен ня спільно го ба чен ня май бут нь о го на ос нові но вих су час них
цінно с тей. Гро ма дянсь ка нація вва жається го ло вною пе ре ду мо вою ефек тив ності
інсти тутів дер жа ви. Успіх країни у су час но му світі за ле жить від рівня довіри між
її гро ма дя на ми, рівня гро ма дянсь кої солідар ності, ак тив ності ме реж взаємо до по -
мо ги та здат ності об’єдну ва ти ся за ра ди спільних інте ресів. Кон солідація
суспільства на ос нові спільних цінно с тей та цілей виз нається не обхідної умо вою
успішних еко номічних пе ре тво рень. 

Про гра ма політич ної си ли навіть містить два ок ремі те ма тичні розділи «Гро -
ма дянсь ке суспільство» та «Рівно прав на політи ка міжкуль тур но го діало гу з
національ ни ми мен ши на ми», які пе ред ба ча ють кон кретні кро ки з фор му ван ня
гро ма дянсь ко го суспільства та про ве ден ня політи ки суспільної інте г рації всіх ет -
носпільнот, що га ран ту ва ти ме роз ви ток то ле рант ності в ук раїнсько му
суспільстві, підви щить рівень соціаль ної взаємодії та зба га чен ня ба га то г ран ної
куль ту ри гро ма дянсь кої нації. З-поміж інших політич них сил про грамні по ло жен -
ня партії «УДАР В. Клич ка» відрізня ють ся су ча сним ба чен ням інте г раційних ет -
но політич них про цесів в дер жаві, се ред яких ос нов не місце посідає політи ка кон -
солідації.

Не зва жа ю чи на те, що, при наймні, по ло ви на про грам пар ла ментсь ких партій
пе ред ба ча ють або зга ду ють в то му чи іншо му ви гляді про не обхідність кон -
солідації ук раїнсько го суспільства на за са дах ба га то куль тур ності, поліетнічності,
фор му ван ня політич ної нації, ре алізації цих пе ре дви бор чих та про грам них га сел
в по вно му об сязі не спо с терігається. Ет но куль тур но інте г раційні ініціати ви не от -
ри му ють прак тич не втілен ня в сфері ет но національ них відно син. Ли ше партія
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«Сво бо да» роз по ча ла ре алізацію своїх намірів у ви гляді про ек ту за ко ну, що пе -
ред ба чає по вер нен ня гра фи «національність» у внутрішні до ку мен ти гро ма дян.
Але оскільки ця ініціати ва має де кон солідаційний ефект, вра хо ву ва ти її не до во -
дить ся.

От же, су часні ет но політичні про це си в Ук раїні вка зу ють на не ефек тивність
кон солідаційної скла до вої ет но національ ної політи ки Ук раїни. Аналіз засвідчив,
що політи ка за галь но національ ної кон солідації про во дить ся фраг мен тар но,
стихійно, оскільки не спи рається на за ко но дав чу ба зу. Нор ма тив но-пра вові ак ти
здебільшо го не обґрун то ву ють політи ку кон солідації і не на пов ню ють її ме -
ханізма ми ре алізації. Пе ре дви борчі про гра ми та за яви, які містять кон солідаційні
по ло жен ня, не зна хо дять втілен ня на прак тиці. Тим ча сом по си лю ють ся вик ли ки
ет но політичній без пеці, що по хо дять від де кон солідо ва но го ук раїнсько го
суспільства - ет но політич ний роз кол, конфліктність, про те ст на ак тивність.
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да» [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/
prohrama/. 9. «Від стабільності – до до б ро бу ту» пе ре дви бор на про гра ма Партії регіонів
[Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://partyofregions.ua/ua/news/event/5018ed00
c4ca42cc440002a0. 10. Про гра ма Все ук раїнсько го об’єднан ня «Батьківщи на» [Еле к -
трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.batkivschyna-
kievobl.com.ua/ru/text/programma. 11. Про гра ма партії «УДАР Віталія Клич ка» [Еле к -
трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://klichko.org/ua/about/programma/.

УДК 321.015

А. В. БЕ РЕ ЗА

БІЛІ КНИ ГИ АДМІНІСТРА ТИВ НИХ РЕ ФОРМ У ВЕ ЛИКІЙ БРИ ТАНІЇ

Про аналізо ва но ево люцію підходів до ре фор му ван ня ви ко нав чої вла ди у Ве ликій Бри -
танії на ос нові чо ти рь ох білих книг «Ре ор ганізація цен т раль но го уря ду», «Хартія гро -
ма дян», «Мо дернізу ю чи уряд» та «Відкриті дер жавні по слу ги». Виз на че но ос нові на -
пря ми про по но ва них ре форм, прин ци пи їх здійснен ня та от ри мані ре зуль та ти.

Клю чові сло ва: адміністра тив на ре фор ма, мо дернізація, уряд, участь, парт нер ст -
во, ме режі, дер жав на служ ба. 
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Бе ре за А.В. Бе лые кни ги ад ми ни с т ра тив ных ре форм в Ве ли ко бри та нии 
Про ана ли зи ро ва но эво лю цию под хо дов к ре фор ми ро ва нию ис пол ни тель ной вла с ти в

Ве ли ко бри та нии на ос но ве че ты рех бе лых книг: «Ре ор га ни за ция цен т раль но го пра ви -
тель ст ва», «Хар тия граж дан», «Мо дер ни зи руя пра ви тель ст во» и «От кры тые го су -
дар ст вен ные ус лу ги». Оп ре де ле ны ос нов ные на прав ле ния пред ла га е мых ре форм, прин -
ци пы их осу ще ств ле ния и по лу чен ные ре зуль та ты. 

Клю че вые сло ва: ад ми ни с т ра тив ная ре фор ма, мо дер ни за ция, пра ви тель ст во, уча -
с тие, парт нер ст во, се ти, го су дар ст вен ная служ ба. 

Bereza A.V. White papers on administrative reforms in Great Britain 
The evolution of approaches to executive power reforms in Great Britain on the base of

four whiter papers («The reorganisation of central government», «The citizen’s charter»,
«Modernising government» and «Open public services») is analyzed. The main directions of
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По чи на ю чи з кінця 1980 років уряд Ве ли кої Бри танії вва жав ся світо вим ав то -
ри те том у сфері ре фор му ван ня дер жав но го уп равління. Ба га то ідей, які про по ну -
ва ли ся бри тансь ки ми ре фор ма то ра ми, тою чи іншою мірою за по зи чу ва ли ся
інши ми країна ми для удо с ко на лен ня своєї уп равлінської си с те ми. Май же
півстоліття ре алізації цих ре форм засвідчи ли, що хо ча Ве ли ка Бри танія вва -
жається но ва то ром у сфері дер жав но го уп равління, од нак їй не завжди вда ва ло ся
до сяг ти за дек ла ро ва них цілей. 

Із цілої низ ки про грам них до ку ментів, що бу ли роз роб лені у Ве ликій Бри танії,
ми виділи мо чо ти ри, що ма ли, на на шу дум ку, найбільший вплив на діяльність
ор ганів ви ко нав чої вла ди. По ча ток ре фор мам у другій по ло вині ХХ ст. по кла ла
біла кни га «Ре ор ганізація цен т раль но го уря ду» (The reorganisation of central
government1), підго тов ле на у 1970 році прем’єр-міністром та міністром з дер жав -
ної служ би. У 1991 році з’яви ла ся Хартія гро ма дян (The citizen’s charter2), у 1999
– «Мо дернізу ю чи уряд» (Modernising government3), у 2011 році – «Відкриті
державні по слу ги» (Open public services4), підго тов лені Міністром з уря до вої
політи ки. 

Біла кни га 1970 ро ку місти ла дві важ ливі про по зиції: об’єдна ти міністер ст ва
у кілька ве ли ких де пар та ментів та ство ри ти но вий пла но вий ор ган – Цен т раль ну
гру пу аналізу політи ки, ос нов ним за вдан ням якої бу ла підго тов ка аналізу діяль -
ності міністерств у клю чо вих сфе рах. У книзі за зна ча ло ся, що уряд на ма гається
ви ко ну ва ти ду же ба га то за вдань, що по кла дає до дат ко вий тя гар на про мис ловість
та на род країни за га лом, а та кож пе ре ван та жує са му уря до ву ма ши ну. Хо ча си с -
те ма дер жав но го уп равління по ки що справ ляється зі своїми функціями, але оче -
вид ни ми є оз на ки слаб кості як при фор му лю ванні політи ки, так і в якості ба га ть -
ох уря до вих рішень про тя гом ос танніх 25 років. Відповідно од ним з ос нов них за -
вдань адміністра тив ної ре фор ми за зна ча ло ся по кра щен ня якості фор му лю ван ня
політи ки та про це су прий нят тя рішень в уряді. Це оз на ча ло мож ливість ви бо ру з
кількох варіантів та вра ху ван ня фінан со вих за трат, не обхідних для ре алізації то го
чи іншо го рішен ня, їх співстав лен ня з на яв ни ми ре сур са ми уря ду та по тре ба ми
дер жа ви. За га лом «Ре ор ганізація цен т раль но го уря ду» обіця ла більш ско ор ди но -
ва ний та стра тегічний підхід до про це су прий нят тя рішень зі ство рен ням
спеціаль них ор ганів та роз роб кою про це дур для прий нят тя раціональ но обґрун -
то ва них рішень. 
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Хартія гро ма дян 1991 ро ку ма ла на меті підви щи ти якість дер жав них по слуг
шля хом: по си лен ня підзвітності ор ганів дер жав ної вла ди та по кра щен ня зв’язків
з гро ма дя на ми; за без пе чен ня відкри тості та га ран ту ван ня пра ва на інфор мацію;
вжит тя за ходів для очи щен ня та мо ти вації дер жав них служ бовців; еко номії ча су
для на да вачів та спо жи вачів по слуг то що. Слід за зна чи ти, що са ме у 1991 році
впер ше з’яв ляється згад ка про важ ливість вра ху ван ня дум ки та інте ресів гро ма -
дян в ході прий нят тя уп равлінських рішень, в той час як біла кни га 1970 ро ку про
них вза галі не зга ду ва ла, ак цен ту ю чи ува гу ви ключ но на за хо дах, які не обхідно
вжи ти для по кра щен ня си ту ації5. 

Ос новні прин ци пи ре фор ми зво ди ли ся до: впро ва д жен ня чітких стан дартів
по слуг, відкри тості і по вно ти інфор мації; на дан ня кон суль тацій гро ма дя нам і
мож ли вості ви бо ру по слуг, вра ху ван ня їх ко рис ності та ефек тив ності то що. Ви хо -
дя чи з її по ло жень міністер ст ва ми і де пар та мен та ми бу ли роз роб лені ще 40
хартій, що охоп лю ва ли ос новні сфе ри дер жав них по слуг та вста нов лю ва ли стан -
дар ти по слуг, які спо жи вач от ри му вав від ор ганів дер жав ної вла ди. На сам пе ред
це сто су ва ло ся освіти, охо ро ни здо ров’я, соціаль но го за хи с ту, пра цев ла ш ту ван ня,
відпо чин ку, опо дат ку ван ня. В свою чер гу ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня з ура -
ху ван ням особ ли во с тей кон крет но го регіону роз ро би ли власні хартії по слуг у
сфері по жеж ної охо ро ни, гро мадсь кої без пе ки то що. Якість ро бо ти ор ганів дер -
жав ної вла ди, що на да ва ли по слу ги гро ма дя нам, оціню ва ли ся згідно так зва них
таб лиць ви ко нан ня, які спо чат ку бу ли впро ва д жені у шко лах, а пізніше ши ро ко
прак ти ку ва ли ся різни ми міністер ст ва ми. 

У 1999 році про грам ний до ку мент «Мо дернізація уря ду»6 ста вив за ме ту по -
кра щи ти жит тя як для гро ма дян, так і для підприємців. Про по но ва ний ним па кет
ре форм вклю чав: 

– га ран ту ван ня то го, що дер жавні по слу ги бу дуть до ступні 24 го ди ни на до бу
7 днів на тиж день, 

– кон цепцію цілісно го уря ду, мак си маль но зруч но го для гро ма дян (про по ну -
ва ло ся, що про будь-які зміни, на при клад, своєї ад ре си, гро ма дя нин мо же повідо -
ми ти ор га ни дер жав ної вла ди ду же про сто та за до по мо гою су час них тех но логій); 

– спро щен ня діяль ності підприємниць ких струк тур шля хом відмо ви від
надмірно го ре гу лю ван ня то що. 

На дум ку ав торів до ку мен ту, ре фор ма по вин на бу ла спря мо ву ва ти ся на
вирішен ня трьох ос нов них за вдань: 

– га ран ту ва ти, що про цес ви роб лен ня політи ки є ком плек сним і орієнтується
на стра тегічні цілі; 

– за без пе чи ти, щоб спо жи вачі по слуг, а не їх на да вачі, бу ли в центрі ува ги, для
на бли жен ня дер жав них по слуг до ре аль них по треб лю дей;

– на да ва ти дер жавні по слу ги мак си маль но ви со кої якості при мінімаль них за -
тра тах. 

В якості п’яти пріори тет них на прямів виз на ча ло ся: 
1) за без пе чен ня ком плекс но го підхо ду до роз роб ки дер жав ної політи ки з

орієнтацією на за галь но національні інте ре си та стра тегічні цілі, а не ли ше на
кон’юнк турні чин ни ки;

2) підви щен ня ціле с пря мо ва ності та відповідаль ності за на дан ня дер жав них
по слуг за ра ху нок: ре тель но го вра ху ван ня інте ресів різних соціаль них груп, а не
по треб ок ре мих держ струк тур; ви ко ри с тан ня су час них тех но логій; впро ва д жен ня
но вих по слуг для роз вит ку ма ло го бізне су; 
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3) поліпшен ня якості дер жав них по слуг шля хом: роз роб ки про гра ми звітів
міністерств з цих пи тань; підтрим ки інфор маційної ме режі для обміну най кра -
щим досвідом; за сто су ван ня в ро боті дер жу с та нов різних мо де лей підви щен ня
якості;

4) ви ко ри с тан ня інфор маційно-ко мунікаційних тех но логій для кра що го за до -
во лен ня по треб гро ма дян і по ши рен ня дер жав них по слуг че рез еле к тронні ме -
режі; 

5) мо дернізація дер жав ної служ би шля хом зміни си с те ми сти му лю ван ня чи -
нов ників, поліпшен ня оцінки по каз ників ро бо ти, на дан ня більших мож ли во с тей
для пра цев ла ш ту ван ня жінкам, інвалідам, пред став ни кам етнічних мен шин. 

За га лом суть про гра ми зво ди ла ся до гас ла: «Кра щий уряд, щоб зро би ти жит -
тя гро ма дян кра щим». 

У 2011 році «Відкриті дер жавні по слу ги» обіця ли де цен т ралізацію,
відкритість, рівні мож ли вості та кон ку ренцію між ши ро ким на бо ром на да вачів
дер жав них по слуг. Ця уря до ва про гра ма ре форм си с те ми дер жав них по слуг ма ла
на меті ко ор ди націю ро бо ти цен т раль но го уря ду, ор ганів місце во го са мо вря ду -
ван ня, пред став ників при ват но го сек то ру та гро ма дянсь ко го суспільства для за -
без пе чен ня кож но му до сту пу до мак си маль но якісних дер жав них по слуг. Її ос -
новні прин ци пи бу ли ви кла дені на ступ ним чи ном: 

– збільши ти мож ливість ви бо ру та на да ти гро ма дя нам інстру мен ти кон тро лю
за по слу га ми, яки ми во ни ко ри с ту ють ся;

– доз во ли ти прий ма ти рішен ня на місце во му рівні, де цен т ралізу ва ти по вно ва -
жен ня до най ниж чо го оп ти маль но го рівня;

– відкри ти до ступ до на дан ня дер жав них по слуг ши ро ко му ко лу на да вачів;
– да ти кож но му чес ний до ступ до дер жав них по слуг (га ран ту ва ти, що навіть

найбільш об ме жені у мож ли во с тях гро ма дя ни от ри му ва ти муть по вний спектр
послуг);

– зро би ти на да вачів дер жав них по слуг підзвітни ми пе ред спо жи ва ча ми та
плат ни ка ми по датків. 

Ціка во та кож про сте жи ти ево люцію по глядів бри тансь ких ре фор ма торів. У
1970 році біла кни га про ре ор ганізацію цен т раль но го уря ду місти ла набір про це -
дур та струк тур для по си лен ня стра тегічної скла до вої про це су прий нят тя рішень.
Її ав то ри бу ли пе ре ко нані в то му, що уряд є ду же впли во вим грав цем, знає, що має
ро би ти та цілком спро мож ний до мог ти ся знач них успіхів у ре фор му ванні дер жав -
но го уп равління. Од нак вже че рез со рок років у «Відкри тих дер жав них по слу гах»
уряд роз гля дається як ос танній рубіж у сфері на дан ня дер жав них по слуг. Са ме він
бе реть ся на да ва ти ті по слу ги, які не хо че або не мо же за без пе чи ти інший ак тор.
Провідним лейт мо ти вом ре фор ми є по даль ша де цен т ралізація, роз ши рен ня
участі гро ма дян, збільшен ня різно манітності та кон ку ренції. 

Не зва жа ю чи на зміни ак центів та підходів виділи ти спільні ри си, ха рак терні
для усіх про аналізо ва них білих книг: 

1. Відсутність будь-яких си с те ма тич них до казів про бле ми, що роз гля дається,
або найбільш прий нят них шляхів її розв’язан ня. Не ефек тивність дер жав ної служ -
би не ілю с т рується відповідни ми фінан со ви ми по каз ни ка ми, а білі кни ги 1991,
1999 і 2011 ро ку містять ли ше роз гляд ок ре мих ви падків, які де мон ст ру ють очіку -
вані ре зуль та ти від впро ва д жен ня ре фор ми. Од нак у них відсутній ком плекс ний
підхід до оцінки впли ву ре фор ми на інші сфе ри дер жав но го уп равління.
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2. Відсутність кон крет но виз на че них цілей що до яких мож на бу ло б оціни ти
успіх чи не вда чу ре фор ми. Найбільш яс к ра во це про яви ло ся у до ку менті 1999 ро -
ку, оскільки в той же час уряд Т. Бле ра го ту вав ком плекс ний набір інди ка торів
діяль ності уря ду у різних сфе рах7, що так і не бу ло відо б ра же но у білій книзі8. 

3. Відсутність будь-яких зга док про вартість ре форм. Оче вид но, що будь-яка
ре фор ма ви ма гає знач них фінан со вих ре сурсів для ре с т рук ту ри зації ор ганізації,
ви пла ти зар пла ти чи ком пен сацій дер жав ним служ бов цям, впро ва д жен ня но вих
тех но логій то що, од нак ця про бле ма ігно рується ав то ра ми білих книг.

4. Жод на з цих книг не місить ме ханізму і про це ду ри оцінки її ре зуль татів, за
ви нят ком Хартії гро ма дян. Хартія гро ма дян є од ним з чо ти рь ох до ку ментів що ак -
цен тує ува гу на не обхідності впро ва д жен ня чітко го, ком плекс но го ме ханізму
аналізу діяль ності ор ганів дер жав ної вла ди9. У інших чо ти рь ох білих кни гах
відсутність цілей ком пен су ва ла ся відсутністю будь-яко го ре аль но го про це су
оцінки. 

Об’єктив но оціни ти успіх у ре алізації по ло жень, ви кла де них у білих кни гах,
до волі склад но. На сам пе ред це сто сується до три ман ня уря дом кон цеп ту аль них
по ло жень, що місти ли ся у них. Так, до сить по ши ре ною є дум ка, що 1970 рік був
кінцем ери цен т ралізо ва но го пла ну ван ня. Відтоді М. Тет чер та Дж. Мей д жо ром
бу ла ре алізо ва на кон цепція Но во го публічно го уп равління, на по чат ку правління
но вих лей бо ристів на пер ший план вий ш ли ме режі та парт нер ст во, які закінчи ли
своє пе ре бу ван ня при владі на фоні по си лен ня цен т ралістських тен денцій. Прик -
мет ною ри сою су час но го дер жав но го уп равління Ве ли кої Бри танії є чер го вий
етап де цен т ралізації та ди вер сифікації згідно по ло жень кон цепції уря ду ван ня.
Од нак фак тич но кож на віха у ре фор му ванні місти ла су пе реч ливі, про ти лежні тен -
денції. Де цен т ралізо вані уря ди прак ти ку ва ли та кож і цен т ралізацію. Рин ко во
орієнто вані уря ди та кож збільшу ва ли ієрархічний кон троль в ок ре мих сфе рах
тощо.

Крім то го, як уже за зна ча ло ся, у білих кни гах прак тич но бу ли відсутні кон -
кретні по каз ни ки, згідно яких мож на бу ло б оціню ва ти успішність тої чи іншої ре -
фор ми. Так, вва жається, що за прем’єрства М. Тет чер вда ло ся знач но підви щи ти
ефек тивність діяль ності дер жав ної служ би та відчут но ско ро ти ти кількість чи -
нов ників. Од нак де які дослідни ки за зна ча ють, що здійсне не М. Тет чер ско ро чен -
ня прак тич но не впли ну ло на за галь ну су му ви т рат на ут ри ман ня дер жав но го апа -
ра ту10. Інші ек с пер ти вка зу ють на відсутність помітно го змен шен ня бю д же ту
міністерств у 1980-2000 ро ках, що та кож ста вить під сумнів підви щен ня ефек тив -
ності діяль ності дер жав ної служ би11. 

Де що складніша си ту ація із Хартією гро ма дя ни на, яка сво го ча су хоч і ак тив -
но кри ти ку ва ла ся, од нак бу ла ре алізо ва на кра ще. Так нею про го ло шу вав ся по ча -
ток дов го ст ро ко вої про гра ми, ре зуль та ти якої аналізу ва ли ся кожні п’ять років, чо -
го фак тич но не ро би ло ся. По-дру ге, во на без сумнівно впли ну ла на ба га то ас пектів
на дан ня дер жав них по слуг і от ри ма ла дру ге ди хан ня з при хо дом до вла ди лей бо -
ристів у 1997 році. Од нак за галь ний вплив Хартії важ ко оціни ти, оскільки во на
ре алізу ва ла ся май же па ра лель но з інши ми ініціати ва ми що до удо с ко на лен ня
діяль ності ор ганів ви ко нав чої вла ди Ве ли кої Бри танії12.

Своєрідним підсум ком чо ти рь ох де ся тиліть ре фор ми дер жав но го уп равління
Об’єдна но го ко ролівства є звіт Національ но го бю ро ау ди ту за 2012 рік: «Ми
повідо мля ли у бе резні 2010 ро ку про ре ор ганізацію цен т раль но го уря ду у період
з трав ня 2005 по ли пень 2009 ро ку. Ми ви я ви ли не здатність де пар та ментів кон -
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кре ти зу ва ти очіку вані ви го ди від та ких ре ор ганізацій та … підра ху ва ти очіку вані
за тра ти»13. Тим не мен ше, роз г ля нуті білі кни ги знач ною мірою впли ну ли на ро -
зуміння та функціону ван ня су час ної си с те ми дер жав но го уп равління не ли ше в
Об’єдна но му ко ролівстві, а й світі за га лом. 

1. The reorganisation of central government. Cmnd. 4506. – L.: The Stationery Office,
1970. 2. The citizen’s charter: Raising the standard. Cm 1599. – L.: The Stationery Office,
1991. 3. Modernising government. Cm 413. – L.: The Stationery Office, 1999. 4. Open pub-
lic services White Paper. Cm 8145. – L.: The Stationery Office Limited, 2011. 5. Pollitt C. The
evolving narratives of public management reform: 40 years of reform white papers in the UK
/ C. Pollitt // Public Management Review. – 2013. – Vol. 15. – № 6. – Р. 899-922.
6. Modernising government, presented to Parliament by the Prime Minister and the Minister
for the Cabinet Office by Command of Her Majesty. March 1999. Cm 4310 / [Еле к трон ний
ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.archive.official-documents.co.uk/document/cm43/
4310/4310.htm. 7. Barber M. Instruction to deliver: Tony Blair, public services and the chal-
lenge of achieving targets / Barbe M. – L.: Politico’s, 2007. 8. Professional policy making for
the 21st century. – L.: Cabinet Office, 1999. 9. The citizen’s charter: Five years on. Cm
3370. – L.: HMSO, 1996. 10. Dunsire A. Cutback management in public bureaucracies / A.
Dunsire, C. Hood. – Cambridge: Cambridge University Press, 1989. 11. Hood C. A model of
cost-cutting in government? The great management revolution in UK central government
reconsidered / C. Hood, R. Dixon // Public Administration. – 2013. – Vol. 91. – № 1. – Р.
114–134. 12. Public Service Committee «The citizen’s charter, third report of the Public
Service Committee», Session 1996–97, HC 78-I and II. – L.: The Stationery Office1997. – Р.
xviii. 13. National Audit Office «Reorganising central government bodies», HC 1703, Session
2010–12. – L.: The Stationery Office, 2012. – Р. 5. 
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ПАР ЛА МЕНТСЬ КА ІНСТИ ТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ: 
ПО ГЛЯД ЗАХІДНОЇ ПОЛІТИЧ НОЇ НА УКИ

Дослідже но низ ку по сту латів західних те орій пар ла ментсь кої інсти туціоналізації.
Ці те орії ви о крем лю ють зовнішні та внутрішні її чин ни ки, кон ста ту ють по зи тив ний
вплив інсти туціоналізації на ре фор ми. Аналізу ють ся ти по логії пар ла ментів в кон -
тексті їх політич но го впли ву. Вив че но ко ре ляцію цьо го впли ву з інсти туціоналізацією
комітетів.

Клю чові сло ва: пар ла мент, за ко но дав чий про цес, інсти тут, інсти туціоналізація,
неоінсти туціоналізм, коміте ти.

Хмель ко И.С., Пе ре гу да Е.В. Пар ла мент ская ин сти ту ци о на ли за ция: взгляд за -
пад ной по ли ти че с кой на уки

Ис сле до ван ряд по сту ла тов за пад ных те о рий пар ла мент ской ин сти ту ци о на ли за -
ции. Эти те о рии вы де ля ют внеш ние и вну т рен ние ее фак то ры, кон ста ти ру ют по зи -
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тив ное вли я ние ин сти ту ци о на ли за ции на ре фор мы. Ана ли зи ру ют ся ти по ло гии пар ла -
мен тов в кон тек с те их по ли ти че с ко го вли я ния. Изу че на кор ре ля ция это го вли я ния с ин -
сти ту ци о на ли за ци ей ко ми те тов.

Клю че вые сло ва: пар ла мент, за ко но да тель ный про цесс, ин сти тут, ин сти ту ци о -
на ли за ция, не о ин сти ту ци о на лизм, ко ми те ты.

Khmelko Iryna, Pereguda Evgen. Institutionalization of parliaments: a view of the
western political science

Some postulates of western theories of parliamentary institutionalization are researched.
These theories pick out its external and internal factors, state the positive impact of the insti-
tutionalization on the reforms. Typology of parliaments are analyzed in the context of their
political influence. The correlation between this influence and the institutionalization of com-
mitties is determined.

Key words: parliament, the legislative process, institution, institutionalization, new
institutionalism, committies.

Хо ча в політичній си с темі Ук раїни ди намічно зро с тає роль ви ко нав чої гілки
вла ди, пар ла мент за ли шається важ ли вим інсти ту том. По-пер ше, мо дернізаційні
ре фор ми спи ра ють ся на за ко но дав чий грунт. По-дру ге, Вер хов на Ра да Ук раїни за -
ли шається га ран том де мо кра тич них тен денцій. По-третє, роль пар ла мен ту зро с -
тає за умов політич них криз, уник ну ти яких най б лиж чи ми ро ка ми на вряд чи
вдасть ся. От же, ре гу лю ван ня за ко но дав чо го про це су, ви ко нан ня пар ла мен том
інших функцій за ли ша ють ся ак ту аль ни ми.

Інсти туціоналізація пар ла мен ту має спи ра ти ся на на уко ве підгрун тя. Скла до -
вою ос тан нь о го є світо вий досвід, на пра цю ван ня за рубіжної на уки. Дер жа ви з де -
мо кра тич ни ми тра диціями на ко пи чи ли знач ний досвід в цій сфері. То му Ук раїні
важ ли во досліджу ва ти їх на уко ву спад щи ну.

Ме тою статті є аналіз най важ ливіших те о ре тич них по ло жень західних те орій
пар ла ментсь кої інсти туціоналізації. 

В Ук раїні те орії інсти туціоналізації, зо к ре ма неоінсти туціоналістські,
досліджу ва ли Ю. Ле ве нець, О. Рибій, А. Ро ма нюк, М. Ча бан на, Є. Пе ре гу да то що,
але в ціло му це віднос но ма ло вив че ний те о ре тич ний підхід. Що до про блем пар -
ла мен та риз му, то во ни досліджу ва ли ся ба га ть ма вче ни ми – політо ло га ми, пра во -
знав ця ми, пред став ни ка ми дер жу правління. Але во ни ча с то роз гля да ють ся в кон -
тексті зовнішніх чин ників пар ла ментсь кої інсти туціоналізації – фор ми дер жав но -
го правління, роз вит ку партійної си с те ми. На томість спеціаль них праць, при свя -
че них пар ла мен та риз му, не так вже й ба га то, що не відповідає політичній вазі
цьо го інсти ту ту. 

При цьо му не в усіх з них аналізується іно зем ний досвід те о ре тич но го оп ра -
цю ван ня пар ла ментсь кої інсти туціоналізації. Але навіть тим пра цям, де та кий
аналіз зроб ле ний, ча с то вла с тиві пріори тет кла сиків філо софії (Д. Лок ка,
Т. Джеф фер со на, Б. Кон ста на, Д. Мілля то що) та мен ша ува га до новітніх на уко -
вих до сяг нень. По-дру ге, оскільки ба га то праць тор кається суміжних тем або
зовнішніх чин ників пар ла ментсь кої інсти туціоналізації, відповідний відбір
об’єкта здійснюється й при аналізі іно зем них те орій. 

Грун тов ний аналіз те орій пар ла мен та риз му зроб ле ний Ю. Ган жу ро вим, А. Ге -
оргіцею, Ю. Дре ва лем, В. Жу равсь ким, В. Ша по ва лом, а та кож в низці кан ди -
датсь ких ди сер тацій (Л. Пав ло вої, І. За риць кої, О. Ко ля с т ру ка, О. Скре бець,
О. Мо ро за). В кон тексті біка ме ралізму західну спад щи ну, зо к ре ма неоінсти -
туціоналістську, вив чав М. Новіков. Та кож ок ремі її ас пек ти досліджу ва ли Ю. Ба -
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ра баш, Н. Гру шансь ка, В. Роз ва довсь кий, А. Гри го рен ко, В. Поліщук, Н. Гри го -
рук, І. За лю бовсь ка. Але у більшості цих досліджень вив чається са ме пра во знав -
ча спад щи на. Аналізу кон цепцій пар ла ментсь кої відповідаль ності уря ду при свя -
че но пра цю Р. Пав лен ка, пар ла ментсь ких об’єднань – В. Го ли ше ва, взаємодії
партій та пар ла мен та риз му – Л. Ско чи ля са, Б. Га га лю ка, опо зиції – Н. Вінни чук,
О. Сов гирі. Але в ціло му західна політо логічна дум ка що до сфе ри пар ла ментсь -
кої інсти туціоналізації, зо к ре ма її внутрішніх чин ників, прак тич но не досліджена.

Інсти тут є соціаль ним по ряд ком або си с те мою соціаль них відно син, яка здат -
на са мовідтво рю ва ти ся шля хом са мо ак ти вації. Інсти туціоналізація – це про цес
до сяг нен ня та ко го сту пе ня1. Пар ла ментсь ка інсти туціоналізація – про цес,
внаслідок яко го за ко но давчі ор гані от ри му ють змо гу ви ко ну ва ти свої функції у
спосіб, який відрізняє їх від інших ор ганізацій2. Щоб цей про цес був ре зуль та тив -
ним, пар ла мен там слід роз ро би ти пра ви ла й до дер жу ва ти ся про це дур за ко но дав -
чо го про це су. Ри сою роз ви не но го за ко но дав чо го ор га ну є не ли ше ви роб лен ня
пра вил, а й виз нан ня їх політич ни ми суб’єкта ми. Зріла ус та но ва здат на ви ро би ти
пра ви ла так, щоб во ни не до пу с ка ли до участі в політич но му про цесі учас ників,
які не схва лю ють вста нов ле них пра вил. 

Ви то ка ми кон цепцій пар ла ментсь кої інсти туціоналізації ста ли досліджен ня
Кон гре су США на по чат ку XIX ст. Во ни ма ли опи со вий ха рак тер. ХХ ст. оз на ме -
ну ва ло но вий етап досліджень. У 1920–1940-х рр. зро с тає зна чущість прак тич них
ас пектів на уки. На прикінці 1940-х рр. на ука пе рей ш ла до емпірич них досліджень
політич ної по ведінки лю дей. На дум ку М. Шоу, ос лаб лен ня ува ги до функцій
інсти тутів при ве ло до зба лан со ва но го підхо ду, згідно з яким індивіди роб лять
вне сок в ефек тивність ви ко нан ня політич них функцій ус та но ва ми. Але слід ма ти
знан ня про інсти ту ти так са мо, як дра ма тург знає про об ме жен ня, що на кла да ють -
ся на п’єсу сце ною3.

Ранні досліджен ня інсти туціоналізації в західних де мо кратіях підкрес лю ва ли
ви ко нан ня інсти ту та ми суспільних функцій. Су часні студії приділя ють мен шу
ува гу стабільності й функціональній про дук тив ності пар ла мен ту і, на впа ки,
більшу – внутрішній ди наміці, зо к ре ма, роз вит кові партій і ролі пар ла ментсь ко го
керівництва в прий нятті рішень. 

Те орії інсти туціоналізації розрізня ють зовнішні й внутрішні її чин ни ки.
Відповідні кри терії бу ли роз роб лені Д. Ол со ном і Ф. Нор то ном для оцінки пар ла -
ментсь ко го роз вит ку: зовнішні фак то ри, які впли ва ють на пар ла мент; внутрішній
йо го по тенціал і йо го здатність до політич ної дії; зміст і тип пи тань дер жав ної
політи ки. Інші дослідни ки по глиб лю ють відповідну кла сифікацію. Важ ливі
зовнішні зв’яз ки вклю ча ють відно си ни пар ла мен ту із гро мадськістю, ви ко нав чою
й су до вою вла дою, внутрішні – коміте ти, до ступність за ко но дав чо го про це су для
суспільно го на гля ду, політичні пар ла ментські гру пи, фракції, за ко но давчі нор ми
й про це ду ри. 

Роз ви ток неоінсти туціоналізму дав по туж ний інстру мент для вив чен ня пар ла -
ментсь ких інсти тутів. Він про по нує політичні, а не соціальні, еко номічні чи куль -
турні фак то ри для по яс нен ня політич них про цесів. Неоінсти туціоналізм виз на чає
інсти туціоналізацію як про цес, а не ре зуль тат. Він пра цює над досліджен ням
інстру ментів, які еліти ви ко ри с то ву ють у про цесі інсти туціоналізації і які до по -
ма га ють пе ре тво ри ти пар ла мен ти в ус та но ви, здатні де мон ст ру ва ти дов голіття.
Неоінсти туціоналістські те орії ма ють дві ме ти: по яс ни ти наслідки орг струк ту ри
для за ко но дав чо го про це су й по яс ни ти її по хо д жен ня. Во ни бе руть по ча ток у ме -
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то до логії індивіду алізму, раціональ но му ви борі й пе ре ко на ності в то му, що інсти -
ту ти з їх струк тур ною ор ганізацією виз на ча ють по ведінку в за ко но дав чо му про -
цесі.

В рам ках неоінсти туціоналізму існу ють два ос новні підхо ди. По-пер ше, це те -
орія раціональ но го ви бо ру, яка ґрун тується на двох по сту ла тах. З од но го бо ку,
політи ки – раціональні суб’єкти, які ре а гу ють на зовнішні інсти туційні об ме жен -
ня й сти му ли, з іншо го – ре тель но скон ст руй о вані ус та но ви ве дуть до
стабільності й рівно ва ги в суспільстві4. То му інсти ту ти є не за леж ни ми змінни ми,
які мо жуть бу ти при вне сені ззовні або прий няті як ча с ти на раціональ но го про це -
су прий нят тя рішень.

Дру гий підхід – те орія істо рич но го інсти туціоналізму. Йо го пред став ни ки
вив ча ють інсти ту ти у кон тексті соціаль ної транс фор мації. Во ни ствер д жу ють, що
стра тегічний політич ний вибір виз на чає на прям роз вит ку інсти тутів, а ос танні, у
свою чер гу, об ме жу ють вибір. При цьо му підході інсти ту ти мо жуть роз гля да ти ся
як не за лежні або за лежні змінні. То му роз ви ток політич них ус та нов слід аналізу -
ва ти як ре зуль тат стра тегічно го політич но го ви бо ру або як фак тор об ме жен ня
про це су прий нят тя рішень5.

От же, обид ва підхо ди ствер д жу ють, що інсти ту ти вста нов лю ють рам ки
політич ної по ведінки, виз на ча ють якість і кількість за ко но дав чих актів.

Пар ла мен ти є наріжним ка ме нем де мо кратії. Пар ла ментсь ка інсти -
туціоналізація має серй озні наслідки для стабільності де мо кра тич но го ре жи му.
Щоб впли ва ти на ре фор ми, пар ла мент по ви нен діяти са мостійно, а опо зиція – ма -
ти змо гу ве с ти бо роть бу за кон троль над фор му ван ням уря ду.

Що до інших гілок вла ди де мо кра тич ний пар ла мент має ви с ту па ти як не за леж -
ний інсти тут із чіткою рол лю у роз робці політи ки. Все ре дині ньо го ма ють діяти
ме ханізми розв’язан ня конфліктів між політич ни ми си ла ми. Щоб ви ко ну ва ти ці
за вдан ня, у пар ла менті ма ють бу ти пра ви ла, які по винні за сто со ву ва ти ся од на ко -
во до всіх учас ників політич но го про це су.

Пар ла ментсь ка інсти туціоналізація бу ла виз на че на вод но час по зи тив но та не -
га тив но, оскільки інсти туціоналізація при вно сить стабільність і пе ред ба чу ваність
у політич ний про цес, але мо же ве с ти до відсут ності ініціати ви6. На дум ку
С. Хантінгто на, Кон грес США у ХХ ст. ізо лю вав се бе від но вих політич них сил і
не мав сти мулів для ви роб лен ня рішень для но вих про блем7. Але він розрізняє ви -
со ко роз ви нені політичні си с те ми й си с те ми, що роз ви ва ють ся. Ос танні враз ливі
й підда ють ся впли вам не політич них груп. Це пра ви ло сто сується й пар ла ментів8.
То му для де мо кратії, що роз ви вається, інсти туціоналізація пар ла мен ту – по зи тив -
не яви ще. 

Дослідни ки пар ла ментсь кої інсти туціоналізації роз ро би ли різні ти по логії за -
ко но дав чих ор ганів, ви хо дя чи з їх ролі у прий нятті рішень. Од на з по ши ре них
кла сифікацій ви о крем лює пар ла мен ти ти пу аре ни, які ух ва лю ють рішен ня під
впли вом зовнішніх сил і ха рак тер ним при кла дом яких є бри тансь кий пар ла мент,
та пар ла мен ти пе ре тво рю валь но го ти пу, в яких внутрішні струк ту ри й нор ми є
вирішаль ни ми фак то ра ми прий нят тя рішень. При кла дом ос танніх є Кон грес
США. Дослідни ки пар ла ментів пе ре тво рю валь но го ти пу роз гля да ють струк ту ру
комітетів і внутрішньо пар ла ментські пра ви ла та їх вплив. Во ни та кож вив ча ють
став лен ня де пу татів до пра вил прий нят тя рішень, пар ла ментів ти пу аре ни – про -
це си «ти с ку» ззовні на пар ла ментські про це си, по за пар ла ментсь ку партійну
політи ку, ор ганізацію пар ла ментсь ких партій, про цес пар ла ментсь ких де батів9.
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Обид ва ти пи пар ла ментів мо жуть бу ти зріли ми або незріли ми інсти ту та ми й де -
мон ст ру ва ти різні сту пені інсти туціоналізації. 

Од не з важ ли вих пи тань по ля гає в то му, як оціни ти си лу за ко но дав чих ор -
ганів. Во на най частіше вимірюється впли вом на ви роб лен ня дер жав ної політи ки.
Як пра ви ло, він порівнюється із ви ко нав чою вла дою. Ж. Блон дель роз ро бив
п’яти баль ну шка лу оцінки шля хом оцінки двох го ло вних фак торів – чи має пар -
ла мент пра во осу ду й не зго ди з інши ми гілка ми вла ди й чи мо же ви ко нав ча вла да
роз пу с ти ти за ко но дав чу. Він та кож аналізує внутрішні й зовнішні об ме жу ючі
фак то ри дій за ко но дав чої вла ди10. Клю чо вим терміном в оцінці за ко но дав чої вла -
ди в цій ти по логії є «об ме жен ня». Про дов жив ши ро бо ту Ж. Блон де ля, М. Ме зей
виз на чив об ме жен ня як пе ре шко ди, по став лені пар ла мен том в про цесі прий нят тя
рішень ви ко нав чою вла дою. Ці дії по винні за побігти од нобічно му прий нят тю
рішень ви ко нав чою вла дою. Грун ту ю чись на цьо му, М. Ме зей кла сифіку вав пар -
ла мен ти на: сильні, які мо жуть зміню ва ти й відки да ти про по зиції ви ко нав чої вла -
ди; пар ла мен ти з се реднім сту пе нем політич ної вла ди, які не мо жуть відки да ти ці
про по зиції, але мо жуть вно си ти зміни до них; слабкі, які не мо жуть ані зміню ва -
ти, ані відхи ля ти про по зиції інших гілок вла ди з пи тань дер жав ної політи ки11.

Дру гий вимір кла сифікації М. Ме зея ґрун тується на сту пені підтрим ки за ко -
но дав чих ус та нов ви бор ця ми. Він виділив кілька їх типів: ак тивні (Кон грес
США); враз ливі (Філіпінський Кон грес у 1946–1972 рр.); ре а гу ючі (Бри тансь кий
пар ла мент); при кор донні (Національні збо ри Па ки с та ну, 1962–1969 рр.);
мінімальні (Вер хов на Ра да СРСР)12.

Си ла за ко но дав чо го ор га ну ча с то об го во рюється та кож в кон тексті фор ми
правління. Політич на ак тивність пар ла ментів більш ви со ка в пре зи дентсь ких, ніж
в пар ла ментсь ких си с те мах. В ос танніх пар ла ментські партії є ос нов ни ми
суб’єкта ми роз роб ки політи ки й за ли ша ють не ба га то місця для ви роб лен ня не за -
леж ної пар ла ментсь кої політи ки, особ ли во як що во ни про яв ля ють ви со ку згур то -
ваність в про цесі го ло су ван ня.

Досліджен ня пар ла ментсь ких комітетів за по чат ко ву ють ся з кінця ХХ ст. Во ни
про де мон ст ру ва ли зна чен ня ролі комітетів і зв’язок між си лою комітетів і си лою
за ко но дав чих ор ганів. Роль пар ла ментів у фор му ванні дер жав ної політи ки бу де
ва гомішою, як що їх коміте ти є постійни ми й па ра лель ни ми струк ту рам
адміністра тив них ор ганів по га лу зях політи ки, а не тим ча со ви ми струк ту ра ми,
які фор му ють ся в міру не обхідності. Слабкі си с те ми комітетів май же завжди
пов’язані зі слаб ки ми за ко но дав чи ми ор га на ми. Між силь ни ми й слаб ки ми за ко -
но дав чи ми асам б ле я ми є ве ли кий спектр проміжних за ко но дав чих асам б лей13.

Одні дослідни ки вва жа ють, що партії ма ють мінімаль ний кон троль над
коміте та ми, які є силь ни ми учас ни ка ми політич но го про це су14, інші за пе ре чу ють
це й підкрес лю ють, що пе ре дви бор на політи ка є ос нов ним чин ни ком, який по яс -
нює си лу комітетів, а ос танні є на сам пе ред інстру мен та ми партії більшості, а
точніше її керівництва15. 

Неоінсти туціоналістська літе ра ту ра підкрес лює чо ти ри ос новні функції
комітетів:

– вне сок в ефек тивність пар ла ментсь ко го про це су. Од ним з найбільш важ ли -
вих їх за вдань є спри ян ня за ко но давчій про дук тив ності. Во на збільшується в міру
рос ту чис ла комітетів і то го, як коміте ти ви ко ну ють роль в за ко но дав чо му про -
цесі;
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– ви го да від політич них торгів. Ро бо та в коміте тах доз во ляє де пу та там
обміню ва ти ся по слу га ми й ве с ти пе ре го во ри з не обхідних пи тань. Коміте ти доз -
во ля ють своїм чле нам бра ти на се бе зо бов’язан ня й да ва ти обіцян ки, оскільки де -
пу та ти одер жу ють щось на кшталт прав влас ності над кон крет ною сфе рою
політи ки в на прям ку ро бо ти їх коміте ту; 

– збір інфор мації. Де пу та ти спеціалізу ють ся в сфері ро бо ти коміте ту при
мінімаль них ви т ра тах для пар ла мен ту; 

– міжпартійне співробітництво. 
У рам ках пер шої з цих функцій коміте ти ух ва лю ють рішен ня не за леж но від

партійних впливів або впли ву за ко но дав чої па ла ти. Дру га функція при пу с кає, що
коміте ти пе ре бу ва ють під впли вом ви борців і ко жен комітет вирішує пи тан ня не -
за леж но від партій або пар ла мен ту. У третій функції (збір інфор мації) коміте ти
по ста ють підрозділом за ко но дав чої па ла ти. В ос танній функції партії кон тро лю -
ють ро бо ту комітетів, партійні ліде ри ух ва лю ють рішен ня що до роз поділу місць
в них і то му відігра ють вирішаль ну роль у їх ро боті.

Досліджен ня пар ла ментсь кої інсти туціоналізації свідчать, що цей про цес про -
хо дить на двох рівнях. На пер шо му інсти туціоналізація ста но вить про цес
внутрішньої спеціалізації в рам ках за ко но дав чої вла ди. У ході цьо го про це су пар -
ла мент де ле гує ви ко нан ня кон крет них за вдань коміте там. За ко но давчі ор га ни
варіюють ся від пар ла ментів, які орієнту ють ся на пле нарні засідан ня й не ви ко ри -
с то ву ють чи ма ло ви ко ри с то ву ють коміте ти, до пар ла ментів, які орієнто вані на
коміте ти й де ле гу ють їм важ ливі функції.

На дру го му рівні інсти туціоналізація відбу вається в рам ках комітетів. Ос танні
варіюють ся від комітетів з роз ви не ни ми про це ду ра ми й нор ма ми на ступ ності в
членстві до комітетів зі слаб ко роз ви не ни ми про це ду ра ми й не ве ли кою на -
ступністю в членстві комітетів16. Досліджен ня по ка зу ють, що за ко но давчі ор га ни
мо жуть або прой ти шлях від за ко но дав чо го про це су в ос нов но му на пле нар но му
засіданні до пар ла мен ту, орієнто ва но го на ро бо ту в коміте тах, або, на впа ки пар -
ла мент мо же по ча ти цей про цес із прий нят тя по ло жен ня в кон сти туції про роль
комітетів і зго дом пе рей ти до пар ла ментсь кої си с те ми з до б ре інсти туціоналізо ва -
ною си с те мою комітетів17. 

От же, західна політич на на ука, зо к ре ма в річищі неоінсти туціоналістсько го
підхо ду, роз ро би ла різні те о ре тичні інстру мен ти для аналізу пар ла ментсь кої
інсти туціоналізації. На ко пи че ний досвід в сфері досліджен ня та ких її скла до вих
як зовнішні та внутрішні чин ни ки інсти туціоналізації, вплив інсти туціоналізації
на хід де мо кра тич них ре форм, політич ний вплив та ти по логія за ко но дав чих асам -
б лей, взаємодія партій та ор ганізаційних пар ла ментсь ких струк тур, функціону -
ван ня комітетів. 
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В. М. СПІВАК 

ПОЛІТИ КА ДЕР ЖА ВИ В ПРО ЦЕСІ ФОР МУ ВАН НЯ 
І РОЗ ВИТ КУ ЛЮДСЬ КО ГО КАПІТА ЛУ В УК РАЇНІ

Аналізу ють ся про це си суспільно-політич них змін в умо вах фор му ван ня інфор -
маційно го суспільства, інно ваційної еко номіки в Ук раїні та світі. Роз г ля ну то сутність,
зна чен ня, те о ре тичні і при кладні ас пек ти ево люції людсь ко го капіта лу, фак то ри впли -
ву на йо го фор му ван ня та ме ханізми ре алізації. Об грун то ва но роль політи ки дер жа ви
в про цесі фор му ван ня та уп равлінні людсь ким капіта лом на національ но му рівні та гло -
баль но му вимірі.

Клю чові сло ва: гло балізація, дер жа ва, політи ка, людсь кий капітал. 

Спи вак В.М. По ли ти ка го су дар ст ва в про цес се фор ми ро ва ния и раз ви тия че ло -
ве че с ко го ка пи та ла в Ук ра и не

Ана ли зи ру ют ся про цес сы об ще ст вен но-по ли ти че с ких из ме не ний в ус ло ви ях фор ми -
ро ва ния ин фор ма ци он но го об ще ст ва, ин но ва ци он ной эко но ми ки в Ук ра и не и ми ре. Рас -
смо т ре ны сущ ность, зна че ние, те о ре ти че с кие и при клад ные ас пек ты эво лю ции че ло -
ве че с ко го ка пи та ла, фак то ры вли я ния на его фор ми ро ва ние и ме ха низ мы ре а ли за ции.
Обос но ва на роль по ли ти ки го су дар ст ва в про цес се фор ми ро ва ния и уп рав ле ния че ло ве -
че с ким ка пи та лом на на ци о наль ном уров не и в гло баль ном из ме ре нии.

Клю че вые сло ва: гло ба ли за ция, го су дар ст во, по ли ти ка, че ло ве че с кий ка пи тал. 

Spivak Viktorе. Policy and state in the process of forming and development of human
capital in ukraine

The processes of social and political changes are analysed in the conditions of forming of
informative society, innovative economy in Ukraine and world. Essence, value, theoretical
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and applied aspects of evolution of human capital, factors of influence on his forming and
mechanisms of realization, is considered. The role of policy of the state is grounded in the
process of forming and management a human capital at national level and in the global meas-
uring.

Key words: globalization, state, policy, human capital.

На зламі ти ся чоліть тен денція кон цен т рації ува ги вче них на дослідженні про -
блем лю ди ни все більше роз ши рюється й ак ту алізується. Це вик ли ка но як гло -
баль ною еко номічною кри зою, яка має за тяж ний ха рак тер і за ли шається да ле кою
до її вирішен ня, а лю ди на з її по тре ба ми і інте ре са ми витісняється на пе ри ферію
суспільно го жит тя, так і пе ре ос мис лен ням ди наміки світо вих про цесів
соціалізації, ан т ро по логізації, людсь ко го виміру гло балізації вза галі. При цьо му
як на те о ре тич но му так і на прак тич но му рівні зро с тає інте рес до твор чо го по -
тенціалу лю ди ни, шляхів йо го ста нов лен ня і роз вит ку, кон цепції людсь ко го
капіта лу. У гло баль но му світі людсь кий капітал виз на чає тем пи еко номічно го зро -
с тан ня і на уко во-технічно го про гре су.

Фор му ван ня та роз ви ток те орії людсь ко го капіта лу пов’яза ний з іме на ми відо -
мих західних еко номістів Г. Бек ке ра, Б. Вейс бро да, Е. Денісо на, Дж. Кен д ри ка,
Дж. Мінце ра, Л. Ту роу, Р. Флоріди, Т. Шуль ца, та інших. Знач ний вне сок в її по -
пу ля ри зацію та роз ви ток зро би ли російські на уковці: В. Гой ло, С. Дят лов, В. Іно -
зем цев, Р. Ка пе люшніков, С. Міхньо ва, К. Ци ре но ва, В. Ще тиніна. В Ук раїні
досліджен ням про блем фор му ван ня та ви ко ри с тан ня людсь ко го капіта лу зай ма -
ли ся В. Ан то нюк, О. Брац лавсь ка, С. Во вка нич, Н. Голіко ва, Б. Да ни ли шин,
Я. Ларіна, С. Мо чер ний, М. Ніко лай чук, Н. Пе ре пе ли ця, Л. Семів, Л. Тер тич на,
Н. Ушен ко, Л. Шев чук, Г. Євту шен ко та інші. Вітчиз няні на уковці вне сли знач ний
вклад у по глиб лен ня те о ре тич них за сад кон цепції людсь ко го капіта лу. Од нак слід
відзна чи ти не вирішеність ба га ть ох як те о ре тич них, так і прак тич них про блем,
пов’яза них з людсь ким капіта лом в умо вах гло баль них транс фор маційних змін,
оцінкою політи ки дер жа ви в про цесі фор му ван ня людсь ко го капіта лу. 

Впер ше по нят тя «людсь кий капітал» у на уко во му обігу вве де но Т. Шуль цем,
який ро зумів йо го як на яв ний за пас прид ба них знань, на ви чок, досвіду, здо ров’я,
здібно с тей, мо тивів та енергії, що мо жуть бу ти ви ко ри с тані про тя гом пев но го
періоду ча су з ме тою ви роб ництва то варів і по слуг, вод но час ува жав людсь кий
капітал скла до вою ча с ти ною лю ди ни і май бутнім дже ре лом її до ходів. Про фе сор
Мас са чу сетсь ко го тех но логічно го інсти ту ту Л. Ту роу вклю чає в по нят тя людсь -
кий капітал ви роб ничі здібності, об да ру ван ня і знан ня лю ди ни, а та кож та ку спе -
цифічну ха рак те ри с ти ку як по ва га до політич ної і соціаль ної стабільності. Г. Бек -
кер у праці «Людсь кий капітал: те о ре тич ний та емпірич ний аналіз» роз гля дає
людсь кий капітал як су купність знань, здо ров’я, на ви чок і досвіду, які ви ко ри с то -
ву ють ся індивідом для от ри ман ня до хо ду. Інве с тиції в людсь кий капітал вче ний
поділяв на за гальні та спе цифічні, відповідно до яких і ство рюється за галь ний або
спе цифічний людсь кий капітал. Під пер шим на уко вець ро зумів капіта ло в кла ден -
ня, що здійсню ють ся в про цесі за галь ної підго тов ки працівни ка, яка за без пе чує
от ри ман ня знань, на виків, вмінь, які мо жуть бу ти ви ко ри с тані на будь-яко му
підприємстві. Тоб то, за гальні інве с тиції працівник здійснює сам, от ри му ю чи
освіту в на вчаль них за кла дах. Спеціальні інве с тиції здійсню ють ся без по се ред ньо
на ро бо чо му місці, пов’язані з про фесійною підго тов кою, яка про во дить ся на
підприємстві. Дж. Кен д рик у праці «Су куп ний капітал США і йо го фор му ван ня»
поділяє капітал на ре чо вий і не ре чо вий. Під ре чо вим капіта лом, що втіле ний в
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лю дях роз гля да ють ся ви т ра ти на освіту та про фесійну підго тов ку лю ди ни, її здо -
ров’я, а та кож на мобільність тру до вих ре сурсів.

Ком плекс ний аналіз по нят тя «людсь кий капітал», на су час но му етапі роз вит -
ку да ної кон цепції, здійсни ла відо мий вче ний соціаль но-тру до вої сфе ри О.
Грішно ва у праці «Людсь кий капітал: фор му ван ня в си с темі освіти і про фесійної
підго тов ки» (2001 р.). Во на про ве ла гли бо ке досліджен ня про блем фор му ван ня та
роз вит ку людсь ко го капіта лу на різних рівнях: сімї, мікро е ко номічно му, ме зо е ко -
номічно му і ма к ро еко номічно му, а та кож за про по ну ва ла відповідно до рівнів ос -
новні чин ни ки йо го зро с тан ня. Знач ним на уко вим до роб ком з да ної те ма ти ки є та -
кож пра ця Я. Ларіної і О. Брац лавсь кої «Роз ви ток людсь ко го капіта лу в умо вах
гло балізації» (2012 р.), в якій знач ну ува гу приділе но те о ре ти ко-ме то до логічним
за са дам роз вит ку людсь ко го капіта лу, фор му ван ню йо го по тенціалу і ме ханізмів
ре алізації, за без пе чен ню кон ку рент них пе ре ваг за до по мо гою людсь ко го капіта лу
в гло баль но му вимірі.

Людсь кий вимір, соціаль на спря мо ваність дер жав ної політи ки ста ли нині не -
обхідністю на шля ху до інно ваційної мо делі роз вит ку еко номіки Ук раїни. Людсь -
кий вимір, соціаль ну спря мо ваність дер жав ної політи ки має фор му ва ти онов лен -
ня сти мулів людсь кої діяль ності, роз крит тя, збе ре жен ня й роз ви ток соціаль но-де -
мо графічних, освітніх, куль тур них, мо ти ваційних, інте лек ту аль но-інфор -
маційних, мен таль них та інших ком по нент людсь ких ре сурсів, в інших умо вах та
за інших ви мог. Оче вид но, що роз ви ток су час но го соціуму, який су про во д жується
зро с тан ням і ус клад нен ням інфор маційно-ко мунікаційних тех но логій, дає мож -
ливість кон ста ту ва ти той факт, що змінюється са ма при ро да людсь ко го капіта лу.
Роз ви ток інфор маційно-те ле ко мунікаційних, ци ф ро вих си с тем при во дить до не -
обхідності фор му ван ня зовсім іншо го ти пу працівни ка. У цих умо вах на пер ший
план ви хо дять такі йо го ха рак те ри с ти ки, як кре а тивність, здатність до інно вацій,
ви со кий ступінь адап тації до ви роб ни чих тех но логій, що швид ко зміню ють ся,
уміння швид ко прий ма ти рішен ня та ін. Це при во дить до відмо ви від ка те горії
най ма но го робітни ка як носія людсь ко го капіта лу, оскільки в ньо му за кла де на па -
сивність і відсутність інно ваційності, кре а тив ності, здат ності до ме недж мен ту -
ван ня то що. От же, інфор маційно-ко мунікаційні тех но логії з ме ханізму фор му ван -
ня людсь ко го капіта лу по сту по во транс фор му ють ся в йо го скла до вий еле мент,
ство рю ю чи ос но ву для постійно го підви щен ня якості людсь ко го капіта лу, чо го не
мож ли во не вра хо ву ва ти дба ю чи про йо го роз ви ток.

Слід відзна чи ти, що сфор мо вані про тя гом кількох ос танніх де ся тиліть кон -
цепція людсь ко го роз вит ку і кон цепція людсь ко го капіта лу ма ють чи ма ло
спільних оз нак, од нак не є то тож ни ми. Людсь кий роз ви ток є шир шим по нят тям,
ніж людсь кий капітал. Ос танній є скла до вою людсь ко го роз вит ку. Людсь кий роз -
ви ток роз гля дається як про цес зро с тан ня людсь ких мож ли во с тей, який за без пе -
чується пев ни ми фак то ра ми: політич на сво бо да, вільна дум ка, суспільна по ва га,
пра ва лю ди ни, здо ро ве довкілля. У кон цепції людсь ко го роз вит ку успішна лю ди -
на роз гля дається як ме та, а за без пе чен ня її до б ро бу ту є кінце вим за вдан ням,
людсь кий по тенціал при цьо му роз гля дається невід’ємним ком по нен том до б -
робуту. 

Нині не має од но стай ності се ред дослідників у виз на ченні по нят тя «людсь кий
капітал», але в ос но ву йо го ро зуміння по кла де но такі оз на ки як здібності, знан ня,
та лант лю ди ни, котрі мо жуть за по тре би вдо с ко на лю ва ти ся, пе ре тво рю ва ти ся на
знан ня та фізичні пе ре ва ги, в за галь но му збільшу ю чи її мож ли вості. У кон цепції
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людсь ко го капіта лу інве с тиції в лю ди ну роз гля да ють ся пе ре дусім як засіб
збільшен ня про дук тив ності праці та до хо ду, і са ме цим виз на чається їхня еко -
номічна ефек тивність1. Без сумніву, кон цепція людсь ко го капіта лу є найбільш
пер спек тив ним на прям ком роз вит ку еко номічної на уки, яка з ча сом змісто вно
зба га чується у зв’яз ку з тим, що на зміну пе ре важ но фізичній праці при хо дить
інте лек ту аль на, зро с тає цінність ви со кок валіфіко ва ної ро бо чої си ли, провідним
ре сур сом ста ють знан ня. В умо вах гло баль но го роз вит ку на уков ця ми все частіше
по ру шується пи тан ня про фор му ван ня людсь ко го капіта лу на гло баль но му рівні.

По нят тя «еко номіки, за сно ва ної на знан нях», або інте лек ту аль ної еко номіки,
що от ри ма ло в ос танні ро ки ши ро ке по ши рен ня у світовій еко номічній літе ра турі,
відо б ра жає виз нан ня то го, що на укові знан ня та спеціалізо вані унікальні на вич ки
їхніх носіїв ста ють го ло вним дже ре лом і клю чо вим фак то ром роз вит ку ма теріаль -
но го та не ма теріаль но го ви роб ництва, за без пе чен ня ста ло го еко номічно го роз вит -
ку. Це дає пра во значній ча с тині су час них дослідників вва жа ти, що люд ст во пе ре -
бу ває на по розі «но во го соціаль но го ус т рою» в яко му відбу вається заміна праці
знан ня ми, що зна ме нує пе ре тво рен ня суспільно го ви роб ництва з ма теріаль но го в
інно ваційне, тоб то ви роб ництво, в ос нові яко го ле жить ви ко ри с тан ня но вих знань
(або но ве ви ко ри с тан ня знань), втіле них у тех но логії, ноу-хау, но вих комбінаціях
ви роб ни чих фак торів, струк турі ор ганізації та уп равління ви роб ництвом, і доз во -
ля ють от ри му ва ти інте лек ту аль ну рен ту і різно го ро ду пе ре ва ги над кон ку рен та -
ми. При цьо му, відзна чає С. Міхньо ва, інте лек ту аль на ак тивність є ос нов ним і
виз на чаль ним ком по нен том тієї но вої ка те горії працівників, яку на зи ва ють сьо -
годні людсь ким капіта лом. Інте лек ту аль на ак тивність стає в умо вах інфор -
маційної еко номіки та ким же «еко номічним фе но ме ном», яким в ми нулі епо хи
був «се редній рівень ми с тецтва робітни ка, йо го освітній рівень». То му са ме на -
явність або відсутність да ної якості, особ ли вості її про яву на відтво рю валь но му
рівні і в про цесі праці по винні ле жа ти в ос нові роз ме жу ван ня ка те горіаль них по -
нять здібно с тей до ви ко навсь кої і твор чої праці, ма теріаль но го та інно ваційно го
ви роб ництва2. 

У рей тин гу ООН за 2013 рік Ук раїна пе ре бу ває на 78 місці, але все ж се ред
країн з най ви щим рівнем людсь ко го роз вит ку. Що до та ких країн як Біло русь,
Росія і Ка зах стан, то во ни зай ма ють 50, 55 і 69 місця відповідно. При цьо му Про -
гра ма роз вит ку ООН вра хо вує дані про рівень жит тя гро ма дян, стан зло чин ності
в країні, рівні освіти і куль тур но го роз вит ку на се лен ня та ін.3 У рей тин гу людсь -
ко го капіта лу, скла де но го Світо вим еко номічним фо ру мом The Human Capital
Report, Ук раїна посіла 63-є місце се ред 122-х країн світу. Ос нов ни ми кри теріями
оціню ван ня країн є освіта, охо ро на здо ров’я, пра цев ла ш ту ван ня та зай нятість, на -
вко лишнє се ре до ви ще та інфра с т рук ту ра4.

Людсь кий капітал має як кількісні, так і якісні виміри. За галь на чи сельність
на се лен ня, ча ст ка пра цю ю чих, рівень освіти та про фесійної підго тов ки, се ред ня
кількість років на вчан ня, об ся ги міграції, кількість відпраць о ва них лю ди но-го дин
то що є кількісни ми по каз ни ка ми. До якісних на ле жать знан ня, уміння, твор чий
по тенціал, життєві орієнти ри то що, які впли ва ють на якісну ха рак те ри с ти ку праці
та спри я ють підви щен ню її про дук тив ності. Ви т ра ти, спря мо вані на їх поліпшен -
ня, на ле жать до інве с тицій у людсь кий капітал.

В ка те горії людсь ко го капіта лу в ос нов но му, виділя ють три ос новні скла дові.
Пер шою є капітал здо ров’я, який із за галь но го пси хо ма тич но го, фізіологічно го
ста ну лю ди ни пе ре тво рюється у пев ний об раз жит тя, спря мо ва ний на підтри ман -
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ня її здо ров’я. Дру га - капітал освіти, який виз на чає соціаль ний ста тус, що мак си -
маль но мо же бу ти до сяг ну тий да ним індивідом, і ство рює об’єктив но-суб’єктивні
ос но ви для йо го кар’єрно го рос ту, де об’єктив ни ми ос но ва ми є ви мо ги для пев -
но го ви ду діяль ності і по са ди, пов’язані з освітою, а суб’єктив ни ми – здатність
індивіда ви ко ри с та ти у ви роб ничій діяль ності от ри мані у про цесі на вчан ня на ви -
ки й уміння, які збільшу ють йо го здатність до кре а тив ності та інно ваційної діяль -
ності. Тре ть ою є капітал куль ту ри, який за дає сте рео типні мо делі по ведінки і си -
с те му цінно с тей індивіда, що виз на чає ха рак тер йо го ре алізації у про цесі тру до -
вої діяль ності (при пу с ти ма-не при пу с ти ма по ведінка, на при клад, у бізнесі, що
відо б ра жає відмінності, за кла дені в рам ках різних куль тур). На наш по гляд, в
оцінці цілісно го по нят тя людсь ко го капіта лу на вряд чи мож ли во вва жа ти го ло -
вною яку б то не бу ло од ну з них, а слід роз гля да ти ком плекс но, у не роз рив но му
зв’яз ку. На явність освіти, при кла дом, є ли ше пе ре ду мо вою, а не га рантією
життєво го успіху. Не менш цінни ми є та кож фізичні, пси хо логічні, світо глядні,
куль турні ат ри бу ти лю ди ни: фізич на си ла і ви нос ливість, зовнішня при ваб -
ливість, ко муніка бельність, ав то ри тет, уміння ух ва лю ва ти рішен ня, бра ти на се бе
відповідальність, ор ганіза торські здібності, здібності до підприємниць кої діяль -
ності, та ла но витість, мо ральні ус та нов ки то що. В умо вах роз маїття суспільно-ко -
рис ної діяль ності лю ди ни мо же зміню ва ти ся при орітетність тих чи інших яко с тей
у поєднанні з інши ми.

Аль тер на тивні кон цепції людсь ко го капіта лу на ма га ють ся вра ху ва ти весь
спектр яко с тей лю ди ни, які мо жуть при но си ти до хо ди і які не вра хо ву ва ли ся при
тра диційно му підході: знан ня, фізіологічний та пси хо логічний стан, мобільність,
досвід, мо ти вації та ін. В інте г раль но му ви гляді по нят тя «людсь кий капітал»
мож на виз на чи ти як сфор мо ва ний або роз ви не ний у ре зуль таті інве с тицій і на ко -
пи че ний людь ми (лю ди ною) де я кий за пас здо ров’я, знань, на виків, здібно с тей,
мо ти вацій та інших про дук тив них яко с тей, який ціле с пря мо ва но ви ко ри с то -
вується в тій або іншій сфері еко номічної діяль ності, сприяє зро с тан ню про дук -
тив ності праці і за вдя ки цьо му впли ває на збільшен ня до ходів йо го влас ни ка. Ба -
га то фак тор не мо де лю ван ня людсь ко го капіта лу не мо же про во ди ти ся без вра ху -
ван ня су час них за гроз на національ но му рівні, які ви ни ка ють у та ких сфе рах як
зай нятість, на уко во-технічна діяльність, освітня, міграційна, куль тур на, мо ти ва -
ційна, де мо графічна, еко логічна, політич на. Не ви пад ко во ок ремі ек с пер ти три -
вож но і ар гу мен то ва но за яв ля ють про те, що людсь кий капітал Ук раїни мо же
вичер па ти ся швид ше за при родні ба гат ст ва5, не безпідстав но го во рять про
знижен ня за галь но го рівня людсь ко го капіта лу і од но час но зро с тан ня кон ку ренції
на ньо го.

В Ук раїні кон цепція людсь ко го капіта лу є виз на ною, од нак не ста ла го ло вною
і виз на чаль ною в її ви ко ри с танні, підґрун тям удо с ко на лен ня соціаль но-еко -
номічної політи ки та прак ти ки гос по да рю ван ня. Од нак інно ваційний шлях роз -
вит ку не уяв ляється нині без роз вит ку людсь ко го капіта лу та людсь ко го по -
тенціалу вза галі, то му по тре бує більш гли бо ко го усвідо млен ня як на рівні дер жав -
но го уп равління, так і на ви роб ни чо му, осо бистісно му рівні. Оче вид но ви ник нен -
ня цієї те орії та її ак тив не ви ко ри с тан ня обу мов ле не соціаль но-еко номічним та
куль тур ним роз вит ком, а в умо вах гло баль них транс фор маційних змін пред’яв ляє
нові ви мо ги до всіх без ви нят ку суб’єктів відно син: лю ди ни, суспільства, бізне су,
місце вих гро мад, дер жа ви. 

Дер жа ва фор мує еко номічні стра тегії та стра тегічні про гра ми роз вит ку
людсь ко го капіта лу, здійснює інве с тиції у цей ре сурс та виз на чає пріори те ти йо -
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го роз вит ку. Най суттєвіши ми для роз вит ку людсь ко го капіта лу та на ро щу ван ня
йо го кон ку рен то с про мож ності є такі чин ни ки: соціаль но-еко номічні, політи ко-
адміністра тивні, де мо графічні, еко логічні, на уко во-технічні, гу манітар но-освітні,
інсти туційні, рин кові. Роль дер жа ви у фор му ванні й роз вит ку людсь ко го капіта лу
над зви чай но ве ли ка, оскільки в її ар се налі поєдну ють ся як спо ну кальні, так і при -
му сові за хо ди ре гу лю ван ня за галь но обов’яз ко во го зна чен ня, спря мо вані на фор -
му ван ня адек ват них соціаль но-еко номічних умов відтво рен ня зай ня тості, си с те -
ми освіти, охо ро ни здо ров’я, еко логії то що.

Фак то ри впли ву на про цес фор му ван ня людсь ко го капіта лу в умо вах гло -
балізації на національ но му рівні слід поділи ти на зовнішні та внутрішні. До
зовнішніх на ле жать стрімке по глиб лен ня і при ско рен ня про цесів гло балізації,
гос по дарсь ке пе ре фор ма ту ван ня світу під дією ТНК, гло балізація про блем на вко -
лиш нь о го се ре до ви ща (еко логічна де гра дація, зро с тан ня на ро до на се лен ня, про -
до воль ча кри за, кліма тичні зміни то що), без пе рерв ний тех но логічний по ступ, по -
си лен ня доміну ван ня не ма теріаль них ак тивів (по ява но вих інфор маційних та на -
но тех но логій, що до корінно при ско рю ють про це си роз вит ку і зміню ють світ),
інтен сив ний роз ви ток еко номіки знань, по слаб лен ня ролі дер жа ви, фор му ван ня
над національ них струк тур, по глиб лен ня міжна род но го поділу праці, інтен -
сивність роз вит ку міграційних про цесів, по си лен ня куль тур но-цивілізаційних
змін та ін. До внутрішніх фак торів на ле жать політич на і соціаль на стабільність у
суспільстві, зміни лю ди ни та не обхідність роз вит ку рис ме недж мен ту но во го ти -
пу, фор му ван ня кор по ра тив них соціаль них відно син і соціаль ної відповідаль ності
бізне су, по си лен ня мо ти вації праці, роз ви ток освіти, фор му ван ня гло баль ної
свідо мості гро ма дян.

У но вих умо вах фор му ван ня еко номіки знань особ ли вої зна чу щості на бу ва -
ють такі якості осо би с тості, як са мостійність, ініціативність, кре а тивність, по чут -
тя обов’яз ку, відповідальність та ін. Ці якості фор му ють ся суспільством і дер жа -
вою, при чо му не обхідна свідо ма і ціле с пря мо ва на політи ка їх фор му ван ня.
Відповідно ефек тивність еко номічно го роз вит ку стає похідною від ефек тив ності
соціаль но го роз вит ку осо би с тості, інсти тутів гро ма дянсь ко го суспільства,
політич ної та дер жав ної си с те ми. Ефек тив ною мо дел лю взаємодії дер жа ви і
суспільства мо же ста ти тільки мо дель, яка пе ре дусім зорієнто ва на на роз ви ток по -
тенціалу осо би с тості, здат ної твор чо пра цю ва ти в умо вах еко номіки знань6.

Вирішен ня про блем пов’яза них з фор му ван ням і роз вит ком людсь ко го капіта -
лу на національ но му рівні, на наш по гляд, пер шо чер го во зво дить ся до та ких за -
вдань.

1. За без пе чен ня діало гу вла ди і суспільства у вирішенні суспільно зна чи мих
цілей, зо к ре ма до сяг нен ня си нергії зу силь в ак ту алізації те орії і прак ти ки кон -
цепції людсь ко го капіта лу. Ре зуль та том спільних дій вла ди і суспільства ма ють
ста ти як фак то ри за без пе чен ня політич ної стабільності, взаємної довіри вла ди і
суспільства, так і чіткі пріори те ти дер жав ної політи ки фор му ван ня людсь ко го
капіта лу, інве с ту ван ня у всебічний роз ви ток лю ди ни. Се ред чи сель них не виз на -
че но с тей гло баль но го світу, в Ук раїні до пов нюється і ро ка ми існує ще й політич -
на не виз на ченість, пов’яза на з очіку ван ням тих чи інших змін після ви борів,
підпи сан ня уго ди про Асоціацію з ЄС, над хо д жен ня інве с тицій та ін. Са ме дер -
жа ва, на наш по гляд, має ство рю ва ти еко номічні стра тегії та стра тегічні про гра -
ми роз вит ку людсь ко го капіта лу, ро би ти перші інве с тиції у цей ре сурс та виз на -
ча ти пріори те ти йо го роз вит ку. В умо вах фор му ван ня гло баль ної свідо мості стра -
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тегічним за вдан ня є ви хо ван ня «но во го мис лен ня» лю дей, що пе ред ба чає
поєднан ня те орії людсь ко го капіта лу з інши ми те оріями, роз роб ку і за про ва д жен -
ня цільо вих про ектів і про грам спря мо ва них на ви хо ван ня звич ки до здо ро во го
спо со бу жит тя (в ро зумінні фізич но го і психічно го здо ров’я); ви хо ван ня рин ко во -
го мис лен ня з йо го пріори те та ми і не доліка ми та йо го сприй нят тя; парт нерсь ко го
став лен ня до підприємництва; інте лек ту аль ної ак тив ності; по ва ги до праці; на ви -
чок логічно го та стра тегічно го мис лен ня; чіткої національ ної, куль тур ної, про -
фесійної іден тифікації.

2. За без пе чен ня суб’єктності бізне су на по зиції «відповідаль ний ук раїнський
бізнес». Людсь кий капітал по тре бує без пе рев но го, си с тем но го і си с те ма тич но го
піклу ван ня в про цесі йо го фо ру ван ня і уп равління. Уряд і ве ли кий бізнес є ве ли -
ки ми суб’єкта ми стра тегічно го уп равління людсь ким капіта лом але не де мон ст -
ру ють жод ної стра тегії. Їм бра кує усвідо млен ня си ту ації та уз го д жен ня дій, а є ли -
ше інерція, най менш ви т рат ний шлях от ри ман ня ви го ди. Ок ремі стра тегічні
ініціати ви ве ли ко го бізне су що до роз вит ку людсь ко го капіта лу не ство рю ють си -
с те ми: во ни або за над то ко рот ко ст ро кові, спря мо вані на швид кий ре зуль тат, або
за над то вузькі, «точ кові» і не впли ва ють на си ту ацію в ціло му. Як що бізнес
усвідо млює се бе суб’єктом стра тегічно го уп равління людсь ким капіта лом, він мо -
же об’єдна ти зу сил ля за ра ди ре алізації та ких про ектів. Ми ж маємо над зви чай но
бідний національ ний, не політич ний бізне со вий про ект ний простір. Бізнес має
значні ре сур си та мож ли вості впли ву на людсь кий капітал і вод но час не до стат ню
суб’єктність, відчу ває відповідальність, але не го то вий взя ти її на се бе, не го то -
вий діяти. Ви кла де не дає підста ви го во ри ти про не обхідність усвідо млен ня
національ ним бізне сом відповідаль ності за роз ви ток країни, зміцнен ня по зиції у
діалозі з вла дою і суспільством.

В умо вах гло баль них транс фор маційних змін дер жа ва має не ли ше збе рег ти,
а й си с тем но по си ли ти по зиції в політиці фор му ван ня людсь ко го капіта лу. Фор -
му ван ня людсь ко го капіта лу твор чо го ти пу, який відповідає ви мо гам інно ваційно -
го ви роб ництва, має ви с ту па ти пріори тет ною скла до вою суспільно-політич них
ре форм і невід’ємною ча с ти ною Стра тегії роз вит ку Ук раїни в май бут нь о му.

1. Ко вальсь ка Л. Л., Сав чук Г. В. Кон цеп ту альні досліджен ня те орії людсь ко го роз -
вит ку / Л.Л. Ко валь ска, Г.В. Сав чук [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http//
archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./en_re/2009_6_1/18. pdt. 2. Міхньо ва С. Г. Інте лек ту -
алізація еко номіки: інно ваційне ви роб ництво та людсь кий капітал /Міхньо ва С.Г. [Еле -
к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=2216 3. До ро шен -
ко Д. Ук раїна посіла 78 місце в рей тин гу ООН за рівнем людсь ко го роз вит ку / До ро шен -
ко Д. [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: www.novostimira.com.na/novyny_
48369.html 4. Людсь кий капітал Ук раїни оціни ли на рівні Ар ген ти ни та Азер ба д жа ну
[Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: chernivtsi.comments.ua»Но ви ни 5. Людсь кий
капітал Ук раїни мо же ви чер па ти ся швид ше за при родні ба гат ст ва – ек с перт [Еле к трон -
ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: <a href=http://www.ukrinform.
ua/ukr/news/lyudskiy_kapital_ukraiini_moge  6. Ларіна Я. Роз ви ток людсь ко го капіта лу в
умо вах гло балізації: моно  графія/ Я. Ларіна, О. Брац лавсь ка. – К.: ВЦ «Ака демія», 2012.
– 248 с.
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СТРА ТЕГІЧНІ ОРІЄНТИ РИ РОЗ БУ ДО ВИ 
СУ ЧАС НОЇ УК РАЇНСЬКОЇ ДЕР ЖА ВИ

Аналізу ють ся фун да мен тальні про бле ми су час но го ук раїнсько го дер жа во тво рен ня,
на особ ли ву ува гу за слу го ву ють пи тан ня го ло вно го век то ра еко номічно го, соціаль но-
політич но го й куль тур но го роз вит ку дер жа ви. Розв’язан ня цих про блем обґрун то ва но
прин ци па ми ук раїнсько го дер жа во тво рен ня як стра тегічни ми орієнти ра ми роз бу до ви
дер жа ви. На су час но му етапі її роз вит ку од ним із стра тегічних орієнтирів є фор му -
ван ня єди но го ук раїнсько го гу манітар но го про сто ру. Вод но час ук раїнське дер жа во тво -
рен ня – це ще й інно ваційний роз ви ток дер жа ви і фор му ван ня лю ди ни, спро мож ної до
інно ваційно го мис лен ня, тво рен ня но вої якості жит тя та суспільства. Усе це має
відбу ва ти ся на за са дах роз ви не ної пра во вої куль ту ри і зба лан со ва ної пред став ниць кої
де мо кратії. У статті прин ци пи ук раїнсько го дер жа во тво рен ня роз гля да ють ся як
стра тегічні орієнти ри роз бу до ви су час ної дер жа ви.

Клю чові сло ва: дер жа во тво рен ня, ук раїнське дер жа во тво рен ня, прин ци пи ук -
раїнсько го дер жа во тво рен ня.

От реш ко В.С. Стра те ги че с кие ори ен ти ры раз ви тия со вре мен но го ук ра ин ско -
го го су дар ст ва

Ана ли зи ру ют ся фун да мен таль ные про бле мы со вре мен но го ук ра ин ско го го су дар ст -
во соз да ния, осо бо го вни ма ния за слу жи ва ют во про сы глав но го век то ра эко но ми че с ко го,
со ци аль но-по ли ти че с ко го и куль тур но го раз ви тия го су дар ст ва. Ре ше ние этих про блем
обос но ван но прин ци па ми ук ра ин ско го го су дар ст ва как стра те ги че с ки ми ори ен ти ра ми
раз ви тия го су дар ст ва. На со вре мен ном эта пе ее раз ви тия од ним из стра те ги че с ких
ори ен ти ров яв ля ет ся фор ми ро ва ние еди но го ук ра ин ско го гу ма ни тар но го про ст ран ст -
ва. Вме с те с тем ук ра ин ское го су дар ст во соз да ние - это еще и ин но ва ци он ное раз ви тие
го су дар ст ва и фор ми ро ва ние че ло ве ка, спо соб но го к ин но ва ци он но му мы ш ле нию, со зда -
ние но во го ка че ст ва жиз ни и об ще ст ва. Все это долж но про ис хо дить на ос но ве раз ви -
той пра во вой куль ту ры и сба лан си ро ван ной пред ста ви тель ной де мо кра тии. В ста тье
прин ци пы ук ра ин ско го го су дар ст во соз да ния рас сма т ри ва ют ся как стра те ги че с кие
ори ен ти ры раз ви тия со вре мен но го го су дар ст ва.

Клю че вые сло ва: го су дар ст во соз да ние, ук ра ин ское го су дар ст во соз да ние, прин ци -
пы ук ра ин ско го го су дар ст во соз да ния.

Otreshko Volodymyr. Strategic guidelines of developopment
Fundamental problems of modern Ukrainian state were analyzed, special attention should

be paid to the main vector of economic, social, political and cultural development. Solving
these problems is set forth by the principles of Ukrainian state as a strategic development
guidelines of a country. At the present stage of development of a strategic orientation is to cre-
ate a unified Ukrainian humanitarian space. At the same time Ukrainian state - it is also an
innovative development of the country and the formation of an individual able to innovative
thinking, creating new quality of life and society. All this must be done on the basis of a devel-
oped legal culture and balanced representative democracy. This paper discusses the princi-
ples of Ukrainian state as strategic goals of building a modern state.

Key words: state creation, Ukrainian state creation, principles of Ukrainian state 
creation.
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Як за зна ча ють вітчиз няні аналіти ки, най го ловнішим пи тан ням ук раїнсько го
дер жа во тво рен ня є пи тан ня про те, яку дер жа ву ми бу дуємо, яке суспільство фор -
муємо, в яко му на прямі ру хаємось. Про го ло шен ня не за леж ності гос тро по ста ви -
ло пе ред ре фор ма то ра ми пи тан ня про го ло вний век тор еко номічно го, соціаль но-
політич но го й куль тур но го роз вит ку дер жа ви. Зро зуміло, єди ної дум ки сто сов но
стра тегічних орієнтирів ук раїнсько го дер жа во тво рен ня не існу ва ло. Од нак,
оригінальні ідеї що до цьо го про це су все ж вис лов лю ва лись. Ціка ви ми, з на шої
точ ки зо ру, є праці та ких відо мих на уковців, як В.Ан д ру щен ко, Л.Гу берсь кий,
І.Кресіна, М.Ми халь чен ко, С.Шем шу чен ко та ін. Ціка вою й ко рис ною, з точ ки зо -
ру стра тегії дер жа во тво рен ня, є фун да мен таль на пра ця В. Кре ме ня, Д. Та бач ни ка
та В. Тка чен ка «Ук раїна: аль тер на ти ви по сту пу (кри ти ка істо рич но го досвіду)»1.

Ав то ри цієї мо но графії пред ста ви ли роз гор ну те ро зуміння ук раїнської
національ ної ідеї та дер жа во тво рен ня й спи ра ю чись на гли бо ке істо рич не
досліджен ня за про по ну ва ли стра тегію роз вит ку Ук раїни як однієї з найбільших
євро пейсь ких дер жав. Ба га то плідних ідей стра тегічно го по ряд ку зна хо ди мо в ро -
бо тах О. Вла си ка, Д. Видріна, О. Галь чинсь ко го, О. Геєця, В. Жу равсь ко го, С.
Кримсь ко го, В. Лит ви на, Л. Лук’янен ка, Ю. Пав лен ка, Ю. Па хо мо ва, С. Пи рож ко -
ва, Б. Хо ло да та ін. ав торів. Як що до да ти до цьо го ре флек то ва ний досвід ук -
раїнсько го дер жа во тво рен ня пер ших де ся тиліть XX ст. та по ра ди за рубіжних ек -
с пертів, на брак ідей та про по зицій що до стра тегії ук раїнсько го дер жа во тво рен ня
гріши ти не до во дить ся. Їх ба га то. Во ни цікаві й різні. Од нак інте г ро ва ної дум ки
ще не сфор мо ва но. Про бле ма за ли шається ак ту аль ною, й кож не досліджен ня
подібно го змісту має над зви чай но ве ли ке зна чен ня як на рівні те орії, так і на рівні
суспільної прак ти ки.

На на шу дум ку, на су час но му етапі національ но го дер жа во тво рен ня од ним із
стра тегічним орієнти ром внутрішньої та зовнішньої політи ки Ук раїни все ж та ки
є фор му ван ня єди но го ук раїнсько го гу манітар но го про сто ру. Для Ук раїни, як і для
інших країн, що ви ник ли на те рені ко лиш нь о го СРСР, про бле ма фор му ван ня та
ре алізації гу манітар них прин ципів дер жа во тво рен ня на бу ває особ ли вої ва ги і ак -
ту аль ності. Спра ва в то му, що до про го ло шен ня не за леж ності ці «со юзні ре с -
публіки» влас ної, са мостійної, а го ло вне не за леж ної гу манітар ної політи ки не ма -
ли. Їх внутрішня і зовнішня політи ка бу ла підпо ряд ко ва на «за галь но со юзній»
ідеї, ба зу ва лась на ком партійній іде о логії. Чи сель на ж гру па іде о логів та про па -
ган дистів на по лег ли во пе ре ко ну ва ла всяк і кож но го у легітим ності, са -
мостійності, де мо кра тич ності гу манітар ної політи ки для кож ної «со юз ної ре с -
публіки», не зва жа ю чи на розбіжності їх історії, ет но ноціональ но го скла ду на се -
лен ня, куль тур них тра дицій, національ но го ха рак те ру2.

Внаслідок подібної прак ти ки гу манітар на політи ка Ук раїни в ко лиш нь о му
СРСР ма ла вто рин ний ха рак тер. Вмон то ву ю чи в свідомість і політич ну прак ти ку
цен т ралізо ва но сфор мо вані вузь ко партійні цінності, во на фак тич но ви ко ну ва ла
маніпу ля тив ну функцію. Про ре алізацію її за со ба ми дійсних, а не уяв них за галь -
но на род них і національ них інте ресів не мог ло бу ти й мо ви. Будь-яка спро ба
відро д жен ня національ но го, кон цеп ту аль на за яв ка про пра ва лю ди ни чи інший,
відмінний від про го ло ше но го, а тим більше – не за леж ний шлях роз вит ку, в ті ча -
си жор сто ко пе ресліду ва лась і ка ра лась.

Фор му ван ня гу манітар ної політи ки як го ло вно го склад ни ка політи ки су час -
них дер жа во твор чих про цесів по тре бує на леж ної ува ги як з бо ку вче них, так і з
бо ку політиків та дер жав них діячів. Ак ту альність досліджен ня цієї про бле ми по -
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си люється в кон тексті зро с тан ня людсь ко го фак то ру – лю ди ни, соціаль них груп,
суспільства за га лом – в су час них суспільних про це сах. Падіння то талітар них
політич них си с тем й фор му ван ня де мо кра тич них відно син піднімає роль лю ди ни
як чле на гро ма дянсь ко го суспільства, носія влас них (індивіду аль них), гру по вих
та за галь но людсь ких інте ресів. Світ нині пе ре жи ває зміну за галь ної па ра диг ми
суспільно го роз вит ку. Здійсню ю чи по во рот до де мо кра тич них цінно с тей, він фак -
тич но ут вер д жує но вий світо вий по ря док, домінант ною ос но вою яко го є лю ди на.
Як про гно зу ють аналіти ки, ХХІ ст. має ста ти століттям гло баль но го гу манізму,
епо хою па ну ван ня гу манітар но-гу маністич них цінно с тей, тех но логій і ме реж,
епо хою гло баль ної гу манізації люд ст ва3. То му го ло вним прин ци пом ук раїнсько го
дер жа во тво рен ня є гу манітар ний роз ви ток дер жа ви, де знач на роль відво дить ся
са ме лю дині. 

Але, однією з важ ли вих про блем зміцнен ня су ве реніте ту ук раїнської дер жа ви
на су час но му етапі є за гро зи, пов’язані з не до статнім ото тож нен ням гро ма дян Ук -
раїни зі своєю нацією, куль ту рою. Гло балізація, її наслідки у світовій політиці да -
ли по штовх тен денціям і на пря мам, які ус клад ню ють ук раїнській владі про ве ден -
ня кур су на зміцнен ня су ве реніте ту за со ба ми гу манітар ної політи ки – шля хом
тво рен ня спільних кон соліду ю чих цінно с тей, іде алів і фор му ван ня на вко ло них
відповідної іден тич ності. Спільною оз на кою ви щев ка за них вик ликів є їх яс к ра во
ви ра же ний гу манітар ний ха рак тер, а са ме те, що во ни пов’язані з ду хов ним
світом лю ди ни – з про екціями її світо гляд но-ціннісних орієнтацій і на ста нов. Не -
обхідна умо ва фор му ван ня світо гляд ної куль ту ри гро ма дян Ук раїни, їх національ -
ної іден тич ності в кон тексті роз бу до ви ук раїнської національ ної дер жав ності – це
ство рен ня в гу манітарній сфері умов, які спри я ли б «про пу щен ню» знань че рез
по чуттєвий, ес те тич ний рівень, який, в свою чер гу, сприяє до роз ши рен ня меж
пізнан ня на вко лиш нь о го світу, спо ну кає до ціннісно го пе ре жи ван ня явищ
національ ної куль ту ри та історії. 

Та ким чи ном, політи ку в гу манітарній сфері як ва го мий інстру мент
національ но го дер жа во тво рен ня, не обхідно ре алізо ву ва ти з ура ху ван ням за глиб -
ле них у світо гляд ну си с те му доміну ю чих орієнтирів, по глядів, уяв лень, на ста нов,
які ви яв ля ють став лен ня на ро ду до ос нов них ес те тич них цінно с тей. Де терміну ю -
чи відповідні по тре би і мо ти вації, во ни виз на ча ють ха рак терні фор ми участі
суб’єктів суспільних відно син у своїй діяль ності та ста ють мо ти ву ю чим чин ни -
ком при ви борі відповідної ме ти і за собів її до сяг нен ня4.

Слід за зна чи ти, що на світо во му рівні нині доміну ють різні підхо ди до гу -
манітар ної політи ки, кон цеп ту аль но ок рес лені З. Бзе жинсь ким, У. Рос тоу, Дж. Со -
ро сом, Ф. Фу ку я мою, М. Гай дег ге ром та де я ки ми інши ми мис ли те ля ми світо во -
го рівня. Але їх поєднує спільний гу маністич ний підхід. Мо ва йде про де мо кра -
тизм гу манітар ної політи ки, її про зорість і відкритість до світу і до лю ди ни, ди -
намізм гу манітар них взаємозв’язків та за лу чен ня до них все но вих на родів. У за -
галь но му вимірі ці підхо ди ви о крем лю ють ся в мо дель «відкри то го суспільства».
Гу манітар на політи ка в ній відіграє клю чо ву роль. Ува га до неї з бо ку прав ля чої
еліти роз гля дається як здатність ос тан ньої за без пе чи ти суспільний роз ви ток
цивілізаційно вивіре ни ми гу маністич ни ми магістра ля ми. 

Гу манітарність у гро ма дянсь ко му і де мо кра тич но му суспільстві має особ ли ву
цінність, бо гу манітар но роз ви не на лю ди на здат на усвідо ми ти свою пер со наль ну
відповідальність за все те, що відбу вається в її най б лиж чо му ото ченні і в країні.
Як що да ти аналіз імперіям, що існу ва ли в історії, то мож на по ба чи ти, що во ни
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рух ну ли, оскільки не бу ду ва ли ся на гу манітарній ос нові, а як що і бу ду ва ли ся, то
ча с тень ко на по мил ко во му ро зумінні гу манізму5. 

Сьо годні за вдан ня ук раїнсько го дер жа во тво рен ня – це по бу до ва дер жа ви са ме
на гу манітарній ос нові та роз крит тя ко ло саль но го по тенціалу ук раїнської куль ту -
ри. Пріори тет не за вдан ня політич ної еліти – по ста ви ти куль ту ру в центр всіх
зв’язків між суспільством і дер жа вою, між політи кою і еко номікою. Це –
справжній євро пейсь кий ключ до єдності. Не да рем но Жан Мо не, ав тор ідеї Євро -
пейсь ко го Со ю зу, ска зав: «Як би я міг по ча ти все спо чат ку, я б по чи нав не з вугілля
і сталі, а з куль ту ри»6. Не ви пад ко во тодішній канц лер ФРН Г. Шрьо дер на
зустрічі, при свя ченій 10-й річниці падіння Берлінської стіни, на го ло сив: «Нас
ціка вить гу манітар ний по тенціал суспільства та інте лек ту аль ний капітал. Ту ди ми
ро би ти ме мо найбільші інве с тиції, бо са ме ці чин ни ки виз на ча ють без пе ку дер жа -
ви в ХХІ столітті»7. 

За раз го ло вний прин цип ук раїнсько го дер жа во тво рен ня – це перш за все інно -
ваційний роз ви ток дер жа ви. Кон ку рентні пе ре ва ги країн усе мен ше виз на ча ють -
ся ба гат ст вом при род них ре сурсів чи де ше вою ро бо чою си лою і все більше –
спро можністю про ду ку ва ти знан ня, тех но логії, інно вації в усіх сфе рах жит тя
країни. Успіх при хо дить до су час них націй тоді, ко ли їхній інте лек ту аль ний про -
дукт стає цілісним і охоп лює всі сфе ри жит тя країни. Нація вхо дить до чис ла
лідерів сво го регіону і світу, ко ли національ ний про дукт домінує в інфор маційно -
му і куль тур но му про сторі, ко ли кон ку рент ну пе ре ва гу при но сять власні тех но -
логії й ноу-хау в бізнесі, ко ли освіта і кваліфікація ста ють ак тив но діючим
соціаль ним капіта лом. Ук раїна пе ре хо дить від постіндустріаль но го до інфор -
маційно го суспільства, в яко му лю ди на, її інте лект є го ло вним ре сур сом кон ку -
рен то с про мож ності дер жа ви. Творчість, кре а тивність, інно ваційність – це те, чо -
го країна че кає від своїх на уковців і ме не д жерів, від учи телів і про дю серів, від
інже нерів і фінан систів. Але роль дер жа ви у про цесі су час но го ук раїнсько го дер -
жа во тво рен ня по ля гає у ство ренні про сто ру для твор чості, сти му лю ванні та га -
ран ту ванні пре сти жу інте лек ту аль ної праці. Для до сяг нен ня ре зуль та ту не -
обхідно поєдна ти вірність національ ним тра диціям та відкритість до ідей су час -
но го світу. 

Ме тою гу манітар но го роз вит ку, який є стра тегічним орієнти ром роз бу до ви су -
час ної ук раїнської дер жа ви, має ста ти не зро с тан ня ви до бут ку вугілля чи заліза, а
фор му ван ня лю ди ни, спро мож ної до інно ваційно го мис лен ня, тво рен ня но вої
якості жит тя, но вої якості дер жа ви і суспільства. Ад же гу манітар ний роз ви ток –
це до сяг нен ня най ви що го сту пе ня сво бо ди осо би с тості й, вод но час, її го товність
взя ти відповідальність за се бе, свою ро ди ну, гро ма ду і країну; це постійне зро с -
тан ня інте лек ту аль ної скла до вої у національ но му про дукті, ут вер д жен ня інно -
ваційності як доміну ю чої мо делі еко номічної по ведінки; це ство рен ня для лю ди -
ни, як го ло вно го національ но го ре сур су, умов ре алізації всіх її мож ли во с тей8.
Це – те, з чим дер жа ва і нація йде у третє ти ся чоліття.

Але гу манітарність має цінність тільки у де мо кра тич но му суспільстві. То му
го ло вний стра тегічний орієнтир роз бу до ви су час ний ук раїнський дер жа ви – дер -
жа во тво рен ня на ос нові де мо кра тич них прин ципів, мо дернізація політич ної си с -
те ми Ук раїни та по бу до ва су час ної, кон ку рен то с про мож ної дер жа ви, виз на чаль -
ни ми ха рак те ри с ти ка ми якої є вер хо вен ст во пра ва і роз ви не на пра во ва куль ту ра,
зба лан со ва на пред став ниць ка де мо кратія, силь не са мо вря ду ван ня, дис ципліно ва -
ний і мобільний дер жав ний ме недж мент. Са ме де мо кра ти зація політич ної си с те -
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ми і є ос нов ним змістом її мо дернізації. Са ма де мо кратія на бу ває тут но вих яко с -
тей. Її сутність пов’язу ють з ідей ним та ор ганізаційним плю ралізмом, тех но -
логіями за побіган ня та розв’язан ня суспільних конфліктів, раціональ ним
співвідно шен ням вер ти каль но го і го ри зон таль но го вимірів політи ки.

В за галь но му ви гляді мож на виз на чи ти такі на пря ми де мо кра ти зації політич -
ної си с те ми суспільства: 

1. Пред став ниць кий ха рак тер дер жав ної вла ди. Гро ма дя ни де ле гу ють свої
владні по вно ва жен ня об раній ни ми особі чи політич но му об’єднан ню. 

2. Легітимність та за конність, що вклю чає підтвер д жен ня влад них по вно ва -
жень на ро дом у ви гляді рівних періодич них ви борів, прий нятті дер жав них рішень
за ак тив ною уча с тю гро ма дян та їх об’єднань.

3. Пра во ва си с те ма підтри мує та га ран тує де мо кра тичні інсти туції.
4. Плю ралізм і кон ку рентність. Кон ку рент не, але не конфліктне співісну ван ня

в суспільстві різних політич них сил, котрі ре пре зен ту ють інте ре си соціаль них
груп та верств на се лен ня.

5. Гро ма дянські, політичні і соціальні пра ва. Де мо кра тич ний ре жим во лодіє
пра во ви ми ме ханізма ми, які га ран ту ють до три ман ня і за хист при род них та гро ма -
дянсь ких прав лю ди ни будь-яко го соціаль но го ста ту су.

6. Усвідо млен ня і підтрим ка більшістю гро ма дян де мо кра тич них пра вил і
норм, по чут тя відповідаль ності та са мо кон т ро лю9.

Пе ре дусім, як підкрес лює док тор політич них на ук О. Но ва ко ва, де мо кратія
ство рює спри ят ливі умо ви для ар ти ку ляції і уз го д жен ня інте ресів та по треб
різних соціаль них груп суспільства. По-дру ге, де мо кра тич на політич на си с те ма
має ве ли кий по тенціал успішної адап тації до суспільних змін і но вацій. Цьо му
спри я ють такі прин ци пи, як плю ралізм, де мо кра тич на співу часть, опо зиція,
періодич на ви борність вла ди. Плю ралізм за без пе чує ба га то манітність соціаль них
аль тер на тив, що роз ши рює діапа зон політич но го ви бо ру і вірогідність виз на чен -
ня оп ти маль но го варіан ту роз вит ку. Періодич на ви борність вла ди за без пе чує
своєчас не ви прав лен ня по ми лок, гнуч ке ко ри гу ван ня політич но го кур су. Де мо -
кратія за без пе чує до сить ефек тив ну легіти мацію політич ної вла ди в су час них
умо вах роз вит ку суспільств. 

У за галь но му вимірі особ ли ва складність су час но го дер жа во тво рен ня по ля гає
в то му, що ук раїнське суспільство здійснює потрійну транс фор мацію: од но час но
ви ко ну ють ся за вдан ня рин ко во го ре фор му ван ня еко номіки, де мо кра ти зації та
ство рен ня національ ної дер жа ви. На ша країна на ма гається пе рей ти від то талітар -
но го ре жи му до аб со лют но про ти леж но го – де мо кра тич но го. То му у про цесі су -
час но го дер жа во тво рен ня спо чат ку не обхідно за ко рот кий час ство ри ти
об’єктивні пе ре ду мо ви для де мо кра тич но го роз вит ку, а вже потім роз по чи на ти
роз бу до ву де мо кра тич но го суспільства10.

Дійсно, ре фор ми у суспільстві не обхідно по глиб лю ва ти. Без сумнівним є й те,
що во ни по тре бу ють суттєвої ко рекції: за галь ний стра тегічний на прям су час но го
ук раїнсько го дер жа во тво рен ня – де мо кратія і рин кові відно си ни – має бу ти кон -
кре ти зо ва ним у си с темі ко ор ди нат ста ло го людсь ко го суспільства. Тре ба підкрес -
ли ти, що по нят тя «ста ло го людсь ко го роз вит ку» увійшло в політо логічну літе ра -
ту ру порівня но не дав но. Про те за ко рот кий час во но на бу ло серй оз но го ме то до -
ло го-світо гляд но го зна чен ня. Кон цен т ру ю чи в собі та ки по каз ни ки, як до б ро бут
на се лен ня, йо го соціаль ний за хист, де мо графічні, еко логічні, освітянські і за галь -
но куль турні кри терії цивілізо ва ності, оз на че не по нят тя ста ло за галь но прий ня тим
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у світовій прак тиці оцінки рівня життєдіяль ності лю дей, стра тегії пе ре тво рень та
роз вит ку. «Людсь ке» в ньо му інте г рує все гу маністич не й лю дя не в людській
цивілізації; «сталість» оз на чає не обер неність гу маністич них пе ре тво рень,
постійність у до три манні фун да мен таль них цінно с тей11. І дійсно, са ме у цьо му є
стра тегічні орієнти ри роз бу до ви су час ної ук раїнської дер жа ви, де го ло вне – це
пріори те ти лю ди ни й за до во лен ня людсь ких інте ресів у всіх сфе рах суспільної
життєдіяль ності.

Го ло вна ме та су час но го ук раїнсько го дер жа во тво рен ня – до ве с ти своє пра во
на гідне місце се ред роз ви не них дер жав світу, ут вер ди ти національ ну кон ку рен -
то с про можність, за без пе чи ти стійкий соціаль но-еко номічний роз ви ток і ви сокі
стан дар ти жит тя гро ма дян. Гло балізо ва ний світ ство рив унікальні умо ви для
соціаль них ко мунікацій, але вод но час постійно спо ну кає до за го ст рен ня кон ку -
ренції за пра во на роз ви ток, гідний рівень до стат ку та са мо ст вер д жен ня. За хист
гу маністич них цінно с тей і політич них іде алів що ра зу всту пає у конфлікт з на ма -
ган ня ми до сяг ти ма теріаль них і спо жив чих стан дартів най роз ви неніших країн
світу. Ре альні про тиріччя між гло баль ною нерівністю та праг нен ням спра вед ли -
вості по глиб лю ють конфліктність як в ок ре мих країнах, так і за га лом на міжна -
род но му рівні12.

На ро ди в різних ча с ти нах світу фор му ють власні мо делі ефек тив ної дер жа ви
і се ред цих на родів й ук раїнці, які роз по чи на ють но вий етап дер жа во тво рен ня на
ос нові де мо кра тич них цінно с тей з гу манітар ною стра тегією інно ваційно го роз -
вит ку дер жа ви. По шук влас ної мо делі дер жа во тво рен ня – це пе ре дусім на ма ган -
ня виз на чи ти оп ти маль ний шлях по бу до ви су час ної, кон ку рен то с про мож ної, при -
ваб ли вої для жит тя дер жа ви. Дійсно, у кож ної дер жа ви бу де своє ба чен ня і своя
мо дель по сту пу, але, не зва жа ю чи на роз маїття підходів, сьо годні мож на ви о кре -
ми ти ос новні склад ни ки національ но го успіху. Без пе рерв на мо дернізація та інно -
ваційність – та кою має бу ти універ саль на фор му ла не тільки політич но го та еко -
номічно го, але й соціаль но го, куль тур но го, гу манітар но го роз вит ку.

1. Кре мень В. Ук раїна: аль тер на ти ви по сту пу (кри ти ка істо рич но го досвіду) /
В. Кре мень, Д. Та бач ник, В. Тка чен ко. – К.: ARC – Ukraine, 1996. – 794 с. 2. Дзоз В.А.
Гу манітар на політи ка Ук раїни в кон тексті суспільної мо дернізації / В.А. Дзоз // Ґілея:
на уко вий вісник: збірник на уко вих праць. – К.: ВІР УАН, 2012. – Вип. 61 (№ 6). – С. 330-
334. 3. Там са мо. – С. 330-334. 4. Ко чу ра Н.М. Куль тур но-ес те тич на домінан та
національ но го світо гля ду та її іде о логічна зна чущість: ав то реф. дис. на здо бут тя на ук.
сту пе ня канд. філос. на ук / Н.М. Ко чу ра. – К.: Б.в., 2009. – 21 с. 5. Дзоз В.А. Цит. пра -
ця. – С. 330-334. 6. Ук раїна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політич но го та
соціаль но-еко номічно го роз вит ку: мо но графія / за заг. ред. Ю.Г. Ру ба на. – К.: НІСД,
2008. – 744 c. 7. Ру бан Ю.Г. Кон цеп ту альні за са ди гу манітар но го роз вит ку Ук раїни:
стра тегічні пріори те ти дер жав ної політи ки / Ю.Г. Ру бан // Стра тегічні пріори те ти. –
2009. – № 3 (12). – С. 5-10. 8. Там са мо. – С. 5-10. 9. Но ва ко ва О. Ав то ри тар на і де мо -
кра тич на мо делі політич ної мо дернізації / О. Но ва ко ва // Політич ний ме недж мент –
2006. – Спец. вип. – С. 82-91. 10. Там са мо. – С. 82-91. 11. Са рапін В. Стра тегія
Українських ре форм: ідея ста ло го людсь ко го роз вит ку / В. Са рапін // Стра тегія ук раїн -
сько го дер жа во тво рен ня. Філо софсь ко-політо логічний та еко номічний аналіз. –
Київ–Пол та ва: «ACMI», 2000. – С. 46-55. 12. Мо дернізація Ук раїни – наш стра тегічний
вибір: Щорічне По слан ня Пре зи ден та Ук раїни до Вер хов ної Ра ди Ук раїни. – К., 2011. –
416 с.
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В. М. ТІМА ШО ВА

СТРУК ТУ РА ТА ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧ НОЇ СФЕ РИ: РЕ ГУ ЛЯ ТИВНІ 
ТА УП РАВЛІНСЬКІ АС ПЕК ТИ

Політич на си с те ма по дається в не роз ривній єдності зі сфе рою політич но го жит -
тя як її архітек тоніка, що має обов’яз кові три склад ни ки. Обґрун то ва но те зу про мно -
жинність і ба га то варіантність підходів до ви о крем лен ня та виз на чен ня функцій
політич ної си с те ми, що доз во ляє аналізу ва ти й інтер пре ту ва ти їх з різних по зицій і
підходів.

Клю чові сло ва: політич на сфе ра, політич на си с те ма, відно си ни, інсти ту ти, іде о -
логія, ор га ни вла ди, цінності, функції. 

Ти ма шо ва В.М. Струк ту ра и функ ции по ли ти че с кой сфе ры: ре гу ля тив ные и
уп рав лен че с кие ас пек ты

По ли ти че с кая си с те ма пред став ля ет ся в не раз рыв ном един ст ве со сфе рой по ли -
ти че с кой жиз ни как ее ар хи тек то ни ка, име ю щая три обя за тель ные со став ля ю щие.
Обос но ван те зис о мно же ст вен но с ти и мно го ва ри ант но с ти под хо дов к вы де ле нию и
оп ре де ле нию функ ций по ли ти че с кой си с те мы, что поз во ля ет ана ли зи ро вать и ин тер -
пре ти ро вать их с раз ных по зи ций и под хо дов.

Клю че вые сло ва: по ли ти че с кая сфе ра, по ли ти че с кая си с те ма, от но ше ния, ин сти -
ту ты, иде о ло гия, ор га ны вла с ти, цен но с ти, функ ции.

Timashova Viktoriya. Structure and function of the political sphere: regulative and
administrative aspects

The political system is an indissoluble unity in political life as the first of its ordinance,
which has required three components. The thesis of the plurality and Multivariate approaches
to the isolation and identification of the functions of the political system to analyze and inter-
pret them from different perspectives and approaches.

Key words: political sphere, the political system, relationships, institutions, ideology, gov-
ernments, values, functions.

По нят тя політич ної си с те ми є од ним з ос нов них у політо логії. Йо го ви ко ри с -
тан ня доз во ляє ви о кре ми ти політич не жит тя з іншої ча с ти ни жит тя суспільства,
яку мож на вва жа ти «ото чен ням» або «на вко лишнім се ре до ви щем», й од но час но
вста но ви ти на явність пев них зв’язків між ни ми. 

По нят тя «політич на си с те ма» от ри ма ло гли бо ке обґрун ту ван ня і по ши рен ня
ли ше в се ре дині XX ст. за вдя ки роз вит ку політич ної на уки, що при зве ло до
необхідності опи сан ня політич но го жит тя із си с тем них по зицій. Роз крит тя
сенсозмісту по нят тя «політич на си с те ма» дає змо гу роз г ля ну ти інші вуз лові
питан ня, зо к ре ма, струк турні еле мен ти цієї си с те ми, її функції і за ко номірності
роз вит ку. 

Термін «політич на си с те ма» зустрічається ще в пра цях Ари с то те ля. В йо го
«Політиці» чи таємо, що «фор ма дер жав но го ус т рою те ж са ме, що й політич на
си с те ма, ос тан ня ж уо соб люється вер хов ною вла дою в дер жаві»1. 
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У су часній політичній на уці по нят тя політич ної си с те ми охоп лює го ловні
склад ни ки й еле мен ти політич них відно син і політич ної діяль ності в життєво му
про сторі да но го суспільства. Тоб то, політич на си с те ма існує в ре альній країні або
групі країн у пев но му співто ва ристві лю дей (національ но му чи ба га то національ -
но му). 

За І. М. Вар за ром, по нят тя політич ної си с те ми пе ре бу ває в не роз ривній
єдності з по нят тям політич ної сфе ри, оскільки політич на си с те ма – це архітек -
тоніка ос тан ньої. Сфе ра є соціологічною ца ри ною жит тя, в якій лю ди вирішу ють
свої по точні й пер спек тивні по тре би й інте ре си. І. М. Вар зар, відштов ху ю чись від
на яв ності як мінімум п’яти не обхідних лю дині ре чей, без яких її існу ван ня є не -
мож ли вим, а са ме їжа, одяг, жит ло, розмно жен ня, спілку ван ня, дійшов вис нов ку
про існу ван ня п’яти сфер, в яких і відбу вається людсь ке жит тя, а са ме еко -
номічної, ду хов ної, політич ної, куль тур ної, етнічної сфер. Усі ці сфе ри не відо -
крем лені, а тісно взаємодіють між со бою, в ре зуль таті чо го ут во рю ють ся чис ленні
міжсферні та внутрішньо сферні пло щи ни взаємно го пе ре крит тя, які ми на зи -
ваємо га лу зя ми суспільно го жит тя2.

Ці ди намічно ут во рю вані га лузі ма ють од на ко ву бу до ву (архітек тоніку),
оскільки скла да ють ся з трьох обов’яз ко вих еле ментів: 1) відно син лю дей з при во -
ду важ ли вих для них пи тань; 2) інсти тутів, які ство рю ють лю ди са ме для
вирішен ня цих пи тань; 3) по глядів лю дей на ці інсти ту ти та свої про бле ми й інте -
ре си, інши ми сло ва ми, – іде о логію3.

Фран цузь кий політо лог П. Ша ран, аналізу ю чи су часні вчен ня про політичні
си с те ми, відзна чає, що по нят тя «політич на си с те ма» охоп лює політич ну
діяльність «усіх осіб і всіх інсти тутів, які бе руть участь у політич но му про цесі»4. 

По нят тя політич ної си с те ми має ба га то а с пект ний ха рак тер, що по яс нює на -
явність різних підходів при йо го аналізі. Як що роз гля да ти си с те му в інсти ту цій -
но му плані, то її мож на зве с ти до су куп ності дер жав них і не дер жав них інсти тутів
і норм, у рам ках яких відбу вається політич не жит тя да но го суспільства. Як що
керу ва ти ся влад ним ас пек том політич ної си с те ми, то її виз на чен ня ба зується
голо вним чи ном на уза ко ненні дер жав но го при му су як за со бу ре гу лю ван ня
взаємовідно син між людь ми. Як що в ос нові виз на чен ня політич ної си с те ми
лежить роз поділ цінно с тей у суспільстві, її роз гля да ють як ав то ри тар ну си с те му. 

По нят тя си с те ми істот но відрізняється від будь-якої су куп ності різнорідних
політич них суб’єктів і відно син, що за пов ню ють політич ний простір цієї країни.
Будь-який вид соціаль ної си с те ми пе ред ба чає та кий взаємозв’язок її еле ментів,
що ут во рює пев ну цілісність, єдність. А це оз на чає об’єднаність суб’єктів, які
вхо дять до си с те ми (суспільних груп, ор ганізацій, індивідів) за спе цифічни ми оз -
на ка ми, які ха рак те ри зу ють си с те му, а не за пев ни ми еле мен та ми. При чо му ці оз -
на ки не зво дять ся до су ми вла с ти во с тей скла до вих еле ментів си с те ми. У свою
чер гу, вла с ти вості еле ментів не ви ве дені з оз нак ціло го. Соціаль на си с те ма є над -
зви чай но склад ним і ба га торівне вим ор ганізмом, по ведінка яко го підпо ряд ко ва на
до сяг нен ню цілей різних рівнів, ча с то не уз го д же них між со бою. Це відбу вається
че рез те, що «кож ний на род-ет нос об’єктив но схиль ний ство ри ти ли ше йо му при -
та ман ний соціум»5. А то му не мо же бу ти од на ко вих, ство ре них за єди ною мо дел -
лю відно син, інсти тутів та іде о логій, тоб то ми «при ре чені» жи ти за умов
найрізно манітнішо го плю ралізму. Політич на си с те ма пев ною мірою де термінує
діяльність вхідних до неї суб’єктів і ра зом з тим са ма здат на зміню ва ти ся в про -
цесі сво го функціону ван ня та роз вит ку під впли вом на вко лиш нь о го се ре до ви ща. 
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Політичній си с темі, яка функціонує в соціаль но му про сторі, при та манні ри си,
які є спільни ми з ри са ми інших соціаль них си с тем. Крім то го, во на має і власні
спе цифічні оз на ки, що вип ли ва ють із при ро ди політи ки і вла ди. Ця си с те ма, на
відміну від еко номічної, фор мується в ос нов но му ціле с пря мо ва но. В її фун да -
менті ук ла де на су купність відповідних ідей, цінно с тей, тоб то іде о логія, яка відо -
б ра жає соціальні інте ре си ве ли ких соціаль них груп і виз на чає ви гляд си с те ми.
Інсти ту ти, які ут во рю ють політич ну си с те му, є оп ред ме чені політичні ідеї та про -
ек ти. Звідси вип ли ває особ ли ва роль ду хов но го фак то ра при відпра цю ванні ме -
ханізмів функціону ван ня та мо дернізації си с те ми. 

Як од на з форм соціаль но го ру ху ма терії політич на си с те ма тісно пов’яза на з
особ ли вою фор мою діяль ності лю дей – політи кою. На дум ку М. Ве бе ра, ко ли
йдеть ся про політи ку, це по нят тя слід пов’язу ва ти пе ре довсім із вла дою і дер жа -
вою. Він підкрес лю вав, що політи ка оз на чає праг нен ня до участі в роз поділі вла -
ди або впли ву на роз поділ вла ди між дер жа ва ми чи все ре дині дер жа ви між гру па -
ми лю дей, наділе них вла дою. Та кож суттєве місце посідає про бле ма взаємовідно -
шен ня політи ки та еко номіки6.

Зва жа ю чи на ос таннє, уявімо соціум у ви гляді ко ну су. При цьо му йо го ниж ню
ча с ти ну ста но вить еко номічний ба зис країни, тоб то су купність інсти тутів, які
діють не у ва ку умі, а на «ґрунті, ре тель но пе ре ора но му трьо ма ве ли ки ми ре фор -
ма то ра ми-цивіліза то ра ми люд ст ва – релігією, освітою, на укою»7. Як що за вдя ки
цьо му відбу вається плідна взаємодія еко номічних інсти тутів з інсти ту та ми ду хов -
ної та куль тур ної сфер, то маємо зрілу соціаль ну си с те му суспільства, осер дям
якої є місце ве са мо вря ду ван ня. Верхній ко нус ста но вить політич на над бу до ва на
чолі з дер жа вою, яка є над зви чай но важ ли вим інсти ту том, який по ви нен пра цю -
ва ти не для чи нов ників, а на сам пе ред для лю дей. Са ме дер жа ва є ос нов ною лан -
кою уп равління в політиці: во на ви с ту пає го ло вним інстру мен тарієм ре алізації
най важ ливіших за вдань політич ної си с те ми і за без пе чує єдність її різно манітних
ком по нентів. Дер жа ва ви ко нує та ку політич ну функцію, як ав то ри тар ний роз -
поділ цінно с тей, в якості яких мо жуть ви с ту па ти ма теріальні бла га, соціальні пе -
ре ва ги, куль турні до сяг нен ня і т. д.

Ак цент на роз подільчу, а не про дук тив ну або влас ниць ку функції політич ної
си с те ми крас но мов но свідчить про межі і зміст політич но го втру чан ня в
суспільне жит тя: во но по чи нається із впли ву на сфе ру роз поділу, а не ви роб -
ництва. Са ме в цій сфері схо дять ся, сти ка ють ся інте ре си соціаль них груп. Втра та
кон тро лю над цим нер во вим вуз лом, що виз на чає життєздатність соціаль ної си с -
те ми, за гро жує її кри зою. Політич на ж рег ла мен тація всіх еко номічних відно син
(особ ли во так зва не «руч не уп равління») тяг не за со бою об ме жен ня ви роб ни чої
ініціати ви, ско вує підприємниць ку ак тивність, що обер тається стаг нацією і кра -
хом соціаль ної си с те ми, яка вста нов лює жор ст ку ступінь за леж ності еко номіки
від політи ки.

Кон троль за сфе рою роз поділу цінно с тей – пе ре ду мо ва ре алізації та кої
функції політич ної си с те ми, як інте г рація суспільства, за без пе чен ня взаємозв’яз -
ку і єдності дій різних еле ментів йо го струк ту ри. Інте г рація пе ред ба чає на явність
роз ви не ної здат ності політич ної си с те ми різни ми шля ха ми зніма ти, згла д жу ва ти
про тиріччя, які не ми ну че ви ни ка ють у суспільстві, розв’язу ва ти конфлікти, ло -
калізу ва ти і га си ти во гни ща соціаль ної на пру же ності.

За зна чи мо, що політич на си с те ма не тільки фор мується, а й діє го ло вним чи -
ном на раціональній ос нові (ос нові знан ня). За Т. Пар сон сом, раціональність
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політи ки втілюється в та ких її інсти ту тах, як лідер ст во, ор га ни вла ди і рег ла мен -
тація8. Виз нан ня інсти ту ту лідер ст ва до сить точ но ха рак те ри зує спе цифіку
політич ної си с те ми, яка фор мується і діє ціле с пря мо ва но. У да но му кон тексті по -
нят тя «лідер ст во» оз на чає пев ну нор ма тив ну мо дель по ведінки індивіда або гру -
пи (еліти, партії), що вклю чає, ви хо дя чи із зай ма но го ни ми в цьо му суспільстві
по ло жен ня, пра во і обов’язок здійсню ва ти ініціати ву в ім’я до сяг нен ня за галь ної
ме ти і за лу ча ти до її ре алізації все співто ва ри ст во. 

Ор га ни вла ди – ор ганічна ча с ти на політич них інсти тутів, в яких аку му -
люється вла да і які слу гу ють зна ряд дям ціле с пря мо ва ної дії політич них суб’єктів.
На решті, інсти тут рег ла мен тації – це су купність роз роб лю ва них норм і пра вил
(пра во вих, політич них, про фесійних), що скла да ють ос но ву ре гу лю ван ня і кон -
тро лю в про сторі політич ної діяль ності й по ро д жу ва них нею відно син. 

От же, політич на си с те ма, оскільки во на є зна ряд дям здійснен ня вла ди, а та -
кож вис лов лю ван ня, за хи с ту та ре алізації спільних, обов’яз ко вих для більшості
гро ма дян, інте ресів, ви с ту пає віднос но інших си с тем суспільства доміну ю чим
фак то ром. Еко номічна сфе ра, соціальні струк ту ри, куль ту ро логічні фак то ри і т. п.
– всі во ни спи ра ють ся на політич ну си с те му, яка за без пе чує їх ор ганізо ваність,
легітимність, закріплює са ме ці струк ту ри в якості ве ду чих, що па ну ють у
суспільстві. У цьо му сенсі мож на го во ри ти про першість політич ної си с те ми
віднос но інших си с тем суспільно го ор ганізму. 

Політич на си с те ма, яка домінує че рез зна ряд дя вла ди, тим не мен ше за ле жить
від суспільно го се ре до ви ща, виз на чається соціаль но-еко номічною струк ту рою
суспільства, за ли ша ю чись над бу до вою віднос но цієї ба зис ної струк ту ри. Обу мов -
леність політич ної си с те ми соціаль ним се ре до ви щем ви ра жається в то му, що її
носіями ви с ту па ють певні ве ликі соціальні гру пи, кла си, вер ст ви на се лен ня.
Інши ми сло ва ми, політич на си с те ма – це ор ганізація ве ли ких соціаль них груп у
сфері вла ди і уп равління. 

На підтвер д жен ня цієї дум ки, за зна чи мо, що ма теріалістич на кон цепція обу -
мов ле ності політич ної си с те ми спо со бом ви роб ництва, соціаль но-еко номічни ми
відно си на ми нині піддається кри тиці. Так, фран цузь кий політо лог Клод Ле фор у
статті «Де мо кратія» ствер д жує: «Вва жа ти, що суспільна си с те ма роз кри вається в
інфра с т рук турі, що скла дається із спо со бу ви роб ництва, а та кож, що політич на
ор ганізація – це ли ше еле мент над бу до ви, ство ре ної для підтвер д жен ня мо гут -
ності во ло дарів за собів ви роб ництва, – зна чить за бу ва ти про те, що по ведінка
класів, груп, індивіду умів за ле жить від їх при на леж ності до всьо го ком плек су, ке -
ро ва но го політич ни ми прин ци па ми, за бу ва ти про те, що тут у них існу ють умо ви
для вільно го ви ра жен ня інте ресів і ду мок, вільно го об’єднан ня, інфор мації, фор -
му лю ван ня но вих прав...»9. От же, будь-яка політич на си с те ма фор мується під
впли вом не од но го ли ше еко номічно го ба зи су, а ком плек су умов і фак торів. 

Польсь кий політо лог-ма теріаліст А. Бод нер по ка зав істо рич ну обу мов-леність
політич них си с тем, на звав ши п’ять фак торів, що впли ва ють на їх фор му ван ня, а
са ме: 

1) без пе рервність при род но го се ре до ви ща, в якій жи ве да на нація або її ок ре -
ма гру па; 

2) ма теріальні про дук ти її діяль ності; 
3) су купність цінно с тей і зразків по ведінки, знан ня та уяв лен ня про світ, що

пе ре да ють ся з по коління в по коління; 
4) гро мадські інсти ту ти, які кож не на ступ не по коління за стає як даність; 
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5) зовнішнє се ре до ви ще нації, спільне з нею пев не ко ло цивілізації і куль ту ри,
а та кож політичні умо ви10. 

При цьо му єдність, інте г рація у сфері політи ки мож ливі ли ше за на яв ності ду -
хов но го зв’яз ку, за вдя ки яко му лю ди (особ ли во в ба га то національ но му се ре до -
вищі) мо жуть хо ча б про сто зро зуміти один од но го.

Історія до во дить, що політичні си с те ми, здатні до три ва ло го і стабільно го
існу ван ня, обов’яз ко во во лодіють пев ни ми цінно с тя ми. Та ких цінно с тей мо же бу -
ти не ба га то, але во ни не одмінно при сутні і поділя ють ся більшістю членів
суспільства, за кла да ють ся в си с те ми ви хо ван ня і соціалізації. Цінності – це ви ра -
жен ня зна чу щості об’єктів на вко лиш нь о го світу для лю ди ни, її суб’єктив но го
став лен ня до них. Відо мий аме ри кансь кий політо лог Г. Лас су ел виз на чав їх як
«ба жані події» або «події-ба жан ня». Оскільки у сфері політич них відно син лю ди
постійно ма ють спра ву з ви бо ром по ряд ку влас них дій, цінності відігра ють ве ли -
чез ну роль у ста нов ленні ха рак те ру спря мо ва ності політич них дій і про цесів. Во -
ни знач ною мірою виз на ча ють тип політич них си с тем, пріори те ти дер жав них ме -
ханізмів, а відо б ра жен ням їх ево люції слу гує зміна па ну ю чих у політичній си с -
темі цінно с тей11.

Се ред ціннісних домінант, що ство рю ва ли істо рич ний ви гляд євро пей-ських
політич них си с тем, відо мий аме ри кансь кий політо лог К. Дейч ви о крем лює такі:
до XV ст. – спра вед ливість, чесність; у XV ст. – вла да, ви го да; у XIX ст. –
стабільність; у XIX–XX ст. – роз ви ток.

Ав тор го во рить про не мож ливість виз на чен ня су час ної політи ки в рам ках єди -
ної цінності. На при клад, та ка функція політич ної си с те ми, як впо ряд ку ван ня
політич них про цесів, виз на чається са мою при ро дою політи ки, спря мо ва ної як
вид діяль ності на ре алізацію су пе реч ли вих, але взаємо-пов’яза них цілей, а са ме
онов лен ня, не обхідно го з точ ки зо ру обліку та при сто су ван ня до мінли вих умов
жит тя, і стабілізації – фак то ра збе ре жен ня соціаль ної цілісності. То му при род ною
є при сутність у політич них про це сах двох про ти леж них станів: по ряд ку і без ла -
ду. Ефек тив на політич на вла да по вин на за без пе чи ти і роз ви ток, і стабільність
політич ної си с те ми. Відсутність цьо го поєднан ня спри чи няє чис ленні де с т рукції.

У літе ра турі виділя ють й інші функції політич ної си с те ми: ек с т ракційну,
пов’яза ну зі здо бу ван ням із гро ма дянсь ко го суспільства йо го ре сурсів; політич не
ре к ру ту ван ня і сим волізація, що ви ра жається у фор му ванні га сел, пра вил, сим -
волів, що спря мо ву ють по ведінку лю дей в політиці12. На при клад, аме ри канські
політо ло ги Д. Істон, Г. Ал монд на зи ва ють чо ти ри го ловні функції:

1) ре гу лю ю ча, що сто сується уп равління по ведінкою груп та індивідів (вве -
ден ня норм, діяльність адміністрацій і т. п.); 

2) ек с т ракційна, пов’яза на з до бу ван ням не обхідних для функціону ван ня еко -
номічних та інших ре сурсів; 

3) дис три бу тив на – здатність роз поділя ти і пе ре роз поділя ти ре сур си, бла га,
по слу ги, відзна ки та ін.; 

4) ре а гу ю ча, що пов’яза на з не обхідністю постійно відповіда ти на ви мо ги
соціаль но го се ре до ви ща, адап ту ва ти ся до її змін13. 

Уже зга ду ва ний П. Ша ран цілком обґрун то ва но до дає ще п’яту, не менш істот -
ну, а мо же й най важ ливішу функцію політич ної си с те ми, – функцію са мо ре гу -
ляції, яка ха рак те ри зує внутрішню, звер не ну на се бе ке ро ваність, що доз во ляє за -
без пе чу ва ти існу ван ня да но го суспільства як єди но го са мо ке ро ва но го соціаль но -
го ор ганізму14. 
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Не здатність політич ної си с те ми до ре алізації своїх най важ ливіших функцій
вик ли кає її кри зу, ко ли вста нов лені в суспільстві нор ми ре гу ляції політич них
відно син не сприй ма ють ся йо го чле на ми як ав то ри тетні, діяльність дер жав но го
апа ра ту, об ме же на рам ка ми йо го спе цифічно го інте ре су, не сприяє поліпшен ню
ста ну соціаль но го ор ганізму, а струк ту ра дер жав них інсти тутів ство рюється всу -
пе реч тра диціям та істо рич но му на род но му досвіду.

От же, роз г ля нув ши політич ну си с те му че рез приз му її ре гу ля тив них та уп -
равлінських ас пектів, мож на дійти та ких вис новків:

По-пер ше, всі все мис лимі сфе ри і га лузі суспільно го жит тя лю дей – це є
соціаль ний простір будь-якої країни або її соціум. Оскільки пе ре важ на більшість
країн є ба га то на род ною, а ко жен на род-ет нос ут во рює свій унікаль ний, тільки йо -
му при та ман ний мікро соціум зі своїми відно си на ми, інсти туціями та іде о логією,
мож на го во ри ти про те, що кож на країна є склад ною си нер ге тич ною су мою усіх
соціумів пред став ле них в ній на родів-ет носів, а от же «при ре че на» на жит тя за
умов найрізно манітнішо го плю ралізму.

По-дру ге, як що уя ви ти соціум у ви гляді ко ну су, йо го ниж ня (най шир ша) ча с -
ти на ста но вить еко номічний ба зис країни. За умо ви, що еко номічні інсти ту ти,
сфор мо вані цим еко номічним підґрун тям, плідно взаємодіють з різно манітни ми
бо ко ви ми га лу зя ми (особ ли во куль тур ни ми і ду хов ни ми), мо же мо го во ри ти про
зрілу (де мо кра тич ну) соціаль ну си с те му суспільства.

По-третє, дер жа ва зі своїми влад ни ми по вно ва жен ня ми логічно пе ре бу ває на
вер шині уяв но го ко ну су і яв ляє со бою і цен т раль ний політич ний інсти тут, і су -
купність низ ки га лу зе вих інсти тутів різно го при зна чен ня, які у своїй різно -
манітній взаємодії і яв ля ють со бою політич ну си с те му, яка по вин на на умо вах
парт нер ст ва взаємодіяти із соціумом, а не ке ру ва ти, а тим більше влад но роз по ря -
д жа ти ся ним.

По-чет вер те, парт нерсь ка взаємодія із суспільством за без пе чується за вдя ки
такій функції політич ної си с те ми, як інте г рація, яка пе ред ба чає на явність роз ви -
не ної здат ності політич ної си с те ми різни ми шля ха ми зніма ти, згла д жу ва ти про -
тиріччя, які не ми ну че ви ни ка ють у суспільстві, розв’язу ва ти конфлікти, ло калізу -
ва ти і га си ти во гни ща соціаль ної на пру же ності. При цьо му єдність, інте г рація у
сфері політи ки мож ливі ли ше за на яв ності ду хов них цінно с тей в суспільстві.

По-п’яте, політичні си с те ми, здатні до три ва ло го і стабільно го існу ван ня,
обов’яз ко во во лодіють пев ни ми цінно с тя ми, які ви ра жа ють зна чущість об’єктів
на вко лиш нь о го світу для лю ди ни і за кла да ють ся в си с те ми ви хо ван ня і політич -
ної соціалізації. Во ни знач ною мірою виз на ча ють тип політич них си с тем, пріори -
те ти дер жав них ме ханізмів, а відо б ра жен ням їх ево люції слу гує зміна па ну ю чих
у політичній си с темі цінно с тей.
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О. М. ЧИ ЖО ВА

ЄДНІСТЬ РАЦІОНАЛЬ НО ГО ТА ІРРАЦІОНАЛЬ НО ГО 
В ПРАГ МА ТИЧНІЙ ПОЛІТИЦІ

По ка за но, що в умо вах політич ної транс фор мації в Ук раїні відбу вається ста нов -
лен ня де мо кратії та гро ма дянсь ко го суспільства. Успіху в політичній діяль ності до ся -
га ють за вдя ки за сто су ван ню політич них тех но логій, спря мо ва них на до сяг нен ня не -
обхідно го політич но го ре зуль та ту, що по си лює політич ний праг ма тизм.

Клю чові сло ва: раціональність, ірраціональність, праг ма тизм, політи ка.

Чи жо ва О.М. Един ст во ра ци о наль но го та ир ра ци о наль но го в праг ма ти че с кой
по ли ти ке

По ка за но, что в ус ло ви ях по ли ти че с кой транс фор ма ции в Ук ра и не про ис хо дит
ста нов ле ние де мо кра тии и граж дан ско го об ще ст ва. Ус пех в по ли ти че с кой де я тель но -
с ти до сти га ет ся бла го да ря при ме не нию по ли ти че с ких тех но ло гий, на прав лен ных на
до сти же ние не об хо ди мо го по ли ти че с ко го ре зуль та та, ко то рый уси ли ва ет по ли ти че с -
кий праг ма тизм.

Клю че вые сло ва: ра ци о наль ность, ир ра ци о наль ность, праг ма тизм, по ли ти ка.

Chyzova Olena. The unity of rational and irrational in pragmatic politics 
The article shows that in the process of political transformation in Ukraine a young inde-

pendent state is on the path of democracy and civil society. Success in politics is achieved
through the use of political technologies directed at achievement of the necessary political
result that increases political pragmatism.

Key words: Rationality, irrationality, pragmatism, politics.

Істо рич ний мас штаб кри терія раціоналістич ності політи ки та праг ма тиз му пе -
ред ба чає та кож відтво рен ня й роз ви ток як усь о го люд ст ва, так і ок ре мих йо го ча -
с тин – на родів, ет носів, дер жав то що, а ірраціоналістич ним у цьо му плані мо же
вва жа ти ся все те, що ве де до стаг нації, за стою й руй нації суспільства ра зом з існу -
ю чи ми в ньо му політич ни ми інсти ту та ми і про це са ми.

Важ ли вим пи тан ням досліджен ня праг ма тич ної політи ки є орієнтація на
прин цип єдності раціональ но го та ірраціональ но го. При цьо му тре ба вра хо ву ва ти
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діалек тичність їхньо го взаємозв’яз ку, а уза галь ню ю чим кри терієм оціню ван ня
раціональ но го та ірраціональ но го в політиці є прак ти ка істо рич но го роз вит ку
суспільства, за без пе чен ня оп ти маль но го праг ма тич но го уз го д жен ня інте ресів
соціаль них і політич них сил під впли вом дії і ме ти політич но го праг ма тиз му.

Пер спек тив ним на пря мом по даль ших роз ро бок раціональ но го і ірраціональ -
но го в політиці мо же бу ти досліджен ня транс фор маційних про цесів в Ук раїні та
інших по ст ра дянсь ких країнах че рез приз му праг ма тиз му як політич ної тех но -
логії1.

Ак ту альність статті по ля гає в то му, що в умо вах про цесів політич ної транс -
фор мації в Ук раїні, мо ло да не за леж на дер жа ва пе ре бу ває на шля ху ста нов лен ня
де мо кратії та гро ма дянсь ко го суспільства, а її політич не жит тя над зви чай но ди -
намічне, зо к ре ма, що до про явів про цесів політич но го праг ма тиз му. Вар то відзна -
чи ти, що да на про бле ма ду же склад на і по тре бує гли бо ко го та ши ро ко го твор чо -
го роз гля ду, який ви хо дить за рам ки статті.

Політич ний праг ма тизм є до сить су пе реч ли вим, оскільки має кілька підходів
для трак ту ван ня. Один з них роз гля дає праг ма тизм як вла с тивість політич ної
діяль ності, за якої го ло вним кри терієм та чин ни ком стає до сяг нен ня по став ле ної
ме ти. Тоб то у цьо му варіанті ро зуміння по нят тя праг ма тиз му є май же точ ним
відтво рен ням те орії Н. Макіавеллі у її «ви к рив ле но му» ви гляді.

Інший по гляд на праг ма тизм – це не обхідність діяти, не по кла да ю чись на ав -
то ри тет та апріорні ідеї; шу ка ти кращі спо со би та варіан ти дій, ви про бо ву ва ти та
пе ревіря ти їх, відби ра ти най е фек тивніші, прий ма ти обґрун то вані рішен ня, тоб то
ке ру ю чись ро зу мом та логікою. Цей варіант по яс нен ня праг ма тиз му на бли -
жається до го ло вних еле ментів філо софії «справжнь о го» макіавеллізму, яка роз -
гля дає праг ма тизм як вміння та мож ливість оби ра ти у політичній діяль ності ро -
зумні політичні рішен ня для до сяг нен ня адек ват них політич них цілей2.

Та ке по яс нен ня праг ма тиз му бу ло об ра но, то му що во но відповідає су ча сним
умо вам політич но го жит тя, яке є ду же склад ним та ди намічним і для яко го ха рак -
тер на стійка, ви со ко го рівня спря мо ваність, раціональ на ак тивність, що ви яв -
ляється в ор ганічній єдності з ірраціональ ним в праг ма тичній політиці. Кількість
суб’єктів політич но го жит тя що ра зу зро с тає, знач но ус клад ню ю чи політичні
відно си ни. То му будь-яке політич не рішен ня ви ма гає ду же де таль но го ос мис лен -
ня та співстав лен ня влас них інте ресів з інте ре са ми інших 

Рішен ня діяти си лою та рішучістю, не ра ху ю чись ні з ким, да ле ко не завжди
спраць о вує, оскільки жод на політич на си ла не во лодіє аб со лют ною си лою та
мож ли во с тя ми, і ду же швид ко зустрічає про ти си лу.

Са ме то му ро зуміння як мож ли вості оби ра ти ро зумні варіан ти рішень та дій
для до сяг нен ня по став ле них за дач, є найбільш вда лим за су час них умов. Мож на
навіть ска за ти, що но вий термін «праг ма тизм» у ХІХ ст. про дов жив та по сту по во
замінив по нят тя макіавеллізму у політиці, от ри мав ши йо го смис ло ве на ван та -
ження.

Як пра ви ло, по нят тя політич но го макіавеллізму та праг ма тиз му прий ня то за -
сто со ву ва ти що до ха рак те ри с ти ки про це су та прин ципів прий нят тя політич них
рішень та політич них дій, які є праг ма тич ни ми, ко ли бу ду ють ся на ос нові ро зум -
но го роз ра хун ку, ос мис лен ня та про ра хун ку кож но го кро ку і пе ред ба ча ють го -
товність йти на ком проміси. Макіавеллістська політич на дія є та кою, що зорієнто -
ва на на до сяг нен ня цілі будь-яки ми за со ба ми.

Ви ни ка ють за пи тан ня: чи мож на на зва ти праг ма тич ною або макіавел ліст -
ською ли ше політич ну дію; чи мож на подібним чи ном кла сифіку ва ти політичні
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цілі; які політичні дії ми мо же мо на зи ва ти праг ма тич ни ми? Праг ма тич ни ми мо -
жуть бу ти ли ше на звані цілі політич них суб’єктів, що ви прав дані з їхньо го бо ку
на явністю усіх не обхідних ре сурсів, зо к ре ма, інте лек ту аль них, та довірою на се -
лен ня в ме жах пев ної те ри торіаль ної оди ниці, інте ре си якої праг не пред став ля ти
да ний політич ний суб’єкт. З’ясу ван ня цих пи тань і є ме тою да ної статті. 

Як при клад, мож на роз г ля ну ти ме ханізм ви борів. Ви бо ри – це завжди
раціональ не і твор че зма ган ня політич них сил, кор по ра тив них чи індивіду аль них
політич них суб’єктів за елек то ральні сим патії. За го ло вним прин ци пом ви борів
пе ре мо гу от ри мує та си ла, яка змо же пред ста ви ти де таль ну, обґрун то ва ну про гра -
му роз вит ку і відповідну ко ман ду про фесіоналів, що змо же її ре алізу ва ти. То му
пе ре мо га подібної політич ної си ли має, в пер шу чер гу, засвідчи ти її
раціональність та ком пе тентність. От же, на яв на ме та – здо бут тя вла ди – є праг ма -
тич ною для да ної політич ної си ли, оскільки во на ре сурс но її ви прав до вує.

Успіху у політичній діяль ності до ся га ють за вдя ки ба га ть ом чин ни кам, але
найбільше за ле жить він від підго тов ле ності політи ка, тоб то йдеть ся не ли ше про
знан ня, здібності, осо бисті якості, а й про во лодіння політич ни ми тех но логіями,
які ма ють свої особ ли вості, ме ханізми дії та впли ву на ок ре мих гро ма дян і
спільно ту. Важ ли во, хто із якою ме тою їх ви ко ри с то вує, наскільки мо раль ни ми є
дії, вчин ки суб’єктів політич но го про це су.

Політичні тех но логії (грец. techne – ми с тецтво, май стерність ) – су купність
ме тодів і си с тем послідо вних дій, спря мо ва них на до сяг нен ня не обхідно го
політич но го ре зуль та ту, що по си лює політич ний праг ма тизм.

У політичній прак тиці во ни по ста ють як су купність ме тодів за сто су ван ня
об’єктив них за конів політи ки. 

Особ ли вості політич них тех но логій зу мов лені ха рак те ром політич но го про це -
су, який охоп лює найрізно манітніші ви ди політич но го праг ма тиз му та діяль ності
в ме жах кон крет ної політич ної си с те ми.

Політичні тех но логії поділя ють ся на за гальні та індивіду альні. Так, в пер шо -
му ви пад ку тех но логії роз гля да ють ви бор чий про цес як ком плекс спеціаль них
тех но логій, що спри я ють ут ри ман ню вла ди, а індивіду альні тех но логії ви ко ри с -
то ву ють ок ремі політи ки в про цесі своєї політич ної діяль ності, суть якої пов’яза -
на із за во ю ван ням по пу ляр ності, умінням кон так ту ва ти з гро ма дя на ми, май -
стерністю дис ку ту ва ти, ви го ло шу ва ти про мо ви, ве с ти мітин ги, збо ри, вдо с ко на -
лю ва ти влас ний імідж, то що.

Слід підкрес ли ти, щоб розпізна ти справжню ме ту політич ної діяль ності
суб’єктів політи ки та пе ред ба чи ти її ре зуль тат, слід про аналізу ва ти ха рак тер і
особ ли вості їх по треб та раціональність і ірраціональність політич них дій.

Вибір лю ди ною по зиції та відповідної лінії по ведінки у суспільно-політич но -
му житті за ле жить від її політич ної орієнтації, а політич на орієнтація – це певні
уяв лен ня політич них суб’єктів про цілі, за вдан ня діяль ності політич них партій,
політич но го ре жи му, суспільства в ціло му.

Сьо годні на уковці на го ло шу ють на чо ти рь ох підхо дах що до політич но го ви -
бо ру. Існу ють си ту аційний, соціологічний, маніпу ля тив ний та індивіду аль но-пси -
хо логічний підхо ди:

– си ту аційний підхід – ба зується на твер д женні, що будь-яка політич на
орієнтація є ре акцією на кон крет ну істо рич ну си ту ацію;

– соціологічний підхід – спря мо ва ний на аналіз взаємо за леж ності між
індивіду аль ним і гру по вим політич ним ви бо ром відповідно до соціаль но-
політич ної си ту ації в суспільстві;
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– маніпу ля тив ний підхід – грун тується на здійсненні ви бо ру відповідно до
пси хо ло го-політич но го, праг ма тич но го, зовнішньо го впли ву ко ли ак тив но ви ко -
ри с то ву ють ся різно манітні політичні, пси хо логічні ко мунікації й тех но логії. За
інтен сив но го роз вит ку за собів ма со вої інфор мації, маніпу ля тив ний підхід відігра -
ва ти ме знач ну роль у фор му ванні гро мадсь кої дум ки, а особ ли во в не стабільних
суспільствах, де не до стат ньо роз ви нуті де мо кра тичні за са ди;

– індивіду аль но-пси хо логічний підхід – за ос но ву ви бо ру бе руть ся осо -
бистісні пси хо логічні якості суб’єктів політич но го жит тя.

Вибір політич ної орієнтації – це про цес, у яко му лю ди на ко ри гує свою
раціональ ну та ірраціональ ну орієнтацію під впли вом пев них соціаль но-еко -
номічних умов, осо би с тих пси хо логічних змін. 

Без знан ня особ ли во с тей політич них тех но логій праг ма тиз му, раціональ ності
та ірраціональ ності, вміння їх ви ко ри с то ву ва ти, щоб до сяг ти успіху в політичній
діяль ності, діяти не мож ли во. А для ово лодіння ни ми потрібні відповідна на уко -
во-те о ре тич на підго тов ка, вміння вив ча ти й аналізу ва ти об’єктивні умо ви, в яких
діють кон кретні суб’єкти політи ки. Це сто сується соціаль но-еко номічної,
політич ної си ту ації в країні, роз ста нов ки політич них сил; ста ту су та рівня впли -
ву на гро ма дян політич них партій, рухів, об’єднань, за собів ма со вої інфор мації.

Підкрес ли мо, що індивіду альні політичні тех но логії ви ко ри с то ву ють ся ок ре -
ми ми політи ка ми, гро мадсь ки ми дер жав ни ми діяча ми, а за гальні – ко лек тив ни ми
суб’єкта ми політич но го про це су, гру па ми ти с ку, політич ни ми партіями,
лобістськи ми гру па ми, гро мадсь ки ми об’єднан ня ми.

До най по ши реніших індивіду аль них політич них тех но логій на ле жать:
публічні ви с ту пи; участь у бесідах, дис кусіях, розв’язанні конфліктів; про гно зу -
ван ня політич ної діяль ності; ви с ту пи на радіо, те ле ба ченні; підго тов ка ма теріалів
для дру ко ва них за собів ма со вої інфор мації то що.

Кож на тех но логія має свої особ ли вості, за вдя ки яким ство рюється пев ний
імідж політи ка, йо го ав то ри тет і по пу лярність, фор мується і зба га чується досвід
політич ної діяль ності, по си люється дія політич но го праг ма тиз му. 

Тех но логію прий нят тя політич них рішень роз гля да ють як про цес ре алізації
політич ної ме ти на ос нові на ко пи че ної інфор мації, за якою на ко пи че на інфор -
мація пе ре тво рюється на відповідні спо ну кальні ак ти, праг ма тичні вказівки, роз -
по ря д жен ня, на ка зи. 

Слід підкрес ли ти: тех но логії прий нят тя політич них рішень ве ли кою мірою зу -
мов лені ха рак те ром політич но го ре жи му. За ав то ри та риз му, то таліта риз му рішен -
ня прий ма ють здебільшо го в за кри то му, таємно му ре жимі вузь ким ко лом лю дей,
не бе ру чи до ува ги точ ки зо ру опо зиції, а за де мо кра тич них ре жимів дба ють про
чіткість про це ду ри прий нят тя політич них рішень, ви ко ри с то ву ю чи ком проміс та
кон сен сус. Це сприяє уник нен ню соціаль но-політич них конфліктів, за без пе чує
стабільний роз ви ток суспільства. 

Стриж нем політич ної діяль ності, політич ної участі і ви ко ри с тан ня різно -
манітних політич них тех но логій є вла да, яку здо бу ва ють або де мо кра тич ним (все -
на родні ви бо ри), або не де мо кра тич ним (на силь ст во, ав то ри та ризм, дик та ту ра)
шля ха ми, які іноді поєдну ють ся або взаємо до пов ню ють ся.

Відповідно до ви бор чої си с те ми (ма жо ри тар на, про порційна, зміша на,
куріаль на), суб’єкти політи ки оби ра ють певні ви борчі праг ма тичні тех но логії.

Ви борчі тех но логії – су купність політи ко-ор ганізаційних, інфор маційних,
про па ган дистсь ких та інших дій з ме тою при ве ден ня до вла ди пев но го політи ка,
гру пи політиків, політич ної ор ганізації чи їх об’єднан ня. 
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Спо чат ку відбу вається фор му ван ня ко ман ди кан ди да та або іншо го суб’єкта
політич но го про це су, а потім ство рю ють ся гру пи політич но го аналізу по ро боті із
за со ба ми ма со вої інфор мації, ор ганізації ма со вих за ходів. Кож на з груп, ма ю чи
кон кретні функції, взаємодіє з інши ми, пра цю ю чи на єди ну про гра му і ме ту. 

По чи на ють пе ре дви бор чу кам панію з ґрун тов но го аналізу політич ної си ту ації
як у кон крет но му ви бор чо му ок рузі, регіоні, так і в країні. Аналізу підля га ють
істо ричні й ге о графічні особ ли вості, соціаль но-де мо графічний пор т рет; соціаль -
но-еко номічна си ту ація; політичні си ли і політичні ор ганізації гро ма дян (ви -
борців); ре зуль та ти по пе редніх ви борів (роз ста нов ка політич них сил); на явність
впли во вих політиків, гро мадсь ких діячів, не фор маль них лідерів; особ ли вості за -
собів ма со вої інфор мації; інфор мація про го ло вних кон ку рентів то що3.

От же, праг ма тизм – це не обхідність діяти, не по кла да ю чись на ав то ри тет та
апріорні ідеї; шу ка ти кращі спо со би та варіан ти дій, ви про бо ву ва ти та пе ревіря -
ти їх, відби ра ти най е фек тивніші, прий ма ти обґрун то вані рішен ня, тоб то ке ру ва -
тись ро зу мом та логікою. Цей варіант по яс нен ня праг ма тиз му на бли жається до
го ло вних еле ментів філо софії «справжнь о го» маккіавелізму, яка так са мо роз гля -
дає праг ма тизм як тех но логію, вміння та мож ливість оби ра ти у політичній діяль -
ності ро зумні політичні рішен ня для до сяг нен ня адек ват них політич них цілей4.

Політич на си ту ація, яка скла дається у су час но му світі, є до сить унікаль ною.
Під час ви борів елек то рат май же не має мож ли вості без по се ред нь о го кон так ту з
політич ни ми си ла ми. Ви бо ри пе ре тво рю ють ся з об ран ня та вру чен ня вла ди кра -
щим, го ло су ван ня орієнтується на кра сивіших, ко ли пе ре ва га віддається не про -
грамі чи ко манді, а іміджу, фор ма ту та іншим еле мен там зі сфе ри політич них тех -
но логій. За та ких умов важ ко виз на чи ти, яка з політич них сил має пра во на пе ре -
мо гу, для якої з них здо бут тя вла ди є праг ма тич ною ціллю. Суб’єктив но кож на
політич на сил го то ва виз на ти та відсто ю ва ти своє пра во на вла ду.

За со бом за без пе чен ня участі гро ма дян у фор му ванні політи ки дер жа ви є са ме
політич ний праг ма тизм політич них партій, іде о логічні чин ни ки праг ма ти зації
вла ди, яка ке ру ю чись ме то до логією її от ри ман ня, має власні праг ма ти ко-іде о -
логічні за са ди, си с те му норм, цінно с тей, соціаль ну ба зу, ме то дич но зорієнто ва ну
на кон кретні соціаль но-політичні си ли. У су часній Ук раїні існує по над 160
політич них партій, які сповіду ють різні іде о логії, але ме то ди ка їх впли ву на про -
це си струк ту ри зації ук раїнсько го суспільства різна. Ок ремі з них вза галі не ма -
ють суспільно го зна чен ня, то му що во ни ут во рені під певні осо би с тості і нічо го
не роб лять для вирішен ня суспільних про блем та дезінфор му ють гро ма дян. Крім
то го, партії відволіка ють ува гу суспільства від тих політич них сил, які ке ру ю чись
ме то ди кою політич но го праг ма тиз му, мог ли б зор ганізу ва ти більшість гро ма дян
та іде о логічно впли ну ти на соціаль но-еко номічні, політичні та суспільні зміни.
Слід підкрес ли ти, що за змістом кон крет ної діяль ності більшість політич них
партій не відповіда ють іде о логічно му на пов нен ню. Май же всі політичні партії
Ук раїни го ло су ють за де мо кратією, єдність ук раїнсько го суспільства, еко -
номічний роз ви ток соціуму та інші. Сьо годні в ук раїнській політиці не має іде о -
логічних прин ципів, а є си ту а тив не співробітництво, постійні ком проміси, праг -
ма тичні тен денції сла бо ви ра жені, відбу вається де валь вація, усіх без ви нят ку
інстру ментів гро ма дянсь ко го суспільства, си с те ма цінно с тей, особ ли во іде о -
логічних, зруй но ва на, на роз гляд за ли ши ли ся ли ше дек ла рації. Для ук раїнсько го
політи ку му ста ло звич ним яви щем міня ти політичні та бо ри, не до три му ва ти ся
іде о логічних прин ципів та на ста нов, ігно ру ва ти тен денції політич но го праг ма тиз -
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му, іде о логічні чин ни ки праг ма ти зації політи ки, без кон т роль но жон г лю ва ти по -
нят тя ми, обіцян ка ми та зви ну ва чен ня ми. Та ко ва ме то ди ка ве ден ня політич ної бо -
роть би в Ук раїні – де далі мен ше іде о логічних дис кусій та більше ку лу ар них до -
мо вле но с тей, а то му не див но, що струк турні еле мен ти політич но го праг ма тиз му
: сло во, дія, політи ка, іде о логія, мо раль, політи ко-іде о логічні чин ни ки, ав то ри те -
ти від політи ки пе ре ста ють бу ти ак ту аль ни ми для ук раїнсько го суспільства5.

Та ким чи ном, ми по сту по во всту паємо в період дії політич но го праг ма тиз му,
тоб то час май бутніх не ко рум по ва них політиків і бізне с менів, час політич но
струк ту ро ва но го суспільства, а й та кож май бутніх суспільно-еко номічних і
політич них звер шень. Де мо кратія прой ш ла склад ний шлях ут вер д жен ня праг ма -
тиз му і зба га ти ла ся ве ли кою кількістю різно манітних по ло жень. Роз ви ток
суспільних про цесів в Ук раїні по тре бує по глиб ле но го досліджен ня про цесів де -
мо кра ти зації відно син як влад них інсти тутів дер жа ви, так і гро ма дянсь ко го
суспільства. Ос нов ним раціональ ним ме то дом діяль ності соціаль но-пра во вої дер -
жа ви, яка є влад ним ор га ном суспільства, ви с ту пає до сяг нен ня уз го д же них
рішень, а за без пе чен ня рівно ва ги між при ват ни ми і за галь но гро мадсь ки ми інте -
ре са ми – це раціональ на тех но логія збе ре жен ня цілісності суспільства, йо го по -
даль ший ма теріаль ний і ду хов ний про грес. Пи тан ня прак тич ної ре алізації Кон -
сти туції Ук раїни, втілен ня їх у по всяк ден не жит тя суспільства і дер жа ви – це пи -
тан ня прак тич но го змісту роз вит ку де мо кра тич ної дер жа ви, єдності раціональ но -
го та ірраціональ но го6.

Однією з виз на чаль них рис ук раїнців у бо ротьбі за не за лежність був
«політич ний ро ман тизм», а й сьо годнішня дійсність ви ма гає зміщен ня ак центів з
політич но го ро ман тиз му в бік політич но го праг ма тиз му, пе ред ба ча ю чи фор му -
ван ня гро ма дянсь ко го суспільства. За до по мо гою соціологічних ме тодів
досліджень аналізується кон цепція праг ма тиз му, згідно з якою ідеї, те орії, по нят -
тя, іде о логічні чин ни ки праг ма ти зації політи ки – це ли ше зна ряд дя, інстру мен ти,
а та кож творчі, ме то до логічні, тех но логічні та раціональні інстру мен ти політич -
но го праг ма тиз му. Їх зна чен ня, згідно з ос нов ною до к т ри ною праг ма тиз му, зво -
дить ся до мож ли вих ме то ди ко-прак тич них наслідків їх здійснен ня, тоб то мис ле -
не уяв лен ня про пред мет, по нят тя, або будь-який об’єкт по ля гає в прак тич но му
ре зуль таті, який ко жен з них мо же ма ти у дії. Все це є не що інше як су купність
ме то дич них, прак тич них, ме то до логічних наслідків, які мож на одер жа ти. У кон -
цепціях праг ма тиз му про бле ми роз гля да ють ся в пло щині їх істин ності, ко рис -
ності як для ок ре мої лю ди ни, так і суспільства в ціло му7.

Та ким чи ном, аль тер на тивні уп равлінські мо делі яв ля ють со бою два або
кілька шляхів вирішен ня про блем, що ви клю ча ють та об ме жу ють один од но го.
На рівні праг ма тич но го рішен ня, що пе реслідує мак си маль ну ви го ду для політич -
ної струк ту ри при мінімаль них ви т ра тах на ре алізацію про гра ми, суб’єктом
політи ки ви би рається мо дель, яка потім ре алізується на прак тиці. У політиці
праг ма тизм є до сить адек ват ною, по зи тив ною, іде о логічною ус та нов кою. Для до -
сяг нен ня по зи тив них ре зуль татів оп раць о вується про бле ма, ви су ва ють ся ре альні
шля хи її вирішен ня, суспільно зна чимі цілі, ви би рається істин ний варіант і
здійснюється підго тов ка до ре алізації ідеї.

Не зва жа ю чи на свою прак тич ну цілісність, праг ма тизм не поз бав ле ний не -
доліків. Об ме женістю праг ма тиз му в політиці мож на вва жа ти мож ли ве про -
тиріччя між кон крет ним і за галь ним ре зуль та том дій. Миттєвий успіх, най -
частіше, при во дить до про ти леж них наслідків у за галь но му політич но му про цесі.
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То му праг ма тизм кра ще до пов ню ва ти інши ми іде о логічни ми ус та нов ка ми, в яких
це про тиріччя вирішується8.
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В. А. ЯВІР

РА СИЗМ І ДИС КРИМІНАЦІЯ У СПОРТІ: МІЖНА РОД НО-ПРА ВО ВИЙ
ДОСВІД ПРО ТИДІЇ

Досліджується міжна род но-пра во вий досвід про тидії ра сиз му, ксе но фобії та
іншим ви дам дис кримінації в спорті. Вста нов люється зв’язок між за галь ним рівнем
ксе но фобії в суспільстві та її де с т рук тив ни ми про ява ми під час спор тив них подій. Вка -
зується на те, що по тенціал спор ту як за со бу бо роть би з ксе но фобією не ви ко ри с то -
вується в по вно му об сязі.
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Явир В.А. Ра сизм и дис кри ми на ция в спор те: меж ду на род но-пра во вой опыт
про ти во дей ст вия

Ис сле ду ет ся меж ду на род но-пра во вой опыт про ти во дей ст вия ра сиз му, ксе но фо бии
и дру гим ви дам дис кри ми на ции в спор те. Ус та нав ли ва ет ся связь меж ду об щим уров -
нем ксе но фо бии в об ще ст ве и ее де с т рук тив ны ми про яв ле ни я ми во вре мя спор тив ных
ме ро при я тий. Ука зы ва ет ся на то, что по тен ци ал спор та как сред ст ва борь бы с ксе -
но фо би ей не ис поль зу ет ся в пол ной ме ре.

Клю че вые сло ва: ра сизм, ксе но фо бия, дис кри ми на ция, спорт

Yavir Vira. Racism and Discrimination in Sport:  International Law Experience of
Elimination

International law experience of combating racism, xenophobia and other kinds of dis-
crimination in sport is studied. A connection between general xenophobia level and its
destructive manifestations during sport events is established. The author draws the conclusion
sport potential as a way to eliminate xenophobia is not used in full.
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Більшість дер жав євро пейсь кої ча с ти ни по ст ра дянсь ко го про сто ру на
нинішньо му етапі роз вит ку впро ва д жу ють ан ти ди с кримінаційну політи ку, яка пе -
ред ба чає ре алізацію ком плек су політи ко-пра во вих ме ханізмів із за побіган ня та
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про тидії про явам ксе но фобії, ра сиз му та іншим ви дам дис кримінації у всіх сфе -
рах жит тя. До дат ко во до бо роть би з дис кримінацією їх спо ну кає євроінте г -
раційний по ступ, ого ло ше ний бе заль тер на тив ним век то ром роз вит ку дер жав. Ук -
раїна та Мол до ва прий ня ли ан ти ди с кримінаційні за ко ни в ме жах ви ко нан ня Пла -
ну дій про лібе ралізацію візо во го ре жи му. Грузія після пре зи дентсь ких ви борів
2013 р. підтвер ди ла курс на інте г рацію до ЄС. Но во об ра ний гла ва дер жа ви за явив
про про дов жен ня де мо кра ти зації та вис ло вив ба жан ня во се ни на ступ но го ро ку
підпи са ти Уго ду про асоціацію з ЄС. Це пе ред ба чає гар монізацію за ко но дав ст ва
відповідно до ви мог ЄС, по кра щен ня ста но ви ща мен шин у країні, прий нят тя ан -
ти ди с кримінаційно го за ко но дав ст ва. Міністер ст во юс тиції Грузії ви нес ло на роз -
гляд про ект ан ти ди с кримінаційно го за ко ну, го ло вною ме тою яко го ого ло ше но
імпле мен тацію в жит тя га ран то ва но го Кон сти туцією прин ци пу рівно прав ності та
ви корінен ня дис кримінації.

Наскільки по зи тив но по зна чить ся прий нят тя ан ти ди с кримінаційних за конів в
по ст ра дянсь ких дер жа вах на за галь но му зни женні рівня ксе но фобії та ра сиз му,
про де мон ст рує за де я кий час ста ти с ти ка. Од нак уже за раз помітно, що за ли ша -
ють ся певні сфе ри, в яких ан ти ди с кримінаційне за ко но дав ст во та політи ка, що
ре алізується на йо го ос нові, ма ють певні труд нощі. Відтак по тре бу ють роз роб ки
та впро ва д жен ня ок ре мих за ко но дав чих ме ханізмів про тидії. Пред ме том роз гля ду
бу де ра сизм, ксе но фобія та інші ви ди дис кримінації у спорті та досвід про тидії
цим яви щам. У цьо му дослідженні - міжна род но-пра вий досвід, у на ступ них – бо -
роть ба з оз на че ни ми яви ща ми на національ но му рівні.  Ад же спор тивні зма ган ня
світо во го та ло каль но го рівня, що су про во д жу ють ся про ве ден ням ма со вих за -
ходів з ве ли ким скуп чен ням лю дей, ча с то ста ють май дан чи ка ми для по ши рен ня
ра сиз му та ксе но фобії, не зва жа ю чи на за побіжні за хо ди.

Ксе но фобські гас ла пе ре тво рю ють ся на іде о логію вболіваль ників, їх по ши -
рен ня під час спор тив них подій склад но кон тро лю ва ти. Роз ча ро вані про гра шем
або не вдо во лені пе ребігом зма гань, ра ди каль но на ла ш то вані фа на ти схильні ото -
тож ню ва ти не га тив з ко ль о ром шкіри або національністю су пер ни ка, а зго дом по -
ши рю ва ти йо го на всіх осіб цієї національ ності. По ст раж да ти від во рож нечі на
ґрунті ра сиз му, роз па леній під час спор тив них подій, мо жуть бу ти навіть ви пад -
кові свідки. При чо му поділ на «своїх» та «чу жих», ха рак тер ний для про це су ксе -
но фобізації, мо же не ви хо ди ти за межі пев ної ра си, національ ності, країни.
Вболіваль ни ки мар ку ють яр ли ком «чу жий, про тив ник» будь-ко го, хто підтри мує
су пер ни ка. 

Ра сизм, ксе но фобія та інші ви ди дис кримінації у спорті особ ли во не без печні
з кількох при чин. По-пер ше, во ни ти ра жу ють ксе но фобські, ра систські гас ла, які
по ши рю ють ся за межі спор ту в інші сфе ри жит тя. Це при зво дить до за галь но го
зни жен ня рівня то ле рант ності та підви щен ня міжетнічної во рож нечі. По-дру ге,
про яви ра сиз му та ксе но фобії в спорті суттєво погіршу ють сто сун ки між дер жа -
ва ми. Як відо мо, різке зро с тан ня не га тив но го став лен ня до сусідніх країн в
соціологічних опи ту ван нях най частіше фіксується після про гра шу ко ман -
дам/грав цям цих країн у спор тив них зма ган нях. І, по-третє, про яви ра сиз му та
ксе но фобії в спорті де с табілізу ють ет но політич ну си ту ацію та за гро жу ють
міжетнічни ми конфлікта ми, які мо жуть су про во д жу ва ти ся кро во про лит тям та
людсь ки ми жерт ва ми. Найбільше лю дей в історії міжна род них спор тив них зма -
гань за ги ну ло в на вко ло фут боль них конфліктах. 
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В ХХ ст. між Саль ва до ром та Гон ду ра сом навіть ви ник ла фут боль на війна (ли -
пень 1969 ро ку) після про гра шу ко ман ди Гон ду ра са ко манді Саль ва до ра в мат чах
плей-офф відбірко во го турніру до Чемпіона ту світу з фут бо лу. Взаємні по раз ка та
про граш в обох країнах су про во д жу ва ли ся ра систсь ки ми про ява ми: в Саль ва дорі
за зна ли на падів гон ду раські фут болісти та вболіваль ни ки, спа лю ва ли ся гон ду -
ральські пра по ри; в Гон ду расі у відповідь на падів за зна ли саль ва дорці, бу ли за -
гиблі та біженці з дер жа ви. Про яви ра сиз му та взаємної не на висті сяг ли апо гею і
обидві дер жа ви мобілізу ва ли збройні си ли1. Після по раз ки в тре ть о му вирішаль -
но му матчі Гон ду рас розірвав дип ло ма тичні відно си ни з Саль ва до ром і між дер -
жа ва ми роз по ча ла ся війна, що три ва ла близь ко тиж ня. Конфлікту ючі сто ро ни за -
зна ли знач них ма теріаль них та людсь ких втрат: під час воєнних дій за ги ну ло
близь ко 3 тис. осіб, пе ре важ на більшість цивільних. Мир ний до говір за міжна род -
но го по се ред ництва бу ло підпи са но тільки че рез де сять років після за вер шен ня
фут боль ної війни. 

Про тя гом 40 років після тра гедії з’яви ли ся нові міжна род но-пра вові нор ми з
про тидії ра сиз му та дис кримінації, в то му числі в спорті, по сту по во вдо с ко на лю -
ва ло ся національ не ан ти ди с кримінаційне за ко но дав ст во дер жав. Слід за зна чи ти,
що перші спро би рег ла мен ту ва ти міждер жавні відно си ни в сфері спор тив ної
співпраці ма ли місце ще в ХІХ ст. – са ме тоді по ча ли про во ди ти ся перші світові
чемпіона ти та міжна родні спор тивні зма ган ня. У 1984 р. бу ло ство ре но Міжна -
род ний олімпійський комітет та прий ня то Олімпійську Хартію (Хартію
Олімпійсько го ру ху) - міжна род но-пра во вий акт, яким виз на чається пра во вий ста -
тус та по ря док про ве ден ня Олімпійських ігор2. Су час на ре дакція до ку мен ту зі
зміна ми та до пов нен ня ми 1999 р. ба зується на прин ци пах олімпізму, гар монійно -
го роз вит ку лю ди ни, вільної ре алізації пра ва зай ма ти ся спор том і, що най го -
ловніше, прин ципі не дис кримінації.

Прин цип олімпізму є філо софією, яка гар монійно поєднує спорт з куль ту рою
й освітою та ут вер д жує спосіб жит тя, за сно ва ний на освітній цінності по зи тив -
них при кладів та по вазі до універ саль них фун да мен таль них етич них прин ципів.
Ме тою олімпізму є ста нов лен ня спор ту на служ бу гар монійно го роз вит ку лю ди -
ни, що спри я ти ме фор му ван ню мир но го суспільства, в яко му ша нується гідність
лю ди ни. Згідно з ос но во по лож ни ми прин ци па ми Хартії кож на лю ди на має пра во
зай ма ти ся спор том без будь-якої дис кримінації, в Олімпійсько му дусі, що ви ма гає
взаємо ро зуміння, солідар ності та чес ної гри3. Хартія виз на чає не сумісни ми з
олімпійським ру хом будь-які фор ми дис кримінації що до країн чи осіб за оз на кою
ра со вої, національ ної,  релігійної, ста те вої на леж ності. Та ким чи ном, ор ганізація
та про ве ден ня Олімпійських ігор на ос нові цьо го міжна род но-пра во во го ак ту пе -
ред ба чає не ухиль не до три ман ня йо го прин ципів, у то му числі прин ци пу не дис -
кримінації.

Од нак Олімпійська хартія сто су ва ла ся спор тив ної співпраці на міжна род но му
рівні не в по вно му об сязі, оскільки не охоп лю ва ла всі ви ди зма гань.  У 2001 р. на
Всесвітній кон фе ренції ООН з бо роть би про ти ра сиз му в Південній Аф риці був
прий ня тий за галь ний до ку мент - Дек ла рацію про ліквідацію всіх форм ра со вої
дис кримінації (Дур бансь ка дек ла рація) та Про гра му дій з ре алізації Дек ла рації,
яка сто су ва ла ся сфе ри спор ту та міжна род них зма гань. Дур бансь ка дек ла рація,
зо к ре ма вка зує на не обхідність національ них та міжна род них дій, спря мо ва них на
бо роть бу з ра сиз мом, ра со вою дис кримінацією, ксе но фобією та пов’яза ної з ни -
ми не тер пимістю для за без пе чен ня по ва ги всіх прав лю ди ни; підкрес лює важ -

320 Держава і право • Випуск 63



ливість зміцнен ня міжна род ної співпраці в сфері бо роть би про ти ра сиз му, ра со -
вою дис кримінацією, ксе но фобією; виз нає, що ксе но фобія в її різно манітних про -
явах є од ним з су час них дже рел дис кримінації та конфліктів, то му бо роть ба з нею
ви ма гає пиль ної ува ги та невідклад них дій з бо ку дер жав та міжна род ної спільно -
ти; на го ло шує, що не зва жа ю чи на зу сил ля, яких до кла дає міжна род на спільно та
та дер жа ви, ра со ва дис кримінація, ксе но фобія та пов’яза на з ни ми не тер пимість
не зни кає, слу гу ю чи при чи ною по ру шен ня прав лю ди ни, на силь ст ва, то му з цим
яви ща ми потрібно бо ро ти ся всіма на яв ни ми за со ба ми в пріори тет но му по ряд ку;
вис лов лює стур бо ваність з при во ду за ро д жен ня та існу ван ня ра сиз му, ксе но фобії
та ра со вої дис кримінації в більш су час них спо тво ре них фор мах та про явах4. 

Про гра ма дій з ре алізації Дур бансь кої дек ла рації містить низ ку прак тич них
ре ко мен дацій для дер жав з про тидії та за побіган ня ра со вої дис кримінації та ксе -
но фобії. Це ду же де таль них до ку мент, що сто сується усіх мож ли вих ураз ли вих
груп (біженці, мігран ти, корінні на ро ди, жерт ви) та про по нує безліч варіантів за -
хи с ту та по кра щен ня їх ста но ви ща на національ но му рівні. Відтак Дур бансь ка
дек ла рація та Про гра ма дій з її ре алізації ста ли найбільш ґрун тов ни ми політи ко-
пра во ви ми до ку мен та ми, орієнто ва ни ми на прак тичні кро ки, оскільки за про по ну -
ва ли дер жа вам кон кретні ме ханізми бо роть би про ти ра сиз му, ра со вої дис -
кримінації та ксе но фобії. Дур бансь кою дек ла рації та Про гра мою дій ООН виз на -
ла, що ксе но фобія та ра сизм за ли ша ють ся гло баль ни ми про бле ма ми, що про ни -
зу ють нові сфе ри жит тя, і що на разі жод на країна не мо же вва жа ти ся вільною від
ксе но фобії та ра сиз му5. Міжна род на спільно та ци ми до ку мен та ми за дек ла ру ва ла
твер дий намір спільно та без ком промісно бо ро ти ся про ти цих де с т рук тив них для
ет но політич но го роз вит ку і стабільності дер жав явищ. Кон фе ренція ООН з
моніто рин гу Дур бансь ко го про це су в за ключ но му до ку менті настійно за кли ка ла
всі міжна родні спор тивні ор ганізації підтри му ва ти на національ но му, регіональ -
но му та міжна род но му рівні роз ви ток спор ту, вільний від ра сиз му, ра со вої дис -
кримінації та ксе но фобії. 

Втім, зва жа ю чи на особ ли вості по ши рен ня ра сиз му та ксе но фобії в спорті та
ви со кий рівень за гро зи з бо ку цих явищ національній без пеці дер жав, ви ник ла по -
тре ба в вуж чих, спеціалізо ва них ак тах міжна род но го пра ва. У 2010 р. Ра да ООН
з прав лю ди ни прий ня ла Ре зо люцію 13/27 «Світ спор ту, вільний від ра сиз му, ра -
со вої дис кримінації, ксе но фобії та пов’яза ної з ни ми не тер пи мості». Цим до ку -
мен том ООН за кли ка ла дер жа ви вжи ти відповідних за ходів для за побіган ня про -
явам ра сиз му, ра со вої дис кримінації та не на висті са ме під час спор тив них за -
ходів, зо к ре ма фут боль них матчів. Ре зо люція вка зує на по тенціал спор ту як
універ саль ної мо ви, що сприяє по ши рен ню та ких цінно с тей як різно маніття, то -
ле рантність, та як за со бу бо роть би про ти ра сиз му, ра со вої дис кримінації, ксе но -
фобії та пов’яза ної з ни ми не тер пи мості. Ад же спорт та спор тивні події мож на
ви ко ри с то ву ва ти як ме ханізм по ши рен ня ат мо сфе ри то ле рант ності та взаємо ро -
зуміння6. ООН зга да ла ос новні міжна родні спор тивні події на ба га то років впе ред
(фут больні чемпіона ти, олімпійські, па ра олімпійські ігри) і підкрес ли ла важ -
ливість ви ко ри с тан ня їх для по пу ля ри зації то ле рант ності, ми ру, а та кож роз вит ку
й зміцнен ня зу силь у бо ротьбі з ра сиз мом.

Ре зо люція за кли кає дер жа ви вжи ти за ходів відповідно до внутрішньо го за ко -
но дав ст ва та міжна род них зо бов’язань з ме тою по пе ре д жен ня про явів ра сиз му,
ра со вої дис кримінації, ксе но фобії під час спор тив них подій, а та кож за без пе чи ти
при тяг нен ня до відповідаль ності вин них осіб у цих зло чи нах. ООН підкрес лює
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важ ливість бо роть би з ак та ми підбу рю ван ня до дис кримінації, во ро жості та на -
сил ля під час спор тив них подій і за кли кає дер жа ви ор ганізу ва ти та фінан су ва ти
інфор маційні кам панії для за побіган ня ра сиз му та ра со вої дис кримінації в спорті.
А та кож - до обміну досвідом та інфор мацією що до ефек тив них ме тодів бо роть -
би про ти ра сиз му та ксе но фобії в спорті та спри ян ня інте г рації та міжкуль тур но -
му діало гу в спорті7. 

Не зва жа ю чи на ува гу міжна род ної спільно ти та на праць о ва ну пра во ву ба зу,
ефек тив но за побіга ти по вто рен ню конфліктів на ґрунті дис кримінації на вко ло
спор тив них подій досі не вдається. Єги петсь ка фут боль на Прем’єр ліга 2012 р. оз -
на ме ну ва ла ся про ти сто ян ням, що от ри ма ло на зву різні на стадіоні Порт-Саїд. Під
час мат чу між клу ба ми «Аль-Масрі» (Порт-Саїд) та «Аль-Ахлі» (Каїр) вболіваль -
ни ки гос по дарів по ля, що ви г ра ва ли матч (3:0), поміти ли на фа натській три буні
об раз ли вий ба нер. Після фіна ль но го сви ст ка фа на ти «Аль-Масрі» (Порт-Саїд)
вибігли на по ле та по ча ли би ти фут болістів ко ман ди су пер ни ка. Між сто ро на ми
роз по ча ли ся су тич ки, в ході яких за ги ну ло 73 осо би. Поліція не змог ла стри ма ти
аг ресію, про ти сто ян ня зу пи ни ли тільки за вдя ки за лу чен ню військо вих
підрозділів. Суд за су див 21-го ви ну ват ця тра гедії до стра ти. Пре зи дент Міжна род -
ної фут боль ної фе де рації (ФІФА) на звав ці події чор ним днем в історії фут бо лу,
на го ло сив ши, що дер жа ви ма ють до кла с ти зу силь, щоб подібні ка та ст ро фи не по -
вто ри ли ся під час фут боль них матчів8. 

Зва жа ю чи на трагічні наслідки конфліктів на ґрунті ксе но фобії та ра сиз му у
спорті, ця про бле ма не од но ра зо во по ру шу ва ла ся на міжна род но му рівні. Уп рав -
ління Вер хов но го Коміса ра ООН з прав лю ди ни про го ло си ло те мою Міжна род но -
го дня бо роть би за ліквідацію ра со вої дис кримінації, який відзна чається щорічно
21 бе рез ня, в 2013 р. «Ра сизм та спорт».  Об ра на те ма ти ка ма ла при вер ну ти ува -
гу до ра сиз му в спорті, що за ли шається де с т рук тив ним яви щем в ба га ть ох ча с ти -
нах світу. Ге не раль ний се к ре тар ООН у По сланні з на го ди Дня на го ло сив на лейт -
мо тиві те ми - ви ко ри с танні спор ту для то го, щоб по кла с ти край згубній прак тиці
ра сиз му9. Міжна род ний день бо роть би за ліквідацію ра со вої дис кримінації дає
мож ливість висвітли ти різкий кон траст між по зи тив ни ми цінно с тя ми спор ту та
не га тив ни ми про ява ми ра сиз му, що на кла да ють відби ток навіть на зма ган ня про -
фесійних спорт с менів. На дум ку Пан Гі Му на, не зва жа ю чи на знач ний про грес,
ра сизм за ли шається по ши ре ною за гро зою ок ре мим осо бам, етнічним та
релігійним гру пам по всьо му світу. Ра сизм та дис кримінація од но час но є за гро -
зою ет но політич ной стабільності та інди ка то ром по ру шен ня прав лю ди ни. Ге не -
раль ний се к ре тар ООН за кли кав дер жа ви об’єдна ти ся, щоб зу пи ни ти по ши рен ня
ра сиз му та ак тивніше за сто со ву ва ти спорт для до сяг нен ня цієї ме ти.

Ра сизм та інші ви ди дис кримінації у спорті за ли ша ють ся пер шо чер го ви ми
об’єкта ми ува ги ООН, оскільки пе ре шко д жа ють за без пе чен ню ми ру, гар монійної
співпраці та за хи с ту прав лю ди ни. Ко мен ту ю чи фут больні чемпіона ти, спеціаль -
ний до повідач ООН М. Ру те е ре за явив, що інци ден ти з на силь ст вом та ксе но -
фобією під час ос танніх міжна род них фут боль них зма гань про де мон ст ру ва ли, що
ра сизм та дис кримінація у спорті за ли ша ють ся серй оз ним вик ли ком10. Ад же під
час фут боль них матчів з’яв ляється не о на цистсь ка сим воліка, лу на ють ра систські
за яви що до гравців та вболіваль ників аф ри кансь ко го по хо д жен ня. Ксе но фобські
дії най частіше за сто со ву ють ся що до осіб аф ри кансь ко го по хо д жен ня та пред став -
ників мен шин, зо к ре ма ци ган, му суль ман, мігрантів.
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Го ло вною особ ливістю ксе но фобії та ра сиз му в спорті, яка суттєво ус клад нює
про тидію цим яви щам, є емоційна скла до ва. Спор тивні зма ган ня пе ре тво ри ли ся
на най ма совіші в світі ви до ви ща, ку ди гля дачі йдуть за для от ри ман ня по зи тив них
емоцій. Про граш, на впа ки, не се не га тивні емоції, з яки ми не всі мо жуть впо ра ти -
ся. Для за сму че них фа натів оче вид ною при чи ною по раз ки ста ють візу альні оз на -
ки-мар ке ри інак шості – ра со ва, національ на на лежність. На ці не га тивні емоції
на ша ро вується не га тив ний досвід по пе ред ньої взаємодії з пред став ни ка ми цієї
ра си, національ ності – в та кий спосіб аку му лю ють ся давні істо ричні об ра зи.
Відбу вається так зва на мобілізація свої етнічності про ти «чу жої» – вболіваль ни -
ки вда ють ся до дис кримінаційних дій про ти су пер ни ка, або йо го уболіваль ників,
або осіб йо го національ ності. Ви ни кає конфлікт, для стри му ван ня яко го до во дить -
ся за лу ча ти си лу. 

Міжна родні ор ганізації вка зу ють на пря мий зв’язок між рівнем ксе но фобії та
ра сиз му в суспільстві та спорті. За сло ва ми спеціаль но го до повіда ча ООН, ріст
ек с т ремістських партій, рухів є серй оз ним вик ли ком в кон тексті еко номічних не -
га раздів11. Си ту ація погіршується тим, що навіть тра диційні політичні си ли не
мо жуть про тидіяти спо кусі за сто су ван ня ксе но фобсь кої, націоналістич ної ри то -
ри ки, на яку схваль но ре а гує суспільство, на ма га ю чись знай ти вин но го у фінан -
со вих про бле мах (без робітті, падінні рівня жит тя). На роль во ро га при зна ча ють -
ся національні мен ши ни – ти тульні ет но си в сусідніх дер жа вах, мігран ти, ураз -
ливі гру пи на се лен ня. Без пе реш код не по ши рен ня ідей, що ба зу ють ся на ра совій
ви щості або не на висті, підбу рю ван ня до ксе но фобії та інших видів дис кримі -
нації – за вер шу ють ся конфлікта ми та су тич ка ми під час спор тив них за ходів. 

Не ви пад ко во ФІФА ви ма гає у Росії – країни, що прий має Чемпіонат світу з
фут бо лу в 2018 році до казів про тидії ра сиз му в фут болі зо к ре ма та спорті й
суспільстві за га лом. Пре зи дент ФІФА на го ло сив, що в фут бол про бле ма ра сиз му
та дис кримінації прий ш ла з суспільства, то му суспільство та дер жа ва ма ють з
нею бо ро ти ся12. Не мож ли во зу пи ни ти ра сизм у спорті, не зу пи нив ши йо го цир ку -
ляцію в суспільстві. У ви пад ку не мож ли вості вирішен ня про бле ми ра сиз му під
час фут боль них матчів чемпіонат мо же бу ти пе ре не се но в іншу, більш то ле рант -
ну дер жа ву. 

Та ким чи ном, вив чен ня міжна род но-пра во во го досвіду про тидії ра сиз му та
іншим ви дам дис кримінації в спорті ви я ви ло кілька про блем, які по тре бу ють
вирішен ня. По-пер ше, сфе ра спор ту з ог ля ду на особ ли вості по тре бує до дат ко вих,
спеціалізо ва них ме ханізмів про тидії ксе но фобії. По-дру ге, міжна род но-пра вові
нор ми ви яв ля ють ся не ефек тив ни ми в дер жа вах з ви со ким рівнем ксе но фобії в
суспільстві за га лом, такі дер жа ви по тре бу ють впро ва д жен ня ком плекс ної ан ти ди -
с кримінаційної політи ки. По-третє, по тенціал спор ту як за со бу бо роть би з ра сиз -
мом та ксе но фобією не ви ко ри с то вується в по вно му об сязі. 
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ДЕ С ТАБІЛІЗАЦІЇ ЕТ НО ПОЛІТИЧ НОЇ СИ ТУ АЦІЇ 
В УК РАЇНІ: ЗА БО РО НА ІДЕ О ЛОГІЙ

Аналізу ють ся спро би стабілізу ва ти ет но політич ну си ту ацію в країні шля хом вне -
сен ня змін до за ко но дав ст ва, яке рег ла мен тує сфе ру ет но національ них відно син. Ав тор
до во дить, що більшість поспішних ініціатив, на зра зок за бо ро ни іде о логій та політич -
них сил, що до три му ють ся цих іде о логій, за гро жу ють ет но політичній стабільності,
оскільки су пе ре чать кон сти туційним прин ци пам та де мо кра тич но му роз вит ку
поліетнічної дер жа ви. 

Клю чові сло ва: ет но політич на стабільність, ет но куль турні відмінності.
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Ана ли зи ру ют ся по пыт ки ста би ли зи ро вать эт но по ли ти че с кую си ту а цию в стра не
с по мо щью вне се ния из ме не ний в за ко но да тель ст во, рег ла мен ти ру ю щие сфе ру эт но на -
ци о наль ных от но ше ний. Ав тор до ка зы ва ет, что боль шин ст во по спеш ных ини ци а тив,
на по до бие за пре та иде о ло гий и по ли ти че с ких сил, ко то рые при дер жи ва ют ся этих
иде о ло гий, уг ро жа ют эт но по ли ти че с кой ста биль но с ти, по сколь ку про ти во ре чат
консти ту ци он ным прин ци пам и де мо кра ти че с ко му раз ви тию по ли эт ни че с ко го го су -
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Aslanov Stellas. The peculiarities of ethnopolitical situation’s destabilization in
Ukraine: ideologies’ prohibition 

The attempts to stabilize the ethnopolitical situation in Ukraine by amending ethnopoliti-
cal law are analyzed. The author proves the major part of rash initiatives like banning ide-
ologies and the parties based on these ideologies threaten ethnopolitical stability because they
are in conflict with constitutional principles and democratic development of polyethnic state.
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За по ру кою ет но політич ної стабільності є до три ман ня ба лан су інте ресів всіх
етнічних спільнот, що про жи ва ють на те ри торії поліетнічної дер жа ви. Прин ци пи
рівності, збе ре жен ня куль тур ної та мов ної са мо бут ності ет носпільнот, не дис -
кримінації за етнічною оз на кою закріплені в ет но національ но му за ко но давстві
всіх де мо кра тич них країн. Ук раїна не є ви нят ком. Ад же за поліетнічно го скла ду
на се лен ня, як ствер д жує О. Кар ту нов, дер жа ва по вин на ви ко ну ва ти роль ней т -
раль но го по се ред ни ка – пред став ни ка і за хис ни ка всіх без ви нят ку етнічних
спільнот, що про жи ва ють на її те ри торії. Од нак на прак тиці та ке спо с терігається
да ле ко не завжди. Дослідник кон ста тує, що най частіше дер жа вою ке рує або ви ко -
ри с то вує у своїх цілях якась од на етнічна спільно та, точніше її еліта1. Це про во -
кує про це си етнічно го не вдо во лен ня та політи зації етнічності все ре дині інших
ет носпільнот, які по чу ва ють ся дис криміно ва ни ми та скар жать ся на по ру шен ня
своїх прав.

О. Кар ту нов ха рак те ри зує про це си політи зації етнічності, які при зво дять до
по си лен ня на пру ги, етнічних конфліктів, а от же, ет но політич ної не стабільності,
як про тидіючі2. Во ни ви ни ка ють там, де спо с теріга ють ся най менші про яви
нерівності та дис кримінації етнічних спільнот. З цьо го вип ли ває, що у мо но -
етнічних дер жа вах політи зація етнічності та ет но політич на де с табілізація не
трап ля ють ся. Тоді як поліетнічним дер жа вам, на впа ки, до во дить ся бу ти мак си -
маль но зва же ни ми в ет но національній політиці під час прий нят тя будь-яких
рішень, які мо жуть зачіпа ти інте ре си ет носпільнот, що на се ля ють їх те ри торії. 

Внутрішня ет но політич на стабільність ве ли кою мірою за ле жить від вирішен -
ня про блем, пов’яза них з на ла го д жен ням ко мунікації у поліетнічно му суспільстві,
по до лан ням міжетнічних бар’єрів, роз вит ком де мо кратії в умо вах ет но куль тур но -
го плю ралізму та інши ми стра тегіями, що ре алізу ють ся в ме жах дер жав ної ет но -
національ ної політи ки, – пе ре ко на ний Н. Ціцу ашвілі3. Не обхідність підтри му ва -
ти ет но національні відно си ни у стабільно му стані та ат мо сфері міжетнічної зла -
го ди спри я ла по яві но вих стан дартів де мо кра тич ної ет но національ ної політи ки,
які ба зу ють ся на то ле рант ності, підтримці та виз нанні цінності різно маніття по -
глядів, куль тур, мов ет носпільнот. Ук раїна особ ли во враз ли ва з цієї точ ки зо ру –
її те ри торію на се ля ють по над 130 національ но с тей. Окрім то го, для Ук раїни ха -
рак тер ний яс к ра во ви ра же ний роз поділ на ма к ро регіони, що ма ють суттєві ет но -
куль турні відмінності. О. Май бо ро да, вив ча ю чи регіональні виміри поліетніч -
ності в Ук раїні, виділяє три ма к ро регіони: Цен т раль ну Ук раїну, Західну Ук раїну
та Східну й Півден ну Ук раїну. Цен т раль ну Ук раїну дослідник ха рак те ри зує як па -
сив ний в ет но політич но му ро зумінні регіон (більшість на се лен ня ук раїнці –
82,9%) че рез відсутність етнічних суб’єктів, які мог ли б розв’яза ти етнічних
конфлікт,  що доз во ляє Цен т ральній Ук раїні відігра ва ти роль спо луч ної лан ки між
За хо дом і Півден ним Схо дом, врівно ва жу ю чи їх по зиції4. Західна Ук раїна має,
фак тич но, мо но етнічний склад (89,3% етнічні ук раїнці), де мон ст рує ви со ку
пасіонарність у пи тан нях ут вер д жен ня ук раїнської етнічної іден тич ності у всіх
сфе рах жит тя5. Півден на та Східна Ук раїна суттєво відрізня ють ся за етнічни ми та
ет но політич ни ми оз на ка ми (ук раїнці ста нов лять тро хи більше по ло ви ни на се лен -
ня регіону – 54,3%; найбільшою національ ною мен ши ною є росіяни 40,9%).
О. Май бо ро да підкрес лює, що ук раїнці цьо го регіону май же повністю ру сифіко -
вані, внаслідок чо го російська мо ва та куль ту ра без за с те реж но доміну ють над ук -
раїнською6. 
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За ува жи мо, що ет но політичні й ет но куль турні відмінності ма к ро регіонів
суттєво по си лю ють ся істо рич ною на лежністю до різних дер жав – Ав ст ро-Угор -
щи ни та Росії; уча с тю в істо рич них подіях, зо к ре ма Другій світовій війні, на боці
су пер ників. На ґрунті по шу ку спільно го ком промісно го ба чен ня історії, подій та
ге роїв в Ук раїні ду же ча с то ви ни ка ють ет но політичні су пе реч ності та конфлікти,
що де с табілізу ють ет но політич ну си ту ацію. Політичні еліти, що пред став ля ють
інте ре си то го чи іншо го регіону, не впер ше на ма га ють ся уза ко ни ти по ляр не ет но -
куль тур не ба чен ня на за галь но національ но му рівні. Це вик ли кає спро тив та ет но -
політич ну на пру гу у інших регіонах, які не ле жать в ет но куль турній мапі цьо го
рішен ня і сприй ма ють нав’язу ван ня чу жої ет но куль тур ної політи ки як по ру шен -
ня своїх прав. 

Яс к ра вим підтвер д жен ням цьо го мо же слу гу ва ти конфлікт етнічно-істо рич но -
го за барв лен ня у Львові 9 трав ня 2011 ро ку, що су про во д жу вав ся про ява ми
міжетнічної во рож нечі, ак та ми ван далізму та су тич ка ми між пра ви ми та ліви ми
політич ни ми си ла ми. Без по се ред нь ою йо го при чи ною ста ло втру чан ня Ко -
муністич ної партії Ук раїни, що ко ри с тується по пу лярністю пе ре важ но на Півдні
та Сході дер жа ви та об стоює про російську ри то ри ку, в ет но куль тур ну політи ку
За хо ду країни. На пе ре додні ет но політич но го конфлікту за ініціати вою КПУ до
За ко ну Ук раїни «Про увічнен ня Пе ре мо ги у Ве ликій Вітчиз няній війні 1941–1945
років» бу ло вне се но зміни, які зо бов’язу ва ли ор га ни вла ди та ор га ни місце во го
са мо вря ду ван ня під час уро чи с тих за ходів Дня Пе ре мо ги ви ко ри с то ву ва ти копії
пра по ра пе ре мо ги (чер во но го пра по ра СРСР) по ряд з дер жав ним пра по ром Ук -
раїни7 Націоналістич на партія ВО «Сво бо да», що ко ри с тується найбільшою по -
пу лярністю на За ході країни, у відповідь про ве ла че рез місцеві ра ди рішен ня про
не при пу с тимість ви ко ри с тан ня чер во них пра порів. Захід сприй няв нав’язу ван ня
ра дянсь ко го пра по ра на офіційно му рівні як ет но політич ний тиск, дис кримінацію
та не по ва гу до своїх ет но куль тур них по глядів та істо рич них іде алів. Ад же пе ре -
мо га Ра дянсь ко го Со ю зу у війні 1941–1945 років ча с то розцінюється в західних
об ла с тях дер жа ви не як звільнен ня Ук раїни від німець ких за гарб ників, а як за хоп -
лен ня її те ри торій Ра дянсь ким Со ю зом. Як на го ло шує К. Вітман, цей ет но -
політич ний конфлікт пе рей шов з ла тент ної стадії в стадію ес ка лації че рез те, що
не бу ли вра хо вані особ ли вості сприй нят тя ок ре мих істо рич них подій на За ході
Ук раїни8.

З цьо го вип ли ває, що будь-яке рішен ня на дер жав но му рівні, яке по ру шує ет -
но політич ний ба ланс, су пе ре чить інте ре сам, по гля дам, куль турі різних регіонів
Ук раїни та ет носпільнот, що їх на се ля ють, мо же ста ти при во дом для ет но політич -
ної де с табілізації та конфліктів. Втім, конфлікт на вко ло обов’яз ко во го ви ко ри с -
тан ня чер во но го пра по ра не став по пе ре д жу валь ним сиг на лом для КПУ. Політич -
на си ла, апе лю ю чи до стабілізації та на ве ден ня ла ду в дер жаві під час політич ної
кри зи, на справді де с табілізує ет но політич ну си ту ацію, ре алізу ю чи на за галь но ук -
раїнсько му рівні не без печні з точ ки зо ру ет но політич ної без пе ки за ко но давчі
ініціати ви.

Во ни ста ли відповіддю на зни щен ня пам’ят ників ра дянсь кої епо хи під час
про тестів про ти відтерміну ван ня євроінте г рації та політи ки вла ди, що от ри ма ли
на зву Євро май да ну. В місті Києві та інших містах (Кри во му Розі, Фа с тові,
Гребінці, Бер ди чеві, Ше пе товці) у вар варсь ких спосіб бу ло зне се но пам’ят ни ки
Леніну. Та кий спосіб де мон та жу пам’ят ників не схва ли ли навіть ду ховні ав то ри -
те ти Євро май да ну. Зо к ре ма, співач ка Рус ла на за су ди ла ак ти ван далізму, на сил ля,
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які не відповіда ють євро пейсь ким стан дар там гу манізму і мо жуть роз’єдна ти,
роз ко ло ти ук раїнців9. Архієпи с коп УГКЦ Л. Гу зар по ре ко мен ду вав при бра ти
пам’ят ни ки ра дянсь кої епо хи і ек с по ну ва ти їх в спеціаль но відве де но му місці10.
Партія «Сво бо да» взя ла на се бе відповідальність за де мон таж пам’ят ни ка Леніну
в Києві, підкрес лив ши, що він був «точ кою на пру ги» у центрі міста11. Політич на
си ла за яв ляє, що діяла в пра во му полі на ви ко нан ня Ука зу Пре зи ден та Ук раїни
№ 423/2009 «Про до дат кові за хо ди що до вша ну ван ня пам’яті жертв Го ло до мо ру
1932–1933 років в Ук раїні». Цим до ку мен том місце вим дер жав ним
адміністраціям та Раді міністрів АРК бу ло до ру че но вжи ти за ходів що до де мон -
та жу пам’ят ників і пам’ят них знаків, при свя че них осо бам, які при четні до ор -
ганізації та вчи нен ня го ло до морів і політич них ре пресій в Ук раїні12. Партія «Сво -
бо да» вва жає В. Леніна без по се реднім ор ганіза то ром го ло до мо ру 1921–22 рр. в
Ук раїні, оскільки са ме цей діяч ви дав на каз на силь но ви лу ча ти і ви во зи ти хліб з
Ук раїни до По вол жя, що по тер па ло від по су хи та не вро жаю.

Ко муністич на партія вис ло ви ла про тест про ти «фа шистсь ких дій ВО «Сво бо -
да» і за жа да ла від вла ди рішу чих дій для «при пи нен ня без за кон ня в країні з бо ку
націонал-фа шистсь ких ор ганізацій». КПУ у вла с тивій для се бе ма нері за яви ла,
що «сьо годні фа ши с ти-мо лод чи ки з ВО «Сво бо да» зни щу ють на гло і без за кон но
пам’ят ни ки, мар ши ру ють з фа ке ла ми, кри ча чи «Ук раїна для ук раїнців», «Смерть
во ро гам», «Ко му ня ку на гілля ку», «Мос калів на ножі», цим са мим роз па лю ю чи
країні не на висть, не тер пимість та міжнаціональ ну во рож не чу, топ чуть та при ни -
жу ють істо рич ну пам’ять мільйонів гро ма дян Ук раїні, а за в т ра, як що їх не зу пи -
ни ти, бу дуть мор ду ва ти та розстрілю ва ти лю дей за їх ідеї та дум ки»13. Од нак пер -
шою на сво бо ду по глядів та пе ре ко нань на за галь но національ но му рівні ет но -
національ ної політи ки зазіхну ла са ме Ко муністич на партія, яка не ко ри с тується
по пу лярністю в Західній та Цен т ральній Ук раїні. То му не мо же пре тен ду ва ти на
пред став ництво інте ресів гро ма дян цих ет но куль тур них регіонів. 

Оче вид но, що спосіб де мон та жу пам’ят ників під час євро про тестів не де мон -
ст ру вав по ва ги до по глядів на се лен ня тих регіонів, для яких ра дянсь ка епо ха є
пред ме том за хоп лен ня та по зи тив но го став лен ня. То му з ініціати ви КПУ бу ли
прий няті за ко ни про вне сен ня змін до Криміна ль но го ко дек су Ук раїни, які пе ред -
ба ча ють вста нов лен ня відповідаль ності за оск вер нен ня або руй ну ван ня пам’ят -
ників ра дянсь кої епо хи та за за пе ре чен ня чи ви прав дан ня зло чинів фа шиз му. Як -
що пер ший За кон не вик ли кає особ ли вих за пе ре чень в кон тексті по точ ної ет но -
політич но не стабільної си ту ації, то дру гий нор ма тив но-пра во вий акт вик ли кає
стур бо ваність своїми мож ли ви ми ет но політич ни ми наслідка ми. 

За кон «Про вне сен ня змін до Криміна ль но го ко дек су Ук раїни що до
відповідаль ності за за пе ре чен ня чи ви прав дан ня зло чинів фа шиз му» до пов нив
Криміна ль ний Ко декс Ук раїни стат тею № 436-1, яка вста нов лює відповідальність
(штраф та/або поз бав лен ня волі на строк до двох років) за публічне за пе ре чен ня
чи ви прав дан ня зло чинів фа шиз му про ти лю дя ності, вчи не них у ро ки Дру гої
світо вої війни, зо к ре ма зло чинів, здійсне них ор ганізацією «Ва фен-СС», підпо ряд -
ко ва ни ми їй струк ту ра ми, ти ми, хто бо ров ся про ти ан тигітлерівської ко аліції і
співпра цю вав з фа шистсь ки ми оку пан та ми, а та кож про па ган ду не о на цистсь кої
іде о логії, ви го тов лен ня та (або) роз пов сю д жен ня ма теріалів, у яких ви прав до ву -
ють ся зло чи ни фа шистів і їх прибічників14. Ініціато ри За ко ну в по яс ню вальній за -
писці по си ла ють ся на те, що за ко но дав ст во Ук раїни пе ред ба чає за бо ро ну про па -
ган ди фа шиз му: За кон Ук раїни «Про за хист суспільної мо ралі» за бо ро няє ви роб -
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ництво та роз пов сю д жен ня про дукції, яка про па гує фа шизм та не о фа шизм (ст.2);
За кон Ук раїни «Про об’єднан ня гро ма дян» за бо ро няє діяльність об’єднань гро ма -
дян, ме тою яких є про па ган да фа шиз му чи не о фа шиз му (ст.4), – але криміна ль не
за ко но дав ст во не містить кон крет них норм, які вста нов лю ва ли б відповідальність
за такі зло чи ни15. 

Од нак ці зміни до Криміна ль но го ко дек су Ук раїни су пе ре чать Кон сти туції Ук -
раїни, за са дам ет но національ ної політи ки, що пе ред ба ча ють гар монізацію інте -
ресів всіх ет носпільнот, по ва гу до їх ет но куль тур ної спад щи ни та історії. То му во -
ни не мо жуть вва жа ти ся де мо кра тич ним ет но політич ним інстру мен том. По-пер -
ше, ст. № 436-1 не мо же за сто со ву ва ти ся в пра во во му полі, оскільки не містить
виз на чен ня явищ, за які пе ред ба че но по ка ран ня. По-дру ге, ця пра во ва нор ма не
відповідає ви мо гам до за ко но дав ст ва, оскільки містить емоційно за барв лені ви ра -
зи та оз на чен ня, зміст яких не мо же тлу ма чи ти ся од но знач но. Так, на при клад, на
яке виз на чен ня «фа шиз му» по си ла ти муть ся в суді, як що ук раїнське за ко но дав ст -
во не містить виз на чен ня фа шиз му? Як виз на ча ти муть ся фа шистські оку пан ти та
їх прибічни ки? На справді, об ви ну ва че ним за цією стат тею в не упе ре д же но му суді
не с клад но бу де до ве с ти, що йшло ся не про фа шистсь ких оку пантів, а німець ких
виз во ли телів Ук раїни від ра дянсь кої оку пації. 

По ява статті № 436-1 в Криміна ль но му ко дексі Ук раїни є серй оз ним фак то ром
де с табілізації ет но політич ної си ту ації в Ук раїні, ад же во на пе ред ба чає не ли ше
нав’язу ван ня ет но куль тур но го ба чен ня од ним регіоном іншим, однією ет -
носпільно тою іншим, а й вста нов лен ня криміна ль ної відповідаль ності за по ши -
рен ня про ти леж ної точ ки зо ру на істо ричні події. Стат тя № 436-1, що пе ред ба чає
відповідальність за публічне за пе ре чен ня чи ви прав дан ня зло чинів фа шиз му, про -
па ган ду не о на цистсь кої іде о логії, повністю су пе ре чить Кон сти туції Ук раїни, яка
за без пе чує кож но му пра во на сво бо ду дум ки і сло ва, на вільне вис лов лен ня своїх
по глядів і пе ре ко нань, га ран тує пра во вільно зби ра ти, зберіга ти, ви ко ри с то ву ва ти
і по ши рю ва ти інфор мацію. (ст. 34). І хо ча зго дом За кон «Про вне сен ня змін до
Криміна ль но го ко дек су Ук раїни що до відповідаль ності за за пе ре чен ня чи ви прав -
дан ня зло чинів фа шиз му» втра тив чинність внаслідок до мо вле но с тей з вре гу лю -
ван ня політич ної кри зи між вла дою та опо зицією, ст. № 436-1 з Криміна ль но го
ко дек су ви лу че на не бу ла, а от же, про дов жує діяти.

По ка зо во, що вста нов лен ня за бо ро ни та відповідаль ності за по ши рен ня то -
талітар них іде о логій по пу ляр не кілька років то му в за ко но твор чості, зре ш тою, бу -
ло виз на не без пер спек тив ним та не без печ ним з точ ки зо ру за хи с ту де мо кра тич -
них сво бод в Ук раїні. Кри ти ку ю чи низ ку за ко но про ектів з за бо ро ни на циз му, фа -
шиз му, ко мунізму та інших то талітар них іде о логій, ек с пер ти апе лю ва ли до не -
мож ли вості роз ме жу ван ня та ких по нять, як ге но цид, ра сизм, націоналізм,
шовінізм, фа шизм, апар теїд, ек с т ремізм, не о на цизм, ксе но фобія, ан ти семітизм з
точ ки зо ру ви ключ ності, пе ре ваг або не по вноцінності, дис кримінації пев них лю -
дей за їх оз на ка ми та не мож ли вості вста нов лен ня відповідаль ності за про па ган ду
іде о логій, ад же іде о логія як су купність уяв лень, ідей, при пу щень, те орій не мо же
вва жа ти ся пра во по ру шен ням, по ки не стає про ти прав ною дією16. 

КПУ не зу пи ни ла ся на змінах до Криміна ль но го ко дек су Ук раїни, не вра ху ва -
ла за сте ре жень ек с пертів, за реєстру вав ши в Вер ховній Раді ок ре мий про ект За ко -
ну Ук раїни «Про за бо ро ну не о на цистсь кої і не о фа шистсь кої іде о логії» № 4082.
За ко но про ек том про по нується за бо ро ни ти не о на цистсь ку і не о фа шистсь ку іде о -
логії на те ри торії Ук раїни. Не о на цистсь ка іде о логія до ку мен том виз на чається як
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су купність ра ди каль них ідей, по глядів, на ста нов, га сел і кон цепцій, які ха рак те -
ри зу ють ся крайнім націоналізмом, ан ти семітиз мом, ксе но фобією, біологічним
ра сиз мом, праг нен ням відно ви ти націонал-соціалізм, за пе ре чен ням Го ло ко с ту та
іде алізацією на цистсь ко го ре жи му Тре ть о го рей ху, ок ре мих йо го діячів та є су ча -
сним відга лу жен ням на циз му; не о фа шистсь ка – як су купність су час них ра ди каль -
них ідей, по глядів, на ста нов, га сел і кон цепцій, які ха рак те ри зу ють ся ра сиз мом,
ірраціоналізмом, ан ти гу манізмом, ви ко ри с тан ням те ро ри с тич них видів діяль -
ності, про повіду ван ням куль ту си ли та є ідей ни ми і політич ни ми пра во на с туп ни -
ка ми фа шистсь ких ор ганізацій, які при пи ни ли існу ван ня після Дру гої світо вої
війни17.

Ці виз на чен ня – най в раз ливіше місце про ек ту За ко ну, що уне мож лив лює йо -
го прий нят тя, а тим більше за сто су ван ня на прак тиці ет но політич них відно син в
Ук раїні. Яким чи ном роз ме жу ва ти ці дві іде о логії між со бою? Не о на цизм ха рак -
те ри зується крайнім ан ти семітиз мом, ксе но фобією, біологічним ра сиз мом, тоді
як не о фа шизм та кож ха рак те ри зується ра сиз мом. У чо му по ля гає між ни ми різни -
ця, як що ра сизм, ксе но фобія та ан ти семітизм – яви ща, що на ле жать однієї ет но -
політич ної ка те горії?

Ініціато ри за ко но про ек ту апе лю ють до то го, що по ши рен ня в Ук раїні ідей не -
о на циз му і не о фа шиз му на бу ло мас штабів, які за гро жу ють національній без пеці
дер жа ви. У по яс ню вальній за писці до за ко но про ек ту ствер д жується, що
діяльність ра ди каль них рухів, їх націонал-фа шистсь ка політи ка не об’єднує
країну, а на впа ки – по си лює про ти сто ян ня у суспільстві на ґрунті етнічної на леж -
ності, міжнаціональ них відно син, політич них та релігійних пе ре ко нань, що по си -
лює за го ст рен ня про бле ми відно син «Захід-Схід» в Ук раїні та сприяє роз па лю -
ван ня національ ної во рож нечі се ред гро ма дян, за го ст рює відно си ни у суспільстві
та роз ри ває Ук раїну на ча с ти ни18. Ме тою ух ва лен ня за ко но про ек ту «Про за бо ро -
ну не о на цистсь кої і не о фа шистсь кої іде о логії» за дек ла ро ва но не до пу щен ня по -
ши рен ня і ак тивізації не о фа шистсь ких рухів, політич них партій, гро мадсь ких ор -
ганізацій на те ри торії Ук раїни.

У зв’яз ку з цим про по нується за бо ро ни ти діяльність політич них партій, гро -
мадсь ких ор ганізацій та рухів, які підтри му ють не о на цистсь ку і не о фа шистсь ку
іде о логію (ст. 2). КПУ не при хо вує, що пла нує за бо ро ни ти в су до во му по ряд ку
всіх іде о логічних опо нентів пра во го спе к т ру – це ВО «Сво бо да», Пра вий сек тор,
ВО «Три зуб ім. С.Бан де ри», УНА-УН СО, «Патріот Ук раїни», Соціал-Національ -
на Асам б лея, «Ук раїнська аль тер на ти ва», «СіЧ», «РіД», Київська ор ганізація
«Білий мо лот», «Во ля», ОУН та інші. При пи нен ня діяль ності політич них партій,
які підтри му ють не о на цистсь ку і не о фа шистсь ку іде о логію, за ст. 2 за ко но про ек -
ту тяг не за со бою при пи нен ня по вно ва жень де пу татів усіх рівнів, які є чле на ми
цих політич них партій, роз пуск керівних ор ганів ор ганізацій, їх пер вин них осе -
редків та ре ш ти струк тур них ут во рень, пе ред ба че них ста ту та ми цих ор ганізацій,
а та кож при пи нен ня член ст ва у них. 

За бо ро на по ши рюється на про па ган ду не о на цистсь кої і не о фа шистсь кої іде о -
логії (ст.3) та ви ко ри с тан ня не о на цистсь кої і не о фа шистсь кої сим воліки (ст. 4.)
При чо му про па ган да не о на цистсь кої і не о фа шистсь кої іде о логії за со бом ма со вої
інфор мації є підста вою для при пи нен ня йо го діяль ності та ска су ван ня реєстрації.
Про ве ден ня ма со вих за ходів з ви ко ри с тан ням не о на цистсь кої і не о фа шистсь кої
сим воліки, публічне відзна чен ня дат, пов’яза них з націоналістич ним ру хом,
публічне ви ко нан ня гімну ОУН-УПА чи їх ча с тин, прирівнюється до не о на -
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цистсь кої і не о фа шистсь кої про па ган ди. Не о фа шистсь кою сим волікою ініціато ри
за ко но про ек ту про по ну ють вва жа ти, зо к ре ма пра по ри, гер би, ем б ле ми, фор ме ний
одяг, зна ки розрізнен ня та іншу ат ри бу ти ку не о на цистсь ких і не о фа шистсь ких
партій, зо б ра жен ня діячів націоналістич но го ру ху (С. Бан де ри, Р. Шу хе ви ча,
Є. Ко но валь ця та інших), сва с ти ку, Кельтський хрест, поєднан ня мо ло та і ме ча,
герб та пра пор Тре ть о го Рей ху, пра пор дивізії СС «Га ли чи на», ем б ле му СС, на -
цистсь ке привітан ня, жест «Три зуб» та інші19.

Не мож ли во уя ви ти за про ва д жен ня настільки дис кримінаційно го за ко ну в
євро  пейській, де мо кра тичній, поліетнічний дер жаві, якою про го ло шує се бе
Україна. Подібні ініціати ви су пе ре чать прин ци пам рівності, плю ралізму та ет но -
політич ної стабільності. Ад же ни ми про по нується ліквіду ва ти з політич ної кар ти
всі праві політичні си ли, за бо ро ни ти сво бо ду сло ва, вільне вис лов лен ня по глядів
і, що най го ловніше, поз ба ви ти найбільшу етнічну спільно ту в Ук раїні національ -
ної іден тич ності, ба чен ня влас ної історії. Ініціати ва є при кла дом то го, як, на ма га -
ю чись стабілізу ва ти ет но політич ну си ту ацію, за ко но давці, замість по шу ку за галь -
но національ но го ком промісу, до три ман ня ней т раліте ту між ет носпільно та ми,
вда ють ся до жор ст ких, не де мо кра тич них ме тодів при ду шен ня опо нентів, що ще
більше по си лює ет но політич ну де с табілізацію, про во ку ю чи конфлікти та про ти -
сто ян ня. 
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ПОЛІТИ КА І ПРА ВО В СФЕРІ РЕЛІГІЇ: СУ ЧАСНІ ТЕН ДЕНЦІЇ В УК РАЇНІ 

На ве де но ос новні ти пи взаємодії дер жа ви і релігії: си с те му дер жав них релігій, си -
с те му до го ворів (кон кор датів), си с те му відо крем лен ня. Роз г ля ну то мо дель, яка існує в
Ук раїні, на ве де но по зиції зацікав ле них суб’єктів (церк ви, вла ди, суспільства) що до її
зміни, виз на че но тен денції, які прослідко ву ють ся в Ук раїні у публічній політиці що до
релігії. Приділе но ува гу то ле рант ності – інто ле рант ності, як не обхідним умо вам
міжкон фесійно го діало гу.

Клю чові сло ва: релігія, дер жа ва, релігійність суспільства, дер жав на релігія, кон -
кор дат, відо крем леність релігії від дер жа ви, то ле рантність.

Ку ку руз О.В. По ли ти ка и пра во в сфе ре ре ли гии: со вре мен ные тен ден ции в Ук -
ра и не

На ве де но ос нов ные ти пы вза и мо дей ст вия го су дар ст ва и ре ли гии: си с те му го су дар -
ст вен ных ре ли гий, си с те му до го во ров (кон кор да тов), си с те му от де ле ния. Рас смо т ре -
но мо дель, ко то рая су ще ст ву ет в Ук ра и не, на ве де но по зи ции за ин те ре со ван ных субъ -
ек тов (церк ви, вла с ти, об ще ст ва) ка са тель но из ме не ний в ней, оп ре де ле но тен ден ции,
ко то рые про сле жи ва ют ся в пуб лич ной по ли ти ке Ук ра и ны ка са тель но ре ли гии. Уде ле -
но вни ма ние то ле рант но с ти – ин то ле рант но с ти, как не об хо ди мым ус ло ви ям меж кон -
фес си о наль но го ди а ло га.

Клю че вые сло ва: ре ли гия, го су дар ст во, ре ли ги оз ность об ще ст ва, го су дар ст вен ная
ре ли гия, кон кор дат, обо соб ле ность ре ли гии от го су дар ст ва, то ле рант ность.

Kukuruz Oksana. The policy and law in sphere of religion: modern tendencies in
Ukraine

There are analyzed main types of interaction state and religion, such as system of states
religions, system of agreements and system of separation. Also there are defined model, which
exists in Ukraine. The positions of subjects, who interested in changes in this model (church,
power, society) are studied. The author analyzes tendencies, which are visible in public poli-
cy of Ukraine concerning religion. The tolerance – intolerance are considered like necessary
conditions for interfaith dialogue.

Key words: religion, state, religiousness of society, states religion, concordat, separation
religion and state, tolerance
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У більшості дер жав світу релігія відіграє знач ну роль у суспільних відно си -
нах. Політи ка в цій сфері фор мується під впли вом ба га ть ох чин ників: істо рич них
тра дицій, пра во во го ста ту су релігійних ор ганізацій, іде о логії політи ко-управ -
лінської еліти, ав то ри те ту пред став ників релігій. В Ук раїні сфе ра релігії три ва лий
час пе ре бу ва ла під впли вом іде о логії ко мунізму керівників Ра дянсь ко го Со ю зу,
яка ха рак те ри зу ва ла ся на са д жен ням атеїзму, пе ресліду ван ням релігійних діячів,
кон тро лем за релігійни ми гро ма да ми, яким доз во ли ли певні ви ди релігійної
діяль ності. Після прий нят тя Вер хов ною Ра дою УРСР Дек ла рації про дер жав ний
су ве ренітет Ук раїни був прий ня тий За кон Ук раїни «Про сво бо ду совісті та
релігійні ор ганізації» від 23.04.1991 р. N 987-XII (987-12), в яко му виз на ва лось
пра во лю ди ни «ма ти, прий ма ти і зміню ва ти релігію або пе ре ко нан ня за своїм ви -
бо ром і сво бо ду од но осо бо во чи ра зом з інши ми сповіду ва ти будь-яку релігію або
не сповіду ва ти ніякої, відправ ля ти релігійні куль ти, відкри то ви ра жати і вільно
по ши рю ва ти свої релігійні або атеїстичні пе ре ко нан ня» (ст. 3). У 1996 році Кон -
сти туцією Ук раїни закріпле но по ло жен ня про те, що «церк ва і релігійні ор гані -
зації в Ук раїні відо крем лені від дер жа ви, а шко ла – від церк ви» (ст. 35). 

Ос танніми ро ка ми в Ук раїні спо с терігається зро с тан ня взаємовпли ву політи -
ки і релігії. Релігійні діячі, на уковці, пред став ни ки вла ди все частіше об го во рю -
ють пи тан ня про пе ре гляд об ра ної мо делі взаємовідно син дер жа ви і релігії. Кож -
на з пред став ле них сторін дбає про свої інте ре си. Пред став ни ки пев них релігій
хо чуть от ри ма ти особ ли вий ста тус для своєї церк ви, а вла да хо че за лу ча ти церк -
ву до дер жав них справ, тоді ко ли їй це вигідно. Ме тою статті є аналіз політи ки і
пра ва у сфері релігії, виз на чен ня су час них тен денцій в Ук раїні. Для цьо го важ ли -
во з’ясу ва ти по ши рені мо делі взаємодії дер жа ви і релігії, про аналізу ва ти мо дель,
яка існує в Ук раїні, з’ясу ва ти по зиції зацікав ле них суб’єктів (церк ви, вла ди,
суспільства) що до да ної мо делі, виз на чи ти тен денції, які прослідко ву ють ся в Ук -
раїні у публічній політиці що до релігії.

Пи тан ня що до різно манітних релігійних кон фесій, їх ста но ви ща і діяль ності,
взаємодії з політич ни ми си ла ми в Ук раїні ак тив но об го во рю ють ся в на уковій і
релігійній літе ра турі. Існу ють спеціальні інсти ту ти, діяльність яких пов’яза на з
досліджен ня ми в сфері релігії, це зо к ре ма пра во за хис на гро мадсь ка ор ганізація –
Інсти тут релігійної сво бо ди (ІРС), Релігійно-інфор маційна служ ба – РІСУ (RISU,
про ект Інсти ту ту релігії та суспільства Ук раїнсько го ка то лиць ко го універ си те ту),
на уко во-просвітниць ка ор ганізація – Інсти тут прав лю ди ни і за побіган ня ек с т -
ремізму та ксе но фобії (IHRPEX), а та кож Центр Ра зум ко ва, відділ релігієзнав ст ва
Інсти ту ту філо софії ім. Г. С. Ско во ро ди НАН Ук раїни то що. Ци ми інсти ту та ми,
цен т ра ми, відділа ми про во дить ся ве ли чез на кількість різно манітних досліджень,
кон фе ренцій, круг лих столів. Од нак політи ка є над зви чай но ди намічним ре гу ля -
то ром суспільних відно син, то му сьо годні, зва жа ю чи на нові про яви взаємодії
політи ки і релігії, є по тре ба зно ву звер ну ти ся до цієї те ми.

Публічна політи ка по вин на фор му ва ти ся на ос нові об ра ної мо делі взаємодії
дер жа ви і релігії пев но го суспільства. Існує ба га то різно манітних типів цієї
взаємодії, які виділя ють ся на ос нові різних кри теріїв і підходів. У ба га ть ох з них
роз г ля нуті істо ричні при кла ди та ких взаємовідно син. Досліджен ня тен денцій
взаємозв’яз ку політи ки і релігії по тре бує кла сифікації, яка є ак ту аль ною для су -
час них дер жав. Од на з них виз на чає 3 ти пи: си с те му дер жав них релігій, си с те му
до го ворів (кон кор датів), си с те му відо крем лен ня1. Без пе реч но, ця кла сифікація, як
і будь-яка інша, не охоп лює всіх мож ли вих типів взаємовідно син дер жа ви і
релігії. Ко жен з цих типів має безліч різно видів, оскільки ці відно си ни за ле жать
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від ба га ть ох чин ників, на при клад, від кон крет них осіб, які во лодіють вла дою в
дер жаві, від тих, які ма ють вплив на найбільші релігійні гро ма ди в країні, від
внутрішньої політич ної си ту ації в дер жаві, від ге о політич них тен денцій. 

Дер жав ною релігією вва жається та релігія, церк ва якої виз нається ча с ти ною
офіційної ор ганізації дер жа ви. Та ка церк ва фінан сується дер жа вою, має пра во
здійсню ва ти певні функції дер жа ви. В од них країнах, де за ко но дав чо виз на че но
дер жав ну релігію, сво бо да інших релігій не об ме жується, в інших – не дер жавні
релігії за зна ють утисків або вза галі за бо ро нені2. У де я ких країнах за ко но дав чо не
виз на че но дер жав ної релігії, од нак нор ма тив но-пра во ва ба за і фак тич ний стан
справ свідчать, що пев на релігія має привілеї. На при клад, у дер жа вах, де
більшість осіб сповіду ють ка то ли цизм або він є офіційним вірос повідан ням, ста -
но ви ще ко с те лу мо же ре гу лю ва ти ся кон кор да том. Ос танній є де таль ним міжна -
род ним до го во ром підпи са ним між Свя тим Пре сто лом, що пред став ляє Ка то -
лиць ку Церк ву (Ва ти кан) і пев ною дер жа вою. Він ре гу лює політичні відно си ни
сторін, а та кож пра во ве ста но ви ще Ко с те лу у певній дер жаві. Та кож існу ють дер -
жа ви, де спеціальні внутрішні до го во ри підпи сані з пра во слав ною церк вою. Ще
в ча с тині країн, релігія відо крем ле на від дер жа ви. Та ка си с те ма взаємодії існує в
Ук раїні. Відо крем лен ня релігії від дер жа ви зафіксо ва не в Кон сти туції Ук раїни і
де талізо ва не в інших нор ма тив но-пра во вих ак тах, зо к ре ма в За ко нах Ук раїни
«Про сво бо ду совісті та релігійні ор ганізації» № 987-XII від 23.04.1991 р. та «Про
за са ди за побіган ня та про тидії дис кримінації в Ук раїні» № 5207-17 від
06.09.2012 р. 

Вибір мо делі взаємовідно син між дер жа вою і релігією знач ною мірою ґрун -
тується на релігійній при на леж ності осіб, які про жи ва ють на те ри торії пев ної
країни. У бе резні 2013 ро ку Центр Ра зум ко ва провів моніто ринг ста ну та тен -
денцій релігійності ук раїнсько го суспільства. Відповідно до ньо го кількість гро -
ма дян, які виз на ли се бе віру ю чи ми де що змен ши лась, порівня но з 2010 ро ком:
67% замість 71%; мен ше ста ло невіру ю чих: 6% замість 8%; од нак збільши лась
кількість тих, які ва га ють ся між віру ю чи ми і невіру ю чи ми: 15% замість 12%. Се -
ред віру ю чих 70,6 % опи та них відно сять се бе до пра во слав’я, 5,7% – до гре ко-ка -
то ли циз му, 1,3% – до ри мо-ка то ли циз му, 0,8% – до про те с тантсь ких і єван -
гелічних Цер ков, 0,7% – іслам, 0,3% – іудаїзм, 0,1% — індуїзм, 0,1 – язич ництво,
8,6 % вва жа ють се бе «про сто хри с ти я на ми», 11,3% – не відно сять се бе до жод но -
го з релігійних вірос повідань. Вар то за зна чи ти, що пра во слав’я в Ук раїні пред -
став ле не декілько ма церк ва ми. 19,6% опи та них відно сять се бе до Ук раїнської
пра во слав ної церк ви Мос ковсь ко го патріар ха ту, 18,3% – до Ук раїнської пра во -
слав ної церк ви Київсько го патріар ха ту, 0,8% – до Ук раїнської Ав то ке фаль ної пра -
во слав ної церк ви, 0,5% – до Русь кої пра во слав ної Церк ви, 28,8% – до «про сто
пра во слав них», 2,5% – не зна ють до якої са ме церк ви во ни на ле жать3.

От же, віру ючі однієї з найбільших цер ков – Ук раїнської пра во слав ної церк ви
Мос ковсь ко го патріар ха ту УПЦ (МП) ста нов лять ли ше 19,6% опи та них, а пред -
став ни ки дру гої за чи сельністю церк ви – Ук раїнської пра во слав ної церк ви
Київсько го патріар ха ту УПЦ КП – 18,3%. Взаємовідно си ни між ни ми ма ють не
завжди то ле рант ний ха рак тер, оскільки УПЦ КП вва жа ють, що їх послідо вників
є на ба га то більше, ніж в УПЦ (МП). Крім то го, після от ри ман ня не за леж ності Ук -
раїни, церк ва та кож ма ла ста ти не за леж ною – вва жає го ло ва УПЦ КП – Філа рет.
В той же час пред став ни ки УПЦ (МП) вва жа ють, що їх церк ва по вин на ма ти
особ ли вий юри дич ний ста тус, зва жа ю чи, зо к ре ма, на її кількісну пе ре ва гу, істо -
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ричні за слу ги і ка нонічний ста тус4. Про тя гом всьо го періоду не за леж ності на шої
дер жа ви Ук раїнська пра во слав на церк ва Мос ковсь ко го патріар ха ту зай має ак тив -
ну по зицію що до за без пе чен ня своїх інте ресів. Пред став ни ки церк ви постійно
підтри му ють тісні сто сун ки з пред став ни ка ми ор ганів дер жав ної вла ди всіх
рівнів. Во ни завжди публічно вис лов лю ють свою по зицію що до нор ма тив но-пра -
во вих актів, які ре гу лю ють відно си ни дер жа ви і церк ви, ак тив но про по ну ють
зміни до за ко но дав ст ва у сфері релігії, по ши рю ють інфор мацію про досвід країн,
де для тра диційних релігійних ор ганізацій закріпле ний особ ли вий ста тус5. Зо к ре -
ма, на во дить ся при клад взаємодії дер жа ви і релігії в Грузії. Справді у статті 9
Кон сти туції Грузії (1995 р.) за зна чається, що дер жа ва виз нає особ ли ву роль гру -
зинсь кої пра во слав ної церк ви в історії Грузії і ра зом з тим про го ло шує по вну сво -
бо ду релігійних пе ре ко нань, не за лежність церк ви від дер жа ви. У 2001 році був
прий ня тий За кон «Про вне сен ня змін і до пов нень в Кон сти туцію Грузії».
Відповідно до яко го ст. 9 до пов ни ли ще од ним пунк том – «взаємовідно си ни між
дер жа вою Грузія і Апо с тольсь кою Ав то ке фаль ною Пра во слав ною Церк вою
Грузії виз на ча ють ся Кон сти туційним До го во ром. Кон сти туційний до говір по ви -
нен повністю відповіда ти за галь но виз на ним прин ци пам і нор мам міжна род но го
пра ва, зо к ре ма у сфері прав і сво бод лю ди ни». У 2002 році був підпи са ний та кий
до говір, згідно яко го пра во слав на церк ва, яка ста но вить знач ну більшість віру ю -
чих Грузії, фінан сується з дер жав но го бю д же ту. Од нак вар то та кож відзна чи ти,
що на по чат ку 2014 ро ку бу ло прий ня то По ста но ву уря ду Грузії «Про за твер д жен -
ня по ряд ку де я ких за ходів, пов’яза них з ча ст ко вим відшко ду ван ням шко ди, на не -
се ної існу ю чим в Грузії релігійним об’єднан ням під час то талітар но го ра дянсь ко -
го ре жи му». Прем’єр-міністр Грузії – Іраклій Га ри башвілі за явив, що крім Гру -
зинсь кої пра во слав ної церк ви, гроші з бю д же ту як ком пен сацію за пе ресліду ван -
ня в ра дянсь кий період от ри ма ють Гру зинсь ка єпархія вірменсь кої апо с тольсь кої
пра во слав ної свя тої церк ви, Релігійне об’єднан ня му суль ман Грузії, Ка то лиць ка
церк ва і Об’єднан ня іудеїв6. Та ка політи ка дер жа ви свідчить про на ма ган ня вла -
ди за без пе чи ти спра вед ли ве став лен ня до різних кон фесій, не зва жа ю чи на особ -
ли вий ста тус однієї з цер ков.

Зва жа ю чи на ста ти с ти ку що до релігійності гро ма дян Ук раїни, логічним є за -
без пе чен ня вла дою од на ко во го став лен ня до різних кон фесій. Виз нан ня особ ли -
во го ста ту су пев ної церк ви по ки що не є логічним, оскільки пра во слав’я, до яко -
го се бе відно сять 70,6% опи та них гро ма дян пред став ле не декілько ма церк ва ми.
Си с те ма до го ворів, по ши ре на в дер жа вах, у яких пе ре важ на більшість віру ю чих
сповіду ють ка то ли цизм, та кож є не логічною, оскільки ри мо-ка то ли ка ми в Ук -
раїні се бе вва жа ють ли ше 1,3% опи та них. Хо ча пи тан ня про ук ла ден ня Кон кор да -
ту між Свя тим Пре сто лом і Ук раїною об го во рюється про тя гом три ва ло го ча су.
Ук раїнське керівництво відмов ляє Свя то му Пре сто лу за зна ча ю чи, що відсутність
та кої уго ди не пе ре шко д жає діяль ності Ка то лиць кої Церк ви в Ук раїні, то му що
схо жих до ку ментів не ук ла де но з інши ми кон фесіями, а та кож то му, що в умо вах
кри зи у пра во слав’ї підпи сан ня кон кор да ту пе ред час не7. Крім ук ла дан ня дво с то -
рон ньої уго ди – кон кор да ту – про ста тус та умо ви діяль ності Ка то лиць кої Церк ви
в Ук раїні, Свя тий Пре стол постійно по ру шує пи тан ня про по вер нен ня куль то вих
спо руд та інших цер ков них приміщень, які на ле жа ли раніше Ка то лицькій Церкві,
про інкор по рацію спеціаль ності те о логія у дер жав ну си с те му освіти, про мож -
ливість існу ван ня се редніх за галь но освітніх ка то лиць ких шкіл та ви щих бо го -
словсь ких на вчаль них за кладів, які б виз на ва ли ся дер жа вою8.
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Ре гу лю ван ня відно син між дер жа вою і релігією на ос нові Кон кор да ту
здійснюється, на при клад, у Ре с публіці Поль ща. Згідно ньо го Ко с тел мо же
здійсню ва ти служіння у в’яз ни цях і лікар нях; у шко лах і ди тя чих сад ках про во -
дять ся уро ки релігії; фінан сові пи тан ня між дер жа вою і Ко с те лом ре гу лю ють ся
спеціаль ним коміте том Ко с те лу і уря ду. Вар то за зна чи ти, що п.1 ст. 25 Кон сти -
туції Ре с публіки Поль ща дек ла рує рівно правність ко с телів і вірос повідань. Од нак
далі ви о крем люється Ка то лиць кий Ко с тел, зо к ре ма, за зна чається, що відно си ни
між дер жа вою і цим ко с те лом виз на чається спеціаль ним до го во ром. Де які на -
уковці вва жа ють, що ок ре ма фор ма ре гу ляції відно син між дер жа вою і Ка то лиць -
ким Ко с те лом по ру шує нор му про рівно правність ко с телів. Крім то го, Кон кор дат
є міжна род ним до го во ром і в цьо му вба чається пев на дис кримінація що до інших
релігій. Од нак інші на уковці за ува жу ють, що інші ко с те ли не ма ють ста ту су
суб’єкта міжна род но го пра ва, так як Свя тий Пре стол, який пред став ляє Ка то -
лиць кий Ко с тел. То му інші ко с те ли не мо жуть пре тен ду ва ти на такі до го во ри9.

Нор ми Кон сти туції Ре с публіки Поль ща свідчить про кон сен су аль не ре гу лю -
ван ня відно син між дер жа вою і ок ре ми ми вірос повідан ня ми (п. 4 і 5 ст. 25). Дер -
жа ва виз нає ав то номію і не за лежність релігійних спільнот. У на уковій літе ра турі
підкрес люється, що прин цип не за леж ності й ав то номії релігійних спільнот оз на -
чає виз нан ня відо крем ле ності сфе ри діяль ності дер жа ви і релігійних спільнот й
ви клю чен ня взаємно го втру чан ня10. Для Ко с те лу і релігійних ор ганізацій ця нор -
ма на дає са мостійність від дер жав ної вла ди у спра вах, що на ле жать до сфе ри їх
діяль ності. Зви чай но, фахівці на го ло шу ють, що не обхідно відрізня ти си ту ації, ко -
ли ре гу лю ють ся за гальні пи тан ня релігійної спільно ти (на при клад, що до
будівництва, по жеж ної без пе ки, по датків то що) і си ту ації, ко ли пи тан ня сто -
сується ре алізації чле на ми пев ної релігійної спільно ти сво бо ди вірос повідан ня11.
Хо ча на прак тиці ча с то важ ко розрізня ти такі си ту ації. Особ ли во, це сто сується
ви падків, ко ли пев ним релігійним спільно там за бо ро няється будівництво не -
обхідних для них спо руд. Місце ва вла да мо же це ар гу мен ту ва ти нор ма ми чин но -
го за ко но дав ст ва що до ви мог до будівництва, і вста но ви ти факт дис кримінації за
релігійною оз на кою бу де ду же важ ко.

Зва жа ю чи на те, що в Ук раїні найбільшу кількість віру ю чих ста нов лять при -
хиль ни ки пра во слав’я, які не пред став лені єди ною церк вою, так як на при клад, ка -
то ли цизм в Польщі (більше 90% віру ю чих), го во ри ти про за ко но давчі привілеї
для якоїсь однієї церк ви і про уза ко нен ня релігійних мен шин не вар то. Єди ною
пра виль ною політи кою є ви ко нан ня чин но го за ко но дав ст ва що до за без пе чен ня
рівних прав і мож ли во с тей для всіх релігійних гро мад, які здійсню ють свою
діяльність в ме жах ук раїнсько го за ко но дав ст ва. Це є мож ли вим за вдя ки по ши рен -
ню в суспільстві ідей то ле рант ності. У су час но му гло балізо ва но му світі то ле -
рантність сприй мається як засіб за побіган ня ксе но фобії, дис кримінації, ек с т -
ремізму. 16 ли с то па да 1995 ро ку Ге не раль ною кон фе ренцією ЮНЕ С КО бу ла ух -
ва ле на Дек ла рація прин ципів то ле рант ності, де за зна чається, що то ле рантність —
це по ва га, сприй нят тя та ро зуміння та ко го ши ро ко го роз маїття куль тур на шо го
світу, форм са мо ви ра жен ня та са мо ви яв лен ня людсь кої осо би с тості. Ве ли ка
кількість те о ре тич них досліджень по нят тя «то ле рантність», закріплен ня у за ко -
но давстві норм, які пе ред ба ча ють відповідальність за про яви ксе но фобії, дис -
кримінацію, од нак не оз на чає, що вла да і гро ма дя ни од ра зу ж по чи на ють ве с ти се -
бе то ле рант но. Для цьо го не обхідно за про ва д жу ва ти певні про гра ми ви хо ван ня
то ле рант ності. Пред став ни ки вла ди по винні по ка зу ва ти при кла ди то ле рант ності
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у діало гах, пе ре го во рах, кон суль таціях що до важ ли вих суспільних пи тань. На
дум ку В .О. Хан стан ти но ва, ефек тив ний роз ви ток на шої дер жа ви не мож ли вий
без політич ної то ле рант ності, яка тісно пов’яза на з де мо кратією, по ва гою до інак -
шості «іншо го», спря му ван ня на свідо мий по шук ком промісів12.

Вод но час не мож на іде алізу ва ти «то ле рантність», оскільки, як за зна чає
В. Лог вин чук, «у од них і тих же соціаль них вер ст вах мо жуть бу ти по ши рені
кілька мо де лей не обхідної або ба жа ної то ле рант ності, що ма ти ме різні наслідки
для різних політич них си с тем»13. Та кож у такій ба га то національній, полікон -
фесійній дер жаві як Ук раїна важ ли во знай ти ба ланс то ле рант ності – інто ле рант -
ності. На уковці за стеріга ють, що не об ме же на тер пимість не по вин на при зво ди ти
до не тер пи мості. «Як що по ши ре ним яви щем бу де то ле рантність до не то ле рант -
ності, не то ле рантність завжди пе ре мо же. Бу ду чи надміру то ле рант ни ми, ми опо -
се ред ко ва но сприяємо по ши рен ню інто ле рант ності»14.

Про аналізу вав ши на уко во-релігійну літе ра ту ру та прак тич ну взаємодію дер -
жа ви і релігії в Ук раїні, вар то відзна чи ти що фра за «відо крем лен ня дер жа ви і
релігії» є не зовсім пра виль ною, оскільки дер жа ва, в будь-яко му ви пад ку впли ває
на сфе ру релігії за до по мо гою відповідних нор ма тив но-пра во вих актів, си с те ми
ор ганів, які ре гу лю ють діяльність релігійних ор ганізацій, і осіб, які пред став ля -
ють дер жав ну вла ду. Відно си ни в суспільстві не мо жуть існу ва ти по за ме жа ми
дер жа ви. Тим більше в сфері релігії, яка має вплив на знач ну ча с ти ну суспільства,
що завжди ви ко ри с то ву ва ло ся політи ка ми для от ри ман ня і ут ри ман ня вла ди. Вар -
то в Кон сти туції Ук раїни за пи са ти так, як, на при клад, у Кон сти туції Ре с публіки
Поль ща – «відно си ни між дер жа вою і церк ва ми, інши ми релігійни ми со ю за ми
фор му ють ся на прин ци пах по ва ги їх ав то номії, взаємної не за леж ності кож но го у
своїй сфері, а та кож взаємодії для бла га лю ди ни і для за галь но го бла га».

Так зва на «відо крем леність церк ви від дер жа ви і шко ли від церк ви» при зве ли
до то го, що в країні не має якісних взаємовпливів релігії та політи ки. Пред став -
ни ки ор ганів дер жав ної вла ди ча с то публічно де мон ст ру ють на лежність до пев -
но го вірос повідан ня, од нак в їх вис лов лю ван нях і діях не спо с терігається за галь -
но людсь ких цінно с тей. Політи кам не ви с та чає мо раль ності, спра вед ли вості, то ле -
рант ності. Ду ховні на ста но ви пред став ників релігій мог ли би до по мог ти вста но -
ви ти у суспільстві пра во по ря док.

На сьо годнішній день ста ти с ти ка що до релігійної на леж ності гро ма дян Ук -
раїни до во дить, що політи ка од на ко во го став лен ня до всіх релігій є найбільш пра -
виль ною. Цьо му мо же спри я ти по ши рен ня ідей то ле рант ності, на при клад, за до -
по мо гою за ходів, на яких зби ра ють ся політи ки, гро мадські діячі, пред став ни ки
різних релігій для об го во рен ня цінно с тей, що об’єдну ють різні вірос повідан ня.
Дер жа ва по вин на по спри я ти ор ганізації уроків, за нять де б учнів, сту дентів ви хо -
ву ва ли і на вча ли по ва жа ти інших, по сту па ти спра вед ли во, бу ти за ко но по слуш ни -
ми гро ма дя на ми.
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С. Д. МІСЕР ЖИ

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ВИ КЛА ДАН НЯ ПОЛІТО ЛОГІЇ 
У ВИ ЩИХ МЕ ДИЧ НИХ НА ВЧАЛЬ НИХ ЗА КЛА ДАХ УК РАЇНИ

Роз гля да ють ся вуз лові про бле ми політич ної на уки, що по тре бу ють ак цен ту ван ня
під час ви кла дан ня політо логії в ви щих ме дич них на вчаль них за кла дах. Сфе ра охо ро ни
здо ров’я аналізується як політич на про бле ма. Ува га приділе на те оріям ета тиз му,
егаліта риз му та те орії груп як інстру мен там аналізу політи ки в сфері охо ро ни здо -
ров’я. 

Клю чові сло ва: охо ро на здо ров’я, гру пи інте ре су, гру пи ти с ку, гро ма дянсь ке
суспільство, дер жа ва, політичні цінності, солідарність, стра хо ва ме ди ци на.

Ми сер жи С.Д. Осо бен но с ти пре по да ва ния по ли то ло гии у выс ших ме ди цин -
ских учеб ных за ве де ни ях Ук ра и ны

Рас сма т ри ва ют ся уз ло вые про бле мы по ли ти че с кой на уки, тре бу ю щие ак цен ти ро -
ва ния во вре мя пре по да ва ния по ли то ло гии в выс ших ме ди цин ских учеб ных за ве де ни ях.
Сфе ра здра во о хра не ния ана ли зи ру ет ся как по ли ти че с кая про бле ма. Вни ма ние уде ля ет -
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ся те о ри ям эта тиз ма, эга ли та риз ма и те о рии групп как ин ст ру мен там ана ли за по ли -
ти ки в сфе ре здра во о хра не ния. 

Клю че вые сло ва: здра во о хра не ние, груп пы ин те ре сов, груп пы дав ле ния, граж дан -
ское об ще ст во, го су дар ст во, по ли ти че с кие цен но с ти, со ли дар ность, стра хо вая ме ди -
ци на.

Miserzhi Svitlana. The features of teaching of politology in higher medical schools in
Ukraine

The key problems of political science, which are required to emphasise while teaching
politology in higher medical schools, are researched in the article. The public health is ana-
lyzed as a political issue. The attention is paid to theorіes of statism, of egalitarianism and to
the interest-group approach as to the instruments of policy analysis in health care. 

Key words: health care, interest groups, pressure groups, civic society, state, political val-
ues, solidarity, the medical insurance.

Зро с тан ня ро зуміння в суспільстві не обхідності ре фор му ван ня соціаль ної
сфе ри, зо к ре ма охо ро ни здо ров’я (далі – ОЗ), свідчить про усвідо млен ня зна чен -
ня гу манітар ної скла до вої роз вит ку. Ос таннє ак ту алізує про бле ми ви кла дан ня
суспільно-гу манітар них дис циплін у ви щих на вчаль них за кла дах, перш за все
політо логії. Політич на ре альність є не ли ше ре зуль та том зовнішньо го впли ву, а й
ак тив ності са мої осо би – лю ди ни політич ної. Політич не є тим, яким ми йо го ут -
во рюємо че рез свою по всяк ден ну діяльність, відповідно до на ших уяв лень та
знань про політи ку. Кон ст рук тивістська роль на уки, зо к ре ма за вдя ки си с темі
освіти, зро с тає, що на кла дає на ви кла дачів політо логії ве ли ку відповідальність.

Соціологічні досліджен ня по ка зу ють, що здо ров’я як цінність посідає перші
місця в струк турі ціннісних на ста нов гро ма дян. Про бле ма осо би с то го здо ров’я та
здо ров’я близь ких де далі більше тур бує лю ди ну. На оцінки, що до цінності здо -
ров’я, йо го ста ну впли ває низ ка фак торів, по чи на ю чи від підви щен ня за галь но го
рівня освіти у су час но му суспільстві до зміни еко логічних та тех но ген них умов
жит тя лю ди ни. Пе ре тво рен ня по тре би у здо ров’ї в суспільний інте рес в умо вах
об ме же ності ре сурсів де далі політи зує сфе ру ОЗ. То му роль соціаль ної гру пи, що
за до воль няє зро с та ю чу по тре бу суспільства у ме дичній до по мозі та ме дич них по -
слу гах, зро ста ти ме. 

Важ ко пе ребільши ти по тенційні мож ли вості ме дич ної спільно ти впли ва ти на
фор му ван ня суспільної дум ки. Її мож ли вості ба зу ють ся на виз нанні її як носія
знань, вмінь та інфор мації, що ма ють ви со ку суспільну зна чущість та за тре бу -
ваність з бо ку кож ної осо би. Які політичні цінності, знан ня та по ведінку за своює
но ве по коління лікарів, та ким во ни й бу дуть кон ст ру ю ва ти ук раїнський політич -
ний простір, зо к ре ма політи ку в сфері ОЗ. Лікар по ви нен бу ти вільним від своїх
політич них, етнічних, куль тур них та інших упо до бань, ба чи ти у хво ро му перш за
все лю ди ну, а не чу жо го або су про тив ни ка, бу ти го то вим на да ти ме дич ну до по мо -
гу в різних об ста ви нах. 

Сфе ра ме ди ци ни все більше при вер тає ува гу ук раїнських вче них-гу -
манітаріїв. Де які політичні ас пек ти роз вит ку га лузі роз гля да ють ся соціоло га ми,
філо со фа ми, еко номіста ми (Го ло ва ха Є.І, Паніна Н.В, По пов М.В., Камінська
Т.М. та ін.). Особ ли ве місце зай ма ють ро бо ти з соціаль них про блем ме ди ци ни
(Мос ка лен ко В.Ф., Сер дюк А.М., Слаб кий Г.О. та ін). Пев ний ма сив дослідниць -
ких робіт здійсне ний в ме жах га лузі дер жу правління (Ка ра ми шев Д.В., Вол -
ков В.В., Євсєєв B.І. та ін.). Політич на скла до ва цих досліджень пов’яза на перш
за все з політи кою дер жа ви в га лузі. Вра хо ву ю че це, стає зро зумілим, чо му, на
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відміну, на при клад, від філо софії та еко номічної те орії, не має вітчиз ня но го
підруч ни ка з політо логії, який би вра хо ву вав особ ли вості підго тов ки май бутніх
лікарів, що є не мож ли вим без об го во рен ня в на уко во му се ре до вищі особ ли во с тей
політо логічно го досліджен ня цієї сфе ри та ви кла дан ня на шої на уки для май -
бутніх лікарів. 

Однією з най важ ливіших про блем ви кла дан ня політо логії є по до лан ня по ши -
ре но го в підруч ни ках ета тиз му. Аб со лю ти зація ролі дер жа ви має давні (ра -
дянські) та нові (роз бу до ва не за леж ності) коріння. Але в політичній на уці це при -
зво дить до не спро мож ності вий ти за межі до на у ко вої тра диції ро зуміння політи -
ки як сфе ри дер жав но го вря ду ван ня. Ото тож нен ня політи ки з дер жу правлінням
не ли ше не відби ває ре алії роз вит ку політич но го, а й уне мож лив лює за своєння та -
ких цінно с тей як політич на сво бо да, пра ва лю ди ни, гро ма дянсь ке суспільство,
соціаль на спра вед ливість, соціаль ний за хист, гро ма дянсь ка солідарність то що.
Та кий підхід за пе ре чує пріори тетність інте ресів гро ма дя ни на та гро ма дянсь ко го
суспільства що до дер жа ви, яка є ли ше «ме ханізмом» за до во лен ня цих інте ресів.
Від то го, чи змо же мо ми до ве с ти до сту ден та, що нер вом політич но го є взаємодія
між гру по вим та суспільним інте ре сом, що політи ка – це сфе ра відно син на рівні
ве ли ких соціаль них груп та суспільства (дер жа ва не є єди ним влад ним
суб’єктом), за ле жить, в яко му суспільстві во ни жи ти муть. 

Ви хо дя чи з цієї па ра диг ми, ви кла дач політо логії всту пає в склад ну кон ку -
ренцію з політич ною елітою, яка, ви ко ри с то ву ю чи шкільну освіту, ЗМІ, мо но -
полізує «ви роб ництво» політич них цінно с тей. Об ме жен ня політич ної суб’єкт -
ності дер жа ви є об ме жен ням мож ли во с тей еліти як бе нефіціаріїв. Ос нов ною
став кою в політичній грі є не ли ше і не стільки мо но полія ви ко ри с тан ня об’єкти -
во ва них ре сурсів політич ної вла ди (фінансів, пра ва, армії), скільки мо но полія ви -
роб ництва та по ши рен ня політич них уяв лень та ду мок: са ме во ни ма ють
«мобілізу ю чу» си лу, яка дає жит тя партіям та прав ля чим уг ру пу ван ням. Місце
вче но го, ви кла да ча по ля гає в то му, щоб не по ли ша ти ви роб ництво політич но го
про дук ту на од них політиків, щоб за побігти доміну ван ню їх то чок зо ру в політич -
но му полі1. 

Ця про бле ма на бу ває особ ли во го змісту при опа ну ванні май бутніми ліка ря ми
за ко номірно с тей роз вит ку політич но го в сфері ОЗ. В цій сфері взаємодіють інте -
ре си ве ли кої кількості груп, які політи зу ють ся у зв’яз ку з об ме женістю її ре -
сурсів. За умов рин ко вої транс фор мації ме дич на до по мо га на бу ла вартісно го ви -
ра жен ня. Не ухиль но зро с та ють се редні ви т ра ти світо во го ме дич но го ви роб -
ництва. Роз роб ка та впро ва д жен ня новітніх технічних та тех но логічних рішень є
скла до ви ми цьо го зро с тан ня. По пит на ме дичні по слу ги зро с тає під впли вом
старіння на се лен ня, ско ро чен ня на ро д жу ва ності, еко логічно го та тех но ген но го
на ван та жен ня, зміни відно шен ня лю дей до здо ров’я як цінності. Так, ви т ра ти на
ліку ван ня лю дей по хи ло го віку на 75% ви ще, ніж на мо ло дих2. Ви т ра ти на
профілак ти ку, ліку ван ня та ре абілітацію однієї ди ти ни в од нодітних ро ди нах ви -
ще, ніж в ро ди нах з більшою кількістю дітей3. Щорічний приріст ви т рат на ОЗ в
роз ви не них країнах скла дає більше 2%. За про гно за ми вче них до ля цих ви т рат в
най б лиж чо му май бут нь о му ста но ви ти ме не мен ше 30% ВВП4. При цьо му різни -
ця в до хо дах соціаль них груп теж зро с тає. Рин кові відно си ни в сфері ме дич но го
ви роб ництва з невід’ємни ми кон ку ренцією та лібе ралізацією цін, мар ке -
тингізацією; об ме женість ме дич них ре сурсів та зро с тан ня по пи ту на них; юри -
дичні пра ва гро ма дян на ме доб слу го ву ван ня при по си ленні по ля ри зації в до хо дах
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спри я ти муть по дальшій політи зації сфе ри. От же, зро с тає роль опа ну ван ня май -
бутніми ліка ря ми політо логічно го інстру мен тарію аналізу про блем роз вит ку цієї
сфе ри, які за го ст рю ють ся.

То му, роз гля да ю чи пред мет політич ної на уки, слід ви о кре ми ти соціологічний
підхід до ньо го, зо к ре ма, те орію груп А. Бентлі. Досліджен ня політи ки в га лузі
ОЗ, зо к ре ма її ре фор му ван ня, є об ме же ним без аналізу діяль ності груп ти с ку
(pressure groups) та груп інте ресів (interest groups). Аналіз діяль ності дер жав них
інсти тутів не дасть, на при клад, відповіді на пи тан ня, чо му від по чат ку ек с пе ри -
мен ту що до ре фор ми ОЗ («пілот ний про ект» І. Акімо вої, з по чат ку 2011 р.) пішли
з по са ди два міністри ОЗ (І. Ємець, О. Ан д ру щен ко). Крім офіційних за яв, ніякої
інфор мації що до при чин їх відстав ки суспільство не має. Бе зу мов но, політич на
еліта від ме ди ци ни не має єди но го ба чен ня ре фор ми. Ма ють місце су пе реч ності
між бізне сом, що роз гор тається під егідою держ струк тур, політич ни ми діяча ми
та при ват ним бізне сом. На дум ку гла ви Коміте ту з пи тань ОЗ ВР Ук раїни, го ло -
вна пе ре шко да на шля ху ре фор му ван ня – відсутність зацікав ле ності, інертність
уп равлінців си с те ми ОЗ всіх рівнів5. Суть політич но го про це су по ля гає в ди -
намічно му ти с ку на уряд зацікав ле них груп, що здатні зміню ва ти політичні інсти -
ту ти, їх су пер ництві. В ме дич но му се ре до вищі то чать ся дис кусії що до співвідно -
шен ня дер жав них та не дер жав них ус та нов при ре алізації обов’яз ко во го ме дич но -
го стра ху ван ня. Ча с ти на чи нов ників вва жає, що слід ви ве с ти при ватні ком панії за
межі цьо го про це су і за ли ши ти їм ли ше до б ровільне стра ху ван ня. Самі ком панії
ви с ту па ють про ти цьо го і ма ють в цьо му підтрим ку ча с ти ни ме дич ної еліти, перш
за все на уковців, які вва жа ють, що це зни щить кон ку ренцію на рин ку ме дич них
стра хо вих по слуг, мо но полізує кон троль за стра хо ви ми ре сур са ми, вик ли че ко -
рупцію та не ефек тивність си с те ми. Але по зицію при ват них стра хо виків не слід
іде алізу ва ти. Во ни теж ви хо дять із влас них інте ресів, на ма га ю чись до лу чи тись до
держ про г рам6. Гру пи ти с ку на ма га ють ся про су ну ти своє ба чен ня, впли ва ю чи на
прий нят тя дер жав них рішень. Так, екс-гла ва МОЗ Ю. По ля чен ко, ко мен ту ю чи по -
ши рен ня в ЗМІ інфор мації про си ту ацію із за купівля ми ма шин швид кої до по мо -
ги, ска зав: «Це бу ло в усі ча си. Але ко ли бу ло мен ше за купівель – тоді і мен ше
звер та ли ува гу на ро бо ту МОЗ… Є зацікав лені осо би, від яких йде вки дан ня не -
прав ди вої інфор мації. Існує якесь лобі, яке сьо годні де с табілізує си ту ацію…»7.
Політи зація про це су прий нят тя уп равлінських рішень не ми ну че вик ли кає все
більшу кількість міжгру по вих конфліктів8.

Ак цен ту ван ня на до ступі до здо ров’я як при род но му праві лю ди ни, прин ци -
пах соціаль ної спра вед ли вості, рівно му до ступі до ме дич них ре сурсів за ли шить -
ся ви ра зом бла гих намірів, як що політси с те ма не ство рю ва ти ме умо ви для ар ти -
ку ляції та аг ре гації інте ресів соціаль них груп. Го ло вна роль у функціону ванні
спра вед ли вої та ефек тив ної си с те ми ОЗ на ле жи те ме гро ма дянсь ко му суспільству.
То му йо му як суб’єкту політич но го про це су в сфері ме ди ци ни має бу ти приділе -
на особ ли ва ува га ви кла да чем. Рівень роз вит ку гро ма дянсь ко го суспільства виз -
на чається на явністю ка налів, за до по мо гою яких різні гру пи (пенсіоне ри, діти, ви -
роб ни ки ліків, інваліди, лікарі то що) мо жуть бу ти по чу ти ми, впли ну ти на дер -
жавні рішен ня. Дер жа ва не є в де мо кра тич но му суспільстві єди ним суб’єктом
політи ки. До ку мен ти ВО ОЗ ви хо дять з ро зуміння ви со кої ролі гро ма дянсь ко го
суспільства в їх ре алізації на національ но му ґрунті. У От тавській хартії з
укріплен ня здо ров’я від 1996 р. за ува же но: «...Дії зі зміцнен ня здо ров’я спря мо -
вані на ско ро чен ня нерівності по по каз ни ках здо ров’я та на дан ня рівних мож ли -
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во с тей і ре сурсів, що спри я ють найбільш повній ре алізації людь ми сво го по -
тенціалу здо ров’я… Лю ди на тільки тоді змо же повністю ре алізу ва ти свій по -
тенціал здо ров’я, ко ли во на бу де спро мож ною уп рав ля ти об ста ви на ми, від яких
во но за ле жить… Всі соціальні про шар ки пред став лені в цій діяль ності на рівні
ок ре мих осіб, сімей, спільнот. Пе ред про фесійни ми та суспільни ми гру па ми,
працівни ка ми охо ро ни здо ров’я відповідаль не за вдан ня – ви с ту пи ти в якості по -
се ред ників, до ма га ю чись уз го д жен ня різних суспільних інте ресів за ра ди по кра -
щен ня здо ров’я лю дей»9. Не мож на при мен шу ва ти роль дер жа ви як політич но го
інсти ту ту, зо к ре ма в ре алізації політи ки що до охо ро ни здо ров’я. Йдеть ся ли ше
про ут во рен ня ме ханізмів кон тро лю за дер жав ною вла дою, діало гу з гро ма дянсь -
ким суспільством, ро зуміння то го, що «сумніви ніко ли не бу ва ють надмірни ми,
ко ли маєш сумніви що до дер жа ви»10. 

Ви кла дач політо логії ча с то на по чат ку ро бо ти в ау ди торії зустрічається з не га -
тив ним став лен ням до політи ки, але од но час но з інте ре сом до політич них про -
цесів. Досвід по ка зує, що фор му ван ня по зи тив ної на ста но ви на опа ну ван ня
політо логічних знань мож ли ве че рез ро зуміння то го, що нині в суспільстві си с те -
ма соціаль но го кон тро лю кон цен т рується на політич но му рівні11. Політичні
цінності соціаль ної спра вед ли вості, рівності, сво бо ди, солідар ності, гро ма дянсь -
ко го суспільства невід’ємні від соціаль них цінно с тей співчут тя, ввічли вості,
відповідаль ності, взаємо ро зуміння, співдруж ності, які не є по за політи кою. Ці
цінності є скла до вою де мо кратії. Ос тан ня є не ли ше куль ту рою ви борів, а, як по -
ка зує су час на історія, мо же ужи ва ти ся з бю ро кратією, елітиз мом в пев них сфе рах. 

Виз нан ням пріори тет ності пра ва на здо ров’я, суб’єктності за осо бою та
асоціаціями індивідів в фор му ванні та ре алізації політи ки в сфері ОЗ про ни зані
до ку мен ти Всесвітньої ор ганізації ОЗ (далі – ВО ОЗ). Ак цен ту ван ня на ідеї
соціаль ної спра вед ли вості, рівно го до сту пу до здо ров’я має місце май же у всіх
до ку мен тах ВО ОЗ. Так, до ку мент, що виз на ча ти ме євро пейсь ку політи ку в ОЗ
«Здо ров’я – 2020», ви о крем лює як од не з двох її стра тегічних за вдань «поліпшен -
ня здо ров’я для всіх і ско ро чен ня нерівно с тей у відно шенні здо ров’я»12. Це по -
тре бує ак цен ту ван ня ува ги май бутніх лікарів на особ ли во с тях те орії егаліта риз -
му. Транс фор маційний шлях, який об ра ло ук раїнське суспільство – лібе ралізацію
еко номіки, де мо кра ти зацію політич ної си с те ми – по тре бує опа ну ван ня особ ли во -
с тей ро зуміння пред став ни ка ми різних на прямів цієї те орії, зо к ре ма, по до лан ня
аб со лю ти зації ідеї рівності май на та умов, що врешті решт при зво дить до без кон -
т роль ної діяль ності дер жа ви в пе ре роз поділі, ви ко ри с танні на силь ст ва та при му -
су для за без пе чен ня зрівнялівки, підко рен ня осо би с тості. Це постійний по шук
ком промісу між рівністю мож ли во с тей та рівністю ре зуль татів, вне ском та ви на -
го ро дою, здібно с тя ми та по тре ба ми. Дер жа ва має здійсню ва ти ре гу ля тор ну
політи ку (по дат ко ва політи ка, до тації, соц про г ра ми). По до лан ня розбіжно с тей
мож ли ве не че рез по си лен ня дер жа ви, а че рез по си лен ня впли ву на ньо го гро ма -
дянсь ко го суспільства як сфе ри солідар ності та са мо вря ду ван ня. Так, аб со лют на
більшість пред став ників ме дич ної еліти, зо к ре ма на уко вої, є при хиль ни ка ми ди -
вер сифікації дже рел фінан су ван ня ОЗ че рез впро ва д жен ня обов’яз ко во го ме дич -
но го стра ху ван ня (си с те ми Би с мар ка). Ли ше че рез солідарність мож на за без пе чи -
ти на бли жен ня ме дич ної до по мо ги до пацієнта. 

Се ред виз на чаль них чин ників впли ву на роз ви ток си с те ми ОЗ вва жа ють ся ви -
т ра ти на ОЗ на ду шу на се лен ня, ча ст ка держ ви т рат у струк турі за галь них ви т рат.
Але вплив цих чин ників на якість ме доб слу го ву ван ня, по каз ни ки три ва лості жит -
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тя, рівня ди тя чої смерт ності то що не є лінійним. Як що взя ти ці по каз ни ки на
зламі ХХ–ХХІ ст., то у США при ви т ра тах 14% ВВП на ОЗ се ред ня три валість
жит тя скла да ла 76 років, рівень дітя чої смерт ності – 6,7 промілле. Ана логічні по -
каз ни ки по Німеч чині ста нов лять: 10,7% ВВП; 77 років; 5,1. Пе ре кон ли ви ми є
дані по Японії – 7,2%, 80 років, 4,113.

Згідно зі звітом Мінфіна Ук раїни про ви ко нан ня бю д же ту 2012 р., на ОЗ бу ли
на дані ре кордні 58,5 млрд.грн., або 4,2% ВВП. Крім то го, прямі пла тежі гро ма дян
скла ли 30 млрд.грн., не офіційні пла тежі – 9,8 млрд. От же, за гальні ви т ра ти на ОЗ
скла ли 98,3 млрд.грн., або 7% ВВП, що відповідає і навіть пе ре ви щує ре ко мен -
дації ВО ОЗ. До речі, се реднє фінан су ван ня по Євро пейсь ко му регіону скла дає
7,65% ВВП, зо к ре ма, у Польщі – 7%, Чехії – 7,5%, Угор щині – 7,8%. При цьо му
се ред ня очіку ва на три валість жит тя в Ук раїні скла дає 71 рік, Польщі – 76 років,
Чехії – 78 років, Угор щині – 75 років. Це свідчить, що пацієнти в Ук раїні не мо -
жуть кон тро лю ва ти кількість та якість мед пос луг. Світо вий досвід по ка зує: чим
більше ре сурсів роз поділяється че рез публічний сек тор, тим більше шансів от ри -
ма ти не обхідний ефект від ре форм. Більшість країн, що ство ри ли ефек тивні си с -
те ми ОЗ, роз поділя ють че рез публічний сек тор не мен ше 70% ви датків на ОЗ. Чи -
нов ни ки пря мо не зацікав лені у підви щенні ефек тив ності уп равління си с те мою
ОЗ. Їх зацікав леність по ля гає у збе ре женні руч но го уп равління за більшою
кількістю пи тань. Дех то з них пря мо пов’язує з цим своє ма теріаль не бла го по луч -
чя14. Ух ва лен ня бю д же ту є наслідком діяль ності лобістських уг ру по вань. То му за -
кла де ний в ньо му про гноз ви датків на ОЗ не завжди ко ре лю є з мож ли во с тя ми
дер жа ви, от же, цей «по каз ник мож на вва жа ти політич ним, який виз на чає, на сам -
пе ред, став лен ня дер жа ви до охо ро ни здо ров’я»15.

Вар то про ци ту ва ти Люблінську хартію з ре фор му ван ня охо ро ни здо ров’я від
1996 р.: «Ре фор ми охо ро ни здо ров’я по винні за до воль ня ти по тре би лю дей, вра хо -
ву ю чи за до по мо гою де мо кра тич но го про це су їх очіку ван ня в плані здо ров’я та
ме дич но го об слу го ву ван ня… Хід ре форм по ви нен постійно відслідко ву ва ти ся та
оціню ва ти ся з публікацією ре зуль татів»16. Відтак ак тивність гро ма дянсь ко го
суспільства в про цесі ре фор му ван ня ме дич ної сфе ри є йо го за по ру кою. Си с те ма
фінан су ван ня по тенційно спри я ти ме онов лен ню си с те ми, її мо дернізації ли ше
при ство ренні ме ханізмів кон тро лю з бо ку суспільства за ви т ра та ми. 

Політич ний аналіз сфе ри ОЗ ус клад не ний за критістю сфе ри, не про зорістю
прий нят тя рішень, па ну ван ням кор по ра тив ної ети ки на всіх рівнях. Ре алізація
ефек тив ної політи ки в га лузі мож ли ва ли ше че рез опа ну ван ня май бутніми ліка ря -
ми лібе раль ної па ра диг ми ос мис лен ня політич но го (усвідо млю ю чи й об ме жені її
мож ли вості), що на кла дає на су час них ви кла дачів особ ли ву відповідальність. Але
це дає нам надію на за своєння сту ден та ми-ме ди ка ми прин ципів і прий омів
аналізу, що до по мо жуть їм орієнту ва ти ся у склад но му, су пе реч ли во му політич но -
му світі, що швид ко змінюється, прий ма ти рішен ня в цілях ефек тив ної ре алізації
своєї гу маністич ної соціаль ної ролі. 
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СТРА ТЕГІЧНИЙ КУРС КИ ТАЙСЬ КОЇ ДИП ЛО МАТІЇ: «М’ЯКА СИ ЛА» 
ТА КОМ ПЛЕКС НА ПО ТУЖНІСТЬ

Кон цеп ту алізо ва но про цес ста нов лен ня ки тайсь кої те орії міжна род них відно син в
істо рич но му про цесі ґене зи світо вої політи ки. Аналізується те за про те, що ще в се ре -
ди ни XIX століття ки тайсь ка еліта по ча ла ро зуміти, що Ки тай більше не жи ве у світі
пе ре ваг і стоїть за вдан ня на вчи ти ся існу ва ти се ред кон ку ру ю чих між со бою си ло вих
блоків. Ста ло пи тан ня політич ної та куль тур ної адап тації до сяг нень західних країн із
опо рою на власні стра тегії ви жи ван ня. Роз г ля ну то взаємовплив па ра диг ми ком плекс ної
по туж ності та куль тур них тра дицій КНР. Ви сується гіпо те за про те, що нині ос нов -
ною зовнішньо політич ною стра тегією в Ки таї ста ла кон цепція «м’якої си ли». 

Клю чові сло ва: «м’яка си ла», ком плекс на по тужність, те орія міжна род них
відносин.

Ко с ты ря И.А., Ди ка рев А.И. Стра те ги че с кий курс ки тайсь кой дип ло ма тии:
«мяг кая си ла» и ком плекс ная мощь

В ста тье кон цеп ту а ли зи ро ван про цесс ста нов ле ния ки тай ской те о рии меж ду на -
род ных от но ше ний в ис то ри че с ком про цес се ге не зи са ми ро вой по ли ти ки. Ана ли зи ру ет -
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ся те зис о том , что еще в се ре ди не XIX ве ка ки тай ская эли та на ча ла по ни мать, что
Ки тай боль ше не жи вет в ми ре пре иму ществ и сто ит за да ча на учить ся су ще ст во -
вать сре ди кон ку ри ру ю щих меж ду со бой си ло вых бло ков. Стал во прос по ли ти че с кой и
куль тур ной адап та ции до сти же ний за пад ных стран с опо рой на соб ст вен ные стра те -
гии вы жи ва ния. В ста тье рас смо т ренj вза и мо вли я ние па ра диг мы ком плекс ной мощ но -
с ти и куль тур ных тра ди ций КНР. Пред ла га ет ся ги по те за о том, что сей час ос нов ной
внеш не по ли ти че с кой стра те ги ей в Ки тае ста ла кон цеп ция «мяг кой си лы». 

Клю че вые сло ва: «мяг кая си ла», ком плекс ная мощ ность, те о рия меж ду на род ных
от но ше ний.

Kostyrya Inna, Dikariev Оleksandr. Strategic course of Chinese diplomacy, "soft
power" and integrated Power

The paper conceptualized the process of development of Chinese international relations
theory in the historical process of the genesis of world politics. It is given analyses of the the-
sis that in the mid of XIX century Chinese elite began to realize that China is no longer living
in a world of benefits and are challenged to learn to exist among competing power blocs. It
became a matter of political and cultural adaptation achievements of Western countries based
on their own strategies of survival. The article deals with the complex interplay of power par-
adigm and cultural traditions of China. Protrudes hypothesis that now a major foreign policy
strategy in China was the concept of "soft power."

Key words: “soft power”, complex power, the theory of international relations

Схо доз на вець O. Арін, досліджу ю чи спе цифіку міжна род них відно син на
Сході, за зна чав, що у Ки таї як і у дав ни ну, так і після 1949 р. існу ва ло безліч те -
орій з ки тайсь кою спе цифікою ба чен ня світу, які не бу ли схожі на західні. Оче вид -
но, що світо ба чен ня ки тайців ба зується на тра диційній філо софії, яка з по чат ку
XX ст. ста ла ціка ви ти ся західним те о ре тич ним дис кур сом і за по зи чи ли з різною
ме тою кон цеп ти з різних течій західної дум ки., вклю ча ю чи її марк систсь кий на -
прям в йо го ра дянсь ко му варіанті. Дослідник Пекінсько го Ки тайсь ко го універ си -
те ту зовнішньої політи ки Цинь Яцин за зна чає, що в ки тайсь ко му кон тексті сло во
те орія має два зна чен ня: од не - керівництво до дії, інше - су ма знань та ідей, що
по яс ню ють світ в дусі те орій Кен не та Уол ца і Хедлі Бул ла. До пер шо го ти пу оче -
вид но відно сять ся прак тичні те орії періоду Мао Цзе ду на як «Те орія трьох світів»
або «Стра тегічні те орії Ден Ся опіна». До них же мож на відне с ти і військо ву те -
орію Сунь Цзи, втіле ну в «Ми с тецтві війни». До дру го го ти пу – те орії з філо -
софсь ким на пов нен ням ба чен ня світу. Про те політичні досліджен ня ро би ли ся ще
в період пізньої імперії Ки таю. В цьо му кон тексті вар то зга да ти твер д жен ня аме -
ри кансь ко го вче но го Джо на Фер бен ка про те, що до періоду опіум них війн (1839
- 1842 рр.), по нят тя «міжна род но го» по ряд ку ба зу ва ло ся на кон цепті про «се ре -
дин не» по ло жен ня імперії. Імперія по зиціону ва ла ся в якості цивілізо ва но го цен т -
ру всесвіту («все під не бом» («тіанксіа»). Тоб то в ієрархії світу вищі шаблі зай мав
ки тайсь кий імпе ра тор1.

Ро би ли ся спро би мо дернізу ва ти цю си с те му. Так, у 1842 р. в праці ки тайсь ко -
го чи нов ни ка Вей Юа ня «Пла ни морсь кої обо ро ни», де про аналізо ва но при чи ни
по раз ки Ки таю в Опіумній війні, про по нується за лу чен ня в дип ло ма тич ну прак -
ти ку євро пейсь ких прин ципів ба лан су сил. Вей Юань за про по ну вав ба га тоцільо -
ву стра те ге му: підштов ху ва ти до на па ду на західних вар варів країн во ро жих до
них; вив ча ти все, в чо му вар ва ри пе ре вер шу ють нас, щоб три ма ти їх у вузді2. 

З мо мен ту про го ло шен ня КНР в країни ста ли з’яв ля ти ся те орії міжна родні
відно си ни, ви ра жені в офіційних дер жав них до к т ри нах у відповідності зі стан -
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дар та ми ки тайсь ких виз на чень те орія (лілунь). Те орія є «си с те ма кон цепцій і
прин ципів, або си с те ма ти зо ва не раціональ не знан ня; на уко ва те орія вста нов -
люється на ос нові суспільної прак ти ки і до во дить ся і пе ревіряється суспільною
прак ти кою, і пра виль но відо б ра жає суть і за ко ни об’єктив ної ре аль ності. Зна чен -
ня на уко вої те орії виз на чається її здатністю ке ру ва ти людсь кою по ведінкою3.

З 1978 ро ку по чи нається період по шу ку зовнішньо політич них па ра дигм ре -
алізації про грам мо дернізації Ки таю згідно ідей Ден Ся опіна про «по бу до ву
соціалізму з ки тайсь ким об лич чям». В цей час бу ло пе ре кла де но на ки тайсь ку мо -
ву ряд західних праць кла сиків те орії міжна род них відно син і за сто су ван ня їх
досвіду кон цеп ту алізації. В 1980 - х рр. бу ло сфор мо ва но соціаль не за мов лен ня на
«ки тайсь ку» те орію МВ. Оз ву чив про бле му керівник відділу МВ при Дер жавній
Раді Ху ан Сіань на першій ки тайській кон фе ренції по про бле ма тиці МВ в Шан хаї
в 1987 р. За зна ча ло ся, що кон цеп ту алізацію «не обхідно фор му ва ти з точ ки зо ру
інте ресів Ки таю», з вра ху ван ням «ки тайсь кої спе цифіки»4.

Ви щез га да ний Цинь Яцин за зна чає, що роз ви ток міжна род них відно син після
1949 р. мав три ета пи: (1) 1953 – 1964 рр., ко ли в Пекіні бу ло за сно ва но Де пар та -
мент дип ло ма тич них досліджень при На род но му універ си теті Ки таю, че рез два
ро ки ре ор ганізо ва ний в Інсти тут зовнішньої політи ки; (2) 1964 - 1979 рр.., ко ли
бу ло ство ре но де пар та мен ти міжна род них відно син в трьох го ло вних універ си те -
тах країни: у Пекінсько му, в На род но му і в Фу даньсь ко го універ си те тах; (3) 1979
р. - те перішній час, ко ли в Ки таї відбу вається по глиб ле не ос воєння західних кон -
цепцій МВ.

При чо му ки тайців не бен те жить ча с та зміна те орій. На впа ки, більшу на сто ро -
женість вик ли ка ла б «вічна » те орія. У свідо мості це фіксується тим, що оскільки
жит тя, світо ва об ста нов ка, та й сам Ки тай постійно зміню ють ся, зна чить те орія,
відо б ра жа ю чи ці зміни, та кож по вин на зміню ва ти ся, інак ше во на пе ре тво рюється
на дог му5.

У ки тайсь ких до ку мен тах ча с то при сутній термін – лінхуо син (гнучкість),
який як би аку му лює і відо б ра жає яви ща, що ви ма га ють постійних змін. Од но час -
но є якісь постійні речі, які не мож на зміни ти, або, при наймні, во ни не підля га -
ють зміні. Це сво го ро ду фун да мен тальні прин ци пи, що сто су ють ся життєвих
національ них інте ресів. Такі без ком промісні речі по зна ча ють ся терміном – юанд -
зе сін (прин ци пи), під який по трап ля ють національні інте ре си, су ве ренітет і
соціалістич ний шлях роз вит ку КНР. Се ред національ них інте ресів чітко
фіксується прин цип возз’єднан ня з Тай ва нем, і цей прин цип не підпа дає під ком -
промісні. У роз ряд ана логічних прин ципів вхо дять чжун сюе Вейт (ки тайські
цінності), яки ми не мож на по сту па ти ся при взаємодії із За хо дом. Вод но час прин -
цип – ци цю вей юн (західні цінності) при пу с ка ють ви ко ри с тан ня західних цінно -
с тей в технічних і прак тич них цілях6.

Про цес ста нов лен ня те орії міжна род них відно син в КНР про хо дить не од но -
знач но. Про це свідчать ре зуль та ти об го во рень про бле ми те орії міжна род них
відно син у ході ря ду кон фе ренцій («Вик ли ки на ру бежі віків – роз ви ток дис -
ципліни міжна род них відно син в Ки таї» (1991 р.); «Ки тай й світ в XXI столітті»
(1994 р.); «Те орія МВ в Ки таї: порівнян ня й за по зи чен ня» (2002 р.); «Бу ду ва ти ки -
тайсь ку те орію, ство рю ва ти ки тайсь ку шко лу» (Шан хайсь кий універ си тет Цзя о -
тун, 2004 р.); «5-а кон фе ренція Ра ди Ки тайсь кої національ ної асоціації міжна род -
них досліджень при свя че ний 60ій річниці КНР (Уханьсь кий універ си тет,
2009 р.)»7. Учас ни ки кон фе ренцій так і не на пра цю ва ли спільної дум ки. Особ ли -
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во гострі де ба ти йшли на вко ло про бле ми став лен ня до кон ст рук тивістської па ра -
диг ми міжна род них відно син.

Про фе сор Цинь по яс нює та ку ува гу до кон ст рук тивізму тим, що ця шко ла за
своєю сут тю збігається з інтер пре тацією в ки тайській філо софії по нят тя «і син»
(зміна). Крім то го, іншим клю чо вим сло вом в кон ст рук тивізмі є са мо сприй нят тя
(іден тичність), яке для но во го Ки таю та кож ста ло важ ли вим для виз на чен ня своєї
при чет ності до справ світу. Са ме в рам ках кон ст рук тивізму нині в КНР ши ро ко
об го во рю ють ся взаємодія по нять «іден тичність» та «по ведінка». В цьо му кон -
тексті відбу вається дис курс про спе цифіку ки тайсь кої те орії міжна род них відно -
син. Зо к ре ма, про фе сор Лян Шоу Де8 з Цен т ру досліджень східних та західних
куль тур Пекінсько го універ си те ту за про по ну вав ідею «міжна род ної політи ки з
ки тайсь кою спе цифікою» (Чжун го те се де гоц зи чжен ч жи стое); про фе сор Мей
Жань з Інсти ту ту МВ Пекінсько го універ си те ту, Жень Сяо, Ціинь Яцін за про по -
ну ва ли свій варіант у ви гляді «ки тайсь кої шко ли МВ» – «Чжун го сю е пай», Ван
Ічжоу, Ши Бінь з Цен т ру вив чен ня міжна род них досліджень Нанкінсько го універ -
си те ту, Є. Цзічен опе рує терміна ми «ки тайсь ка пер спек ти ва аналізу» («Чжун го
шіцзяо»), «ки тайсь ке досліджен ня міжна род них відно син» («Чжун го ши Так со»)9,
«ки тайсь ка сфе ра міжна род них досліджень» – «Чжун го шие»10. Нині в ки тайсь -
ких публікаціях по чи нає пе ре ва жа ти термін «Чжун го сю пай» – «ки тайсь ка шко -
ла». В на шо му досліджені терміни «ки тайсь ка шко ла те орії міжна род них відно -
син» й «те орія міжна род них відно син з ки тайсь кою спе цифікою» вва жається ана -
логічним підхо дом. І слідом за Чжан Жуй ч жу а ном вжи ваємо як то тожні.

Кон цепція «м’якої си ли» тісно пов’яза на з ви ще ви кла де ним дис кур сом і кон -
цепцією ком плекс ної мо гут ності країни. В Ки таї ця кон цепція увійшла в політич -
ний дис курс в 1993 ро ку в статті Ван Хунін (Wang Huning ) у жур налі Фу дань ско -
го універ си те ту (Journal of Fudan University, 1993, № 3 ) під на звою «Куль ту ра як
національ на си ла: м’яка си ла». Вче ний не за глиб лю вав ся в філо софсь кий аналіз
суті да ної кон цепції, про те ви но сить на пер ший план куль ту ру, як го ло вну скла -
до ву «м’якої си ли», на ос нові якої по вин на ба зу ва ти ся зовнішня політи ка КНР. 

Більш до клад но ідею куль ту ри че рез м’яку си лу роз’яс нює вче ний з КНР Чень
Дзянь фен. За до по мо гою «ки тайсь кої куль ту ро логічної до к т ри ни Се ре ди ни», яка
ле жить в ос нові вчен ня кон фуціан ст ва, бу дується гар монізація Ян і Інь. На
відміну від по пе ред нь о го тлу ма чен ня дії сил Ян і Інь в рам ках філо софії Тянь ся,
Чень ствер д жу вав дум ку про те, що у кон тексті міжна род них відно син кон -
фуціонізм на по ля гає на бесіді з інши ми націями на прин ци пах м’якості і мо ралі і
вірить, що до б ро та є про ти о т ру тою гру бості. У ціло му ж до к т ри на Се ре ди ни (або
се ре дин но го шля ху) - це і є ки тайсь ка м’яка си ла.

У ви ще зга даній статті Ван Хунін та кож на го лос ро бить ся на тих ас пек тах
кон фуціан ст ва які і скла да ють м’яку си лу ки тайсь кої куль ту ри. Це і по ва га і виз -
нан ня до стоїнств (yi de fu ren), і до б ро зич ли ве уп равління (wang dao), і мир і гар -
монія (he), і гар монія без при ду шен ня відмінно с тей (he er bu tong).

Ряд інших ки тайсь ких вче них ви хо дять з то го, що м’яка си ла швид ше ко ре -
нить ся в політичній силі, ніж в куль турі, і в су час них умо вах втілюється в ни -
нішніх дер жав них інсти ту тах, нор мах та надійності, тоб то в політичній си с темі.

На відміну від Ная, де які ки тайські вчені звер та ють ува гу на той факт, що
жор ст ка си ла і м’яка си ла не мо жуть бу ти розділені, во ни взаємо до пов ню ють од -
на од ну. Пра вильніше бу ло б ска за ти, що во ни не роз рив но пов’язані між со бою,
од не без іншо го про сто не існу ють. Ця дум ка бу ла ви ко ри с та на для транс фор мації
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ки тайсь кої мо делі роз вит ку в формі національ ної м’якої си ли. Мен Хун хуа (КНР)
виділяє на ступні еле мен ти м’якої си ли: (1) куль ту ра; (2) цінності; (3) мо дель роз -
вит ку міжна род них інсти тутів; (4) міжна род но го об ра зу країни.

Аналізу ю чи ці ком по нен ти аме ри кансь кий ки таєць Чжао Суй шен кон ста тує,
що ки тайсь ка еко номічна і військо ва си ла відстає від аме ри кансь кої, а м’яка си ла
Ки таю все ще не дорівнює аме ри канській, зо к ре ма в термінах політич них цінно -
с тей і мо раль ної при ваб ли вості. Ця те за є спірною, оскільки ряд аме ри кансь ких
вче них вва жає, що куль тур на дип ло матія КНР вже про де мон ст ру ва ла і дієвість і
ефек тивність. Зо к ре ма, Джо зеф Най на го ло шує, що найбільш впли во вим за со бом
в світі стає м’яка си ла Ки таю, яка ле жить у куль турній сфері. Він ствер д жує, що
той факт, що тра диційна куль ту ра Ки таю завжди ко ри с ту ва ла ся особ ли вою при -
ваб ливістю, спри яв діяль ності нинішнім 400 Інсти ту там Кон фуція за ме жа ми Ки -
таю.

Існу ють дум ки про те, що Ки тай дав но пе ре гнав Аме ри ку по ефек тив ності
м’якої си ли. Зо к ре ма, аме ри кансь кий помірко ва ний дослідник Ро берт Росс
аналізу ю чи чин ни ки за го ст рен ня відно син Ки таю з США, Нор вегією, Японією у
2010–2013 рр., прий шов до па ра док саль них вис новків про знач не відста ван ня
аме ри кансь кої дип ло ма тич ної шко ли. Росс за су д жує аме ри кансь ке зло вжи ван ня
ге о політич ни ми кон цепціями і вва жає по мил ко вою прак ти ку тлу ма чен ня вой ов -
ни чості КНР в термінах ба лан су сил та ге о графії. Са ме та ку по зицію зай мав аме -
ри кансь кий схо доз на вець Джо на Пам ф ре та, ко ли ра див уря ду в 2010 р. про го ло -
си ти но вий зовнішньо політич ний курс в АТР. Зміст цьо го по во ро ту в Азії скла ла
воєнна про гра ма зміцнен ня обо рон них со юзів з країна ми регіону і на ро щу ван ня
при сут ності аме ри кансь ких, євро пейсь ких та японсь ких воєнно - морсь ких сил у
відповідній ак ва торії. Дип ло ма тич ний вимір но вої стра тегії став зро зумілий в
2011 р., ко ли міністр обо ро ни Ле он Па нет та за пев нив со юз ників, стри во же них по -
си лен ням Ки таю, що Спо лу чені Шта ти на дов го за ли шать ся в Ти хо му оке ані. Од -
нак, на дум ку Рос са, цей курс був про дик то ва ний гли бо ко по мил ко вим тлу ма чен -
ням мо тивів по ведінки ки тайсь ко го керівництва та куль тур но го кон тек с ту політи -
ки Ки таю. Дже ре лом си ло вої дип ло матії Пекіну слу гує не по чут тя пе ре ва ги, впев -
не ності у власній мо гут ності. Ліде ри Ки таю до б ре ро зуміють, що ки тайсь ка армія
як і раніше знач но по сту пається аме ри канській. Про те тра диційна куль ту ра по -
ведінки ки тай ця не сприй має сла бості. Нинішня аг ре сив на ре акція КНР на вик -
ли ки гло балізму вик ли ка на гли бо ким і хво роб ли вим усвідо млен ням влас ної ураз -
ли вості в ре аліях фінан со вої кри зи та мож ли вих соціаль них за во ру шень. Зіткнув -
шись з ци ми вик ли ка ми і зро зумівши, що роз ра хо ву ва ти на про дов жен ня вра жа -
ю чо го еко номічно го зро с тан ня більше не до во дить ся, ліде ри Ки таю виріши ли
зміцни ти свою легітимність в ши ро ких на род них ма сах і за спо коїти
націоналістич но на ла ш то ва ну гро мадськість де мон ст рацією сим волічних си ло -
вих жестів. Аме ри кансь кий «азіатсь кий по во рот» бу де ли ше по си лю ва ти відчут -
тя враз ли вості і аг ре сив ності в КНР. Ба жа ний зміст аме ри кансь кої політи ки в АТР
мо жуть скла с ти дії по за спо ко ю ван ню еліти КРН і послідо вно му за хи с ту аме ри -
кансь ких інте ресів.

Ряд вче них кри ти кує політи ку США в кон тексті західних, на праць о ва них в ан -
г ло сак сонсь ко му світі ба зо вих те орій. Перш за все, це кон цепт ком плекс ної
взаємо за леж ності, сфор му ль о ва ної Р. Ке о ха не і Дж. Наєм в 1977 р. Ком плекс на
взаємо за лежність виз на ча ла ся ав то ра ми як си ту ація, що ви ник ла в міжна род них
відно син в ре зуль таті роз ши рен ня меж світо вої торгівлі і фінан со вих зв’язків, в
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якій: (1) між то ва ри ст ва ми, дер жа ва ми та інши ми суб’єкта ми міжна род но го жит -
тя вста нов лю ють ся ка на ли ко мунікації; (2) роз ми вається ієрархія ос нов них пи -
тань міжна род них відно син; (3) у міжна род них відно си нах зни жується ефек -
тивність військо вої си ли і ме ханізмів при му су; (4) більш ефек тив ним інстру мен -
том вирішен ня про блем стає по шук взаємних інте ресів за до по мо гою дип ло матії.

У цьо му кон тексті звер не мо ся до аналізу ла ти но а ме ри кансь ко го досвіду
сприй нят тя цих те орій, ство ре них в США. На дум ку ар ген тинсь ко го вче но го
К. Ес ку до, ні фран цузькі, ні англійські те орії не є настільки ет но цен т рич ни ми як
аме ри канські. К. Ес ку до про аналізу вав ши по нят тя «взаємо за леж ності», «світо вий
по ря док» прий шов до вис нов ку про те, що ці по нят тя ви ко ри с то ву ють ся як
політичні та еко номічні ме та фо ри для при крит тя не спра вед ли вості. А оскільки
ко жен ак тор має пра во ство рю ва ти свої міфи, то К. Ес ку до теж ви ко ри с то вує цю
мож ливість і ство рює об раз «пе ри ферійно го ре алізму», по бу до ва но го на кон цепті
«один гро ма дя нин - один го лос». Як вва жає К. Ес ку до, кон цепт «од на країна -
один го лос мо же спри я ти спра вед ли во му функціону ван ню міжна род ної си с темі11.

Ки тайсь кий вче ний Ян Се тун теж ак тив но кри ти кує те зи Р. Ке о ха не і Дж. Ная.
На йо го дум ку, ком плекс на си ла країни поєднує в собі «жор ст ку» та «м’яку си лу»,
але це не су ма, а до бу ток двох ком по нентів. А то му при втраті «м’якої» або «жор -
ст кої си ли» су куп на національ на міць стає рівною ну лю. «М’яку си лу» Янь виз -
на чає як здатність дер жа ви до політич ної мобілізації все ре дині і зовні. Це
здатність ви ко ри с то ву ва ти ма теріальні ре сур си, але са ма по собі ма теріаль ним ре -
сур сом во на не є. Уче ний про по нує пред ста ви ти траєкторію роз вит ку «м’якої си -
ли» Ки таю за ос танні трид цять років у формі ієрогліфа «чжі», який на га дує ла -
тинсь ку бук ву N, що мо де лює сце нарії роз вит ку ки тайсь кої по зиції. В пер ше де -
ся тиліття ре форм у 1980 - 1988 ро ках «м’яка си ла» зро с та ла, в 1989 - му після
трагічних подій на площі Тя нь ань мень зни зи ла ся до ну ля, а потім зно ву по ча ла
повільно зро ста ти. Янь Сю е тун прирівнює «м’яку си лу» до політич ної си ли
країни. На йо го дум ку, во на слабкіше еко номічної си ли Ки таю, але сильніше
військо вої си ли. Ки тай тор гує зі всіма кон ти нен та ми, чи нить політич ний вплив на
суміжні те ри торії, але йо го воєнний вплив про яв ляється ли ше в при кор дон них
регіонах. Вче ний ви с ту пає про ти еко номічно го де термінізму, вва жа ю чи, що на -
явність ве ли ких фінан со вих ре сурсів не підви щує здат ності дер жа ви до політич -
ної мобілізації все ре дині і зовні. На дум ку Янь Сю е ту на, в 1970 - 1980 ро ки еко -
номіка КНР бу ла менш роз ви не ною, ніж те пер, а мож ли вості політич ної
мобілізації на міжна родній арені бу ли ви ще, ніж за раз. Го ло вну за гро зу «м’якій
силі» Янь ба чить в соціальній дис гар монії все ре дині країни. По зи тив на оцінка
ки тайсь ких ре форм за кор до ном підви щує ста тус і мобілізаційні мож ли вості КНР,
і в цих умо вах усе більше чис ло країн го то ве при слу ха ти ся до ки тайсь ких по рад.
На впа ки, при за го ст ренні про блем соціаль ної не спра вед ли вості в країн, міжна -
род ний об раз і мобілізаційні мож ли вості зни жу ють ся. Вка зу ю чи на іде о логію
«гар монійно го суспільства» і «гар монійно го ми ру» як стра тегію підви щен ня
м’якої си ли Ки таю, Янь Сю е тун виз нає, що за 20 років ре форм в країні міцно вко -
ре ни ла ся іде о логія на жи ви і те пер владі бу де склад но поєдна ти пла ни по бу до ви
«гар монійно го суспільства» з кур сом на пріори тет еко номічно го роз вит ку. За хоп -
лен ня еко номізмом є шкідли вим і для зовнішньої ре пу тації країни. Ек с перт ра -
дить ки тайсь кої дип ло матії ду ма ти не тільки про мир ний кон текст еко номічно го
роз вит ку КНР, але й про по кра щен ня її іміджу в світі. В се ре дині країни ки тайсь -
кий ек с перт ба чать два ос нов них дже ре ла «м’якої си ли»: ба гат ст во національ ної
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куль ту ри і успіх ки тайсь кої мо делі мо дернізації. Янь вва жає, що «куль тур на си ла
СРСР в 1991 році бу ла на ба га то ви ща, ніж в 1951-му, про те мно жен ня куль тур ної
си ли не до по мог ло збе рег ти цілісність країни12. 

З іншо го бо ку, слабкість куль тур ної си ли зовсім не оз на чає слабкість «м’якої
си ли» дер жа ви. Так, під час «куль тур ної ре во люції» 1966 - 1976 років куль тур на
си ла Ки таю бу ла, на дум ку Янь Сю е ту на, серй оз но ос лаб ле на, про те в 1971-му
Ки тай от ри мав ши ро ку політич ну підтрим ку країн Тре ть о го світу, знай шов член -
ст во в ООН і місце постійно го чле на Ра ди Без пе ки, що підви щи ло міжна род ну ва -
гу і вплив країни. У 1978 році, ко ли в КНР по ча ли ся пе ре тво рен ня, куль тур на си -
ла бу ла не на ба га то міцніша, ніж при «куль турній ре во люції», про те ре фор ми і
відкритість да ли країні мож ливість от ри ма ти ши ро ку міжна род ну політич ну
підтрим ку, і «м’яка си ла» Ки таю помітно ви рос ла. Янь Сю е тун вва жає, що Ки таю
потрібно, перш за все, ду ма ти про зміцнен ня «стра тегічної ре пу тації». Ек с перт
вва жає, що з 2005 ро ку, ко ли Ки тай при сту пив до здійснен ня зовнішньої політи -
ки «гар монійно го ми ру», він по кра щив свою стра тегічну ре пу тацію, від чо го йо -
го здатність до міжна род ної мобілізації підви щи ла ся порівня но з пер ши ми ро ка -
ми XXI століття13.

Лю Цзай ци – док тор істо рич них на ук, про фе сор, ди рек тор Інсти ту ту по вив -
чен ню Росії та Ук раїни Дер жав но го Уханьнсько го універ си те ту – за зна чає, що ки -
тайсь ку інтер пре тацію «м’якої си ли» впер ше бу ло оз ву че но в політичній до повіді
на XVII з’їзді КПК, де бу ло ви су ну то кон кретні за вдан ня будівництва «м’якої си -
ли» країни в рам ках будівництва соціалізму з ки тайсь кою спе цифікою та про гра -
му по бу до ви се ред нь о за мож но го суспільства до 2020 р.14

В формі уза галь нен ня кон цеп ти Лі Мінгджіанг, Лю Цзай ци та партійних на -
ста нов по за сто су ван ню «м’якої си ли» мож ли во пред ста ви ти у ви гляді ціле с пря -
мо ва ної тріади тринітар но го стра те гу ю ван ня «м’якою си лою»: 1. (1) «си с те ма
соціалістич них цінно с тей» – (2) гар монічна, но ва торсь ка національ на куль ту ра» –
(3) «лідер ст во». 2. В еко номічній сфері: (1) роз ви ток («індустріалізація – інфор -
ма ти зація – «ур банізація») – (2) «мар ке тинг» – (3) «інтер націоналізація»; 3.На уко -
ва «тріада» роз вит ку Ки таю: (1) Ки тай «цивілізо ва на країна з три ва лою істо -
рією» – (2) Ки тай «ве ли ка соціалістич на країна» – (3) Ки тай (країна, яка про ве ла
«індустріалізацію» – має «су куп ну міць» – «лідер ст во») світо вий лідер.

Тоб то еліта Ки таю праг не до сяг ти світо во го лідер ст ва. Про те існує ро зуміння
не обхідності ви г ра ти час для про ве ден ня ре форм на ос нові мар ке тин го вої логіки
за до во лен ня по треб спо жи ва ча, а не тільки сим волічних по каз ників пла ну, що не
до пу с ти мо в умо вах інтер націоналізації. Індустріалізація ли шається важ ли вим
фак то ром за без пе чен ня ур банізації при знач но му відсот ку сільсько го на се лен ня
КНР та то вар но го ви роб ництва і підтри ман ня рин ку по слуг в кон тексті мож ли -
вості по вто ри ти досвід спов зан ня по ст ра дянсь ких країн в деіндустріалізацію. В
Ки таї ро зуміють важ ливість інте лек ту аль но го за без пе чен ня та ки планів і всіля ко
підтри му ють ви нахідництво. 

1. Арин О. А. Ази ат ско-ти хо оке ан ский ре ги он: ми фы, ил лю зии и ре аль ность / Арин
О.А. – М.: Флин та, 1997. – 435 с. 2. Янь Сю е тун. Чжун го де цзю ци: гоц зи ху аньцзин
пінгу (Подй ом Ки таю: оцінка міжна род но го се ре до ви ща, Tianjing, Tianjing renmin
chubanshe, Тяньцзин, Тяньцзин жэнь минь чу бань шэ, 1998. – C. 234 – 236; Adie W.A.C.
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Community. – 1973. – Vol. 4. – № 3. – Р. 356 - 375. 3. Арин О. А. От Сунь Цзы до Джо зе -
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В. Л. ЗГУРСЬ КА

ГРО МА ДЯ НИН ЯК СПІВВИ РОБ НИК ПУБЛІЧНИХ ПО СЛУГ 
У ПОЛІТИЦІ УЧАСТІ

Роз г ля ну то ево люцію політи ки участі, в ході якої роз ши рен ня мож ли во с тей гро ма -
дян бра ти участь у про цесі прий нят тя рішень, впро ва д жен ня уря ду ван ня та но вих
інфор маційно-ко мунікаційних тех но логій спри я ло по яві гро ма ди на – співви роб ни ка
публічних по слуг. Оскільки гро ма дя нин во лодіє унікаль ною інфор мацією та досвідом
вирішен ня по точ них про блем, то йо го за лу чен ня до на дан ня публічних по слуг дає змо гу
підви щи ти їх якість. 

Клю чові сло ва: участь, гро ма дя нин, ме режі, публічні по слу ги, інфор маційно-ко -
мунікаційні тех но логії.

Згур ская В.Л. Граж да нин как со про из во ди тель пуб лич ных ус луг в по ли ти ке
уча с тия 

Рас смо т ре но эво лю цию по ли ти ки уча с тия, в хо де ко то рой рас ши ре ние воз мож но -
с тей граж дан при ни мать уча с тие в про цес се при ня тия ре ше ний, вне д ре ние уп рав ле ния
и но вых ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий со дей ст во ва ло по яв ле нию
граж да ни на – со про из во ди те ля пуб лич ных ус луг. По сколь ку граж да нин вла де ет уни -
каль ной ин фор ма ци ей и опы том ре ше ния те ку щих про блем, то его при вле че ние к пре -
до став ле нию пуб лич ных ус луг поз во ля ет по вы сить их ка че ст во. 
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Клю че вые сло ва: уча с тие, граж да нин, се ти, уп рав ле ние, пуб лич ные ус лу ги, ин фор -
ма ци он но-ком му ни ка ци он ные тех но ло гии. 

Zgurska Valentyna. Citizen as co-producer of public services in participation politics
The evolution of participation politics in which the expansion citizen’s opportunities to

take part in decision making, implementation of governance and new information and com-
munication technologies facilitate the appearance citizen as co-producer of public services, is
considered. Since citizen has unique information and experience of resolving current prob-
lems, his involvement to public service supply will increase their effectiveness. 

Key words: participation, citizen, networks, public service, information and
communication technologies. 

Політи ка участі є різно ви дом парт нер ст ва між гро ма дя на ми, підприємця ми та
уря дом і ак тив не гро ма дян ст во як ос но ви де мо кратії. У її рам ках суспільство ви -
с ту пає як ди намічна інте рак тив на ме ре жа, що сприяє за лу чен ню гро ма дян до са -
мо ор ганізо ва них про цесів у політич но му житті дер жа ви. Ра зом з еле к трон ним
уря дом її мож на роз гля да ти як но ву тен денцію політич но го жит тя, що виз на чає
фор му лю ван ня но вої дер жав ної політки, ха рак тер ної для роз ви не них де мо кратій
у низці уп равлінських сфер. 

Політку участі мож на роз гля да ти як та ку, що скла дається з трьох ос нов них
еле ментів, які по ча ли взаємодіяти і по си лю ва ти один од но го ли ше про тя гом ос -
тан нь о го де ся тиліття. Пер ший еле мент пред став ле ний ідеєю, що ак тивні гро ма -
дя ни є пе ре ду мо вою функціону ван ня де мо кратії. Дру га скла до ва про яв ляється у
кон цепції гро ма дянсь ко го суспільства як при род но го се ре до ви ща для ак тив ності
гро ма дян та ви я ву різно манітних форм са мо ор ганізації індивідів. Третій еле мент
вка зує на важ ливість гро ма дя ни на як дже ре ло оцінки да них що до функціону ван -
ня де мо кратії та як співви роб ни ка де я ких публічних по слуг.

Інши ми сло ва ми, політи ка участі ста ла ре альністю ко ли ви ник симбіоз трьох
скла до вих: гро ма дя ни ста ли ак тив ни ми учас ни ка ми про це су прий нят тя рішень,
твор ця ми ме реж, що слу гу ють пе ре ду мо вою соціаль но го до б ро бу ту, та ви роб ни -
ка ми но во го знан ня та тех но логій. Во на про яв ляється і у відмові від дер жав но-
цен т ристсь кої па ра диг ми та пе ре ході до кон цепції уря ду ван ня, що ба зується на
ме режі. У ре зуль таті розв’язан ням про блем, що ви ни ка ють у різних сфе рах
соціаль но го жит тя і сто су ють ся на дан ня дер жав них по слуг, зай мається не ли ше
дер жа ва як єди ний центр уп равління, а й інші соціальні ак то ри за вдя ки ви ко ри с -
тан ню різно манітних мо де лей парт нер ст ва та кон тракт них відно син. Не ос тан ню
роль у по яві та ко го підхо ду відіграв роз ви ток інфор маційно-ко мунікаційних тех -
но логій, які з 1990-х років роз гля да ють ся як важ ли ва скла до ва ба га ть ох політи ко-
адміністра тив них ре форм1. 

Що сто сується пер шо го еле мен ту – ак тив но го гро ма дян ст ва, то у кінці ХХ ст.
політи ки усвідо ми ли, що зро с тан ня не довіри з бо ку на се лен ня до інсти тутів пред -
став ниць кої де мо кратії та політич них лідерів по си люється роз ча ру ван ням гро ма -
дян у мож ли вості пев ним чи ном впли ну ти на рішен ня про блем, що сто су ють ся їх
по всяк ден но го жит тя. Зни жен ня яв ки на ви бо ри та не за до во лен ня діяльністю
політич них партій є до сить ти по ви ми про бле ма ми для роз ви не них де мо кра тич -
них країн. Ана логічно зро с тан ня місце вої та міжмуніци паль ної співпраці, роз ви -
ток ме ре жив них відно син та збільшен ня ролі при ват но го сек то ра у на данні по -
слуг ос ла би ла тра диційні ме ханізми відповідальні і зву зи ли мож ли вості для
політич но го кон тро лю, який ре алізується за у си с темі пред став ниць кої де мо -
кратії. Су купність за зна че них чин ників ви ма га ла ви роб лен ня но вих де мо кра тич -
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них прак тик, які б пе ред ба ча ли шир ше ви ко ри с тан ня пря мої участі гро ма дян од -
но час но з функціону ван ням інсти тутів пред став ниць кої де мо кратії та тра -
диційни ми ме ханізма ми участі. 

Ак тив на учать гро ма дян у про цесі прий нят тя рішень, ство рен ня но вих ме -
ханізмів їх вклю че ності у політич ний про цес ста ли провідни ми тен денціями у
політиці ба га ть ох роз ви не них країнах За хо ду та міжна род них ор ганізацій про тя -
гом ос танніх двад ця ти років2. Цей роз ви ток та відповідні політич них про гра ми
поєдну ва ли ся з мож ли во с тя ми, які відкри ва ли інфор маційно-ко мунікаційні тех -
но логії що до по си лен ня здат ності гро ма дян от ри му ва ти інфор мацію та ма ти кра -
щий до ступ до ор ганів дер жав ної вла ди. Та ким чи ном по пу ля ри зація участі гро -
ма дян тісно пов’язу ва ла ся із впро ва д жен ням еле к трон но го уря ду ван ня. Так Євро -
пейсь ка комісія за пу с ти ла сайт «Твій го лос в Європі»3 як скла до ву ча с ти ну «Інте -
рак тив ної політи ки», за охо чу ю чи праг нен ня як з бо ку ор ганізацій, так і ок ре мих
гро ма дян «відігра ва ти ак тив ну роль у про цесі ви роб лен ня політи ки в Європі». 

У політиці участі ак тив ний гро ма дя нин, який відстоює свої власні інте ре си і
праг не бра ти участь у вирішенні суспільних про блем, фор мується як відповідь на
про бле ми па сив но го гро ма дя ни на, який за ле жить від благ, які на дає йо му дер жа -
ва за галь но го до б ро бу ту4, та постійно ри зи кує опи ни ти ся на узбіччі суспільно го
роз вит ку. 

Влас на ініціати ва гро ма дян та за лу чен ня до про це су прий нят тя політич них
рішень та гро мадсь ких об го во рень бу ла невід’ємною ха рак те ри с ти кою полісу –
грець кої ідеї політич ної гро ма ди, од нак у су час но му сенсі во ни ста ли важ ли ви ми
не тільки у зв’яз ку з при четністю до лібе раль ної політич ної дум ки. Відповідно до
по ло жень кла сич но го лібе ралізму, по нят тя ак тив но го гро ма дян ст ва та роз ви ток
гро ма дянсь кої ак тив ності як ос но ви де мо кра тич но го суспільства по ча ло відро д -
жу ва ти ся у ба га ть ох країнах За хо ду у 1980-ті ро ки. Так, у Ве ликій Бри танії ідея
ак тив ної гро мадсь кої участі з’яви ла ся у період ак тив но го об го во рен ня різно -
манітних про гра мам відро д жен ня міст, а зго дом ста ла ши ро ко ви ко ри с то ву ва ти ся
і в інших сфе рах: від бо роть би зі зло чинністю до освіти. З при хо дом до вла ди но -
вих лей бо ристів дис кусії що до участі гро ма дян ак тивізу ва ли ся з по явою кон -
цепції делібе ра тив ної де мо кратії. У 1990-ті участь гро ма дян ста ла прив’язу ва ти -
ся без по се ред ньо до про блем пред став ниць кої де мо кратії, по треб ре фор му ван ня
уря ду та роз вит ку інфор маційних ме реж. Сьо годні во на найбільш яс к ра во про яв -
ляється у ба га ть ох країнах Євро со ю зу5, од нак во на все ще по тре бує підтрим ки з
бо ку дер жа ви6 і по ки що де мон ст рує не од но значні ре зуль та ти7.

Дру гим важ ли вим чин ни ком політи ки участі є на явність соціаль них ме реж і
гро мадсь ких ко мун як відповідь на пи тан ня про при род не політич не се ре до ви ще
ак тив них гро ма дян. Йдеть ся на сам пе ред про по си лен ня осо би с тої ініціати ви гро -
ма дян шля хом збільшен ня їх пер со наль ної відповідаль ності як членів гро ма -
дянсь ко го суспільства. За лу чен ня до гро ма дянсь кої ак тив ності роз гля дається як
оз на ка по си лен ня ак тив но го гро ма дян ст ва, яке сприяє роз вит ку відчут тя
спільності, що у своїй су куп ності є пе ре ду мо вою для функціону ван ня де мо кра -
тич ної соціаль ної си с те ми. З цієї точ ки зо ру участь є важ ли вою не ли ше че рез її
інстру мен таль ну цінність – як спосіб вирішен ня низ ки про блем, а та кож то му, що
во на упов но ва жує лю дей та гру пи і, та ким чи ном, ста но вить життєву фор му
«соціаль но го агент ст ва»8. 

З іншо го бо ку, сьо годні гро мадсь ка ак тивність ча с то роз гля дається як взаємна
довіра між людь ми, що го тує їх бу ти більш мо раль ни ми, відповідаль ни ми аген та -
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ми суспільних відно син. Про су ван ня не за леж них ініціатив та відповідаль ності
та ким чи ном є ос нов ним еле мен том західної політич ної дум ки, по чи на ю чи з
1980-х років, ко ли во ни по ча ли роз гля да ти ся як ха рак тер на ри са політи ки де ре гу -
ляції та як ціль у за про ва д женні більшої ча ст ки при ват но го сек то ру у на данні дер -
жав них по слуг. 

Дер жав на політи ка що до роз вит ку відчут тя при на леж ності до гро ма ди сприяє
зміцнен ню ак тив но го гро ма дян ст ва та за лу чен ню гро ма ди, оскільки «нові мо делі
сусідської участі, місце вої ак тив ності та за лу чен ня меш канців до прий нят тя
рішень про їх влас не жит тя ак ти ву ва ти ме са мо мо ти вацію, са мовідповідальність
та впев неність у своїх си лах»9. 

У Ве ликій Бри танії відро д жен ня гро мадсь ких ме реж та за лу чен ня гро ма ди
ста ло провідною те мою но вих уря до вих про грам як ча с ти на іде о логії Тре ть о го
шля ху, який на ма га ли ся ре алізу ва ти «нові» лей бо ри с ти10, щоб відме жу ва ти ся від
індивіду алізму тет че риз му і ета тиз му «ста рих» лей бо ристів11. Кон суль ту ван ня з
гро ма дя на ми у прий няті місце вих рішень роз гля дається як важ ли вий інстру мент
зміцнен ня соціаль них зв’язків між чле на ми те ри торіаль ної гро ма ди. Так, у Ве -
ликій Бри танії, про гра ма «Най кращі цінності»12, спря мо ва на на ре фор му ван ня
місце во го са мо вря ду ван ня, зо бов’яза ла ор га ни місце вої вла ди та інших на да вачів
по слуг про во ди ти кон суль тації з ко ри с ту ва ча ми з пи тань, що сто су ють ся місце -
вих по слуг та за лу ча ти їх до оцінки по слуг, що на да ють ся. Навіть у Франції, де
уряд спер шу відмо вив ся про во ди ти пе ре го во ри з ор ганізаціями гро ма дянсь ко го
суспільства, у 1995 році бу ло ство ре но Національ ну комісію з публічно го об го во -
рен ня13 та збільше но пе релік пи тань, що до яких кон суль тації з гро ма дя на ми ма -
ли обов’яз ко вий ха рак тер14. У Євро пейсь ко му Со юзі Євро пейсь ка комісія особ -
ли ву ува гу звер тає на гро ма дянсь ке суспільство та участь як інстру мент підви -
щен ня де мо кра тич ної легітим ності та підзвітності. Так у Білій книзі з євро пейсь -
ко го уря ду ван ня гро ма дянсь ке суспільство роз гля дається як спосіб спри ян ня
відкри тості, участі та підзвітності уп равлінських про цесів. 

Третій чин ник політи ки участі ґрун тується роз гляді гро ма дя ни на як ви роб ни -
ка, який, окрім ак тив ної участі у суспільно му житті є од но час но дже ре лом
унікаль них знань та інфор мації з пер ших рук про по всяк ден не жит тя на се лен ня.
Виз на чен ня гро ма дя ни на як ви роб ни ка мо же бу ти роз г ля ну то у кількох ас пек тах:
осо би с то го знан ня чи як співви роб ництво у на данні по слуг. 

Слід за зна чи ти, що інфор маційно-ко мунікаційні тех но логії та кож спри я ли
транс фор мації гро ма дя ни на з об’єкта публічних по слуг у важ ли ве дже ре ло опе -
ра тив них да них, не обхідних для ефек тив но го здійснен ня уп равлінських про цесів.
Різно манітні он-лайн сервіси роз роб ля ли ся не ли ше для кра що го збо ру і оп ра цю -
ван ня інфор мації для ви ко ри с тан ня різни ми ор га на ми дер жав ної вла ди. Во ни на -
да ють мож ливість гро ма дя нам вис ло ви ти свою дум ку що до про блем, які во ни мо -
жуть виріши ти, ви хо дя чи з на яв них у них знань та досвіду. Та ким чи ном публічні
он-лайн сервіси по кли канні та кож зби ра ти дум ки «ек с пертів що ден но го жит тя»,
яки ми є гро ма дя ни. Такі відо мості з пер ших рук та кож виз на ча ють но ву фор му
знан ня, що до пев ної міри до пов нює та по глиб лює ре ко мен дації, що на да ють ся
кваліфіко ва ни ми ек с пер та ми, вче ни ми та кон суль тан та ми. По мірі транс фор мації
уп равління в уря ду ван ня яс к равіше по ча ла про яв ля ти ся тен денція до більш гро -
мадсь кої чи діяль ності, орієнто ва ної на клієнта. 

Як що оціночні знан ня, що які тра диційно за до воль ня ли ос новні по тре би тра -
диційної уп равлінської діяль ності, про ду ку ють ся в ре зуль таті ста ти с тич но го
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аналізу, порівняль них досліджень та різно манітних інстру ментів оцінки діяль -
ності, то ме то ди участі ґрун ту ють ся на гро мадсь ких гру пах, кон фе ренціях,
інтерв’ю у фо кус-гру пах та інте рак тив них опи ту вань гро ма дян. Хо ча дум ка гро -
ма дян, на при клад, в оцінці публічних по слуг стає все важ ливішою, од нак «знан -
ня з пер ших рук» не завжди роз гля да ють ся як щось цінне, а інстру мен ти для їх
си с те ма тич но го на ко пи чен ня і ви ко ри с тан ня відсутні. 

Роз ви ток ідеї співви роб ництва публічних по слуг пе ре тво рює гро ма дян ви -
ключ но з спо жи вачів публічних по слуг ча ст ко во й у їх ви роб ників. Та ким чи ном
відмінність між на дан ням публічних по слуг та їх спо жи ван ням – чи між ек с пер -
та ми та клієнта ми – роз ми вається15. На при клад, гро ма дя ни мо жуть по ча ти пла ну -
ва ти своє пе ре бу ван ня в ус та но вах охо ро ни здо ров’я, та об го во рю ва ти мож ливі
варіан ти ра зом з ме ди ка ми16. 

Оче вид но, що та кий підхід ви ма гає більшої ініціати ви від гро ма дян, оскільки
та ким чи ном гро ма дя ни ста ють ак тив ни ми учас ни ка ми, а не па сив ни ми об’єкта -
ми уп равлінських про цесів. Він впи сується у за галь ну тен денцію пе ре хо ду дер -
жав но го уп равління від мо делі дер жав но-цен т ристсь кої си с те ми на дан ня по слуг
до ме ре жив но го парт нер ст ва, що про яв ляється в орин ков ленні (мар ке ти зації)
публічно го уп равління, ук ла данні кон трактів з при ват ни ми ак то ра ми що до на дан -
ня де я ких публічних по слуг. Так, у США парт нер ст во вклю чає ор га ни місце во го
са мо вря ду ван ня та пред став ників не уря до вих ор ганізацій, пред став ле них
підприємця ми та пе ресічни ми гро ма дя на ми, що без по се ред ньо пов’язу ють гро -
ма дянсь ке суспільство та дер жавні про гра ми17. 

От же, за вдя ки по пу ля ри зації ме ханізмів пря мої участі гро ма дян, ви ко ри с тан -
ню пе ре ваг інфор маційно-ко мунікаційних тех но логій та впро ва д жен ню уря ду -
ван ня та ме реж в уп равлінський про цес ста ла мож ли вою по ява кон цепції гро ма -
дя ни на як співви роб ни ка публічних по слуг. 
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Л. П. МА КА РЕН КО

ЗНА ЧЕН НЯ КО МУНІКАЦІЇ В ПРО ЦЕСІ 
ДЕ МО КРА ТИЧ НИХ ПЕ РЕ ТВО РЕНЬ ПОЛІТИЧ НОЇ СИ С ТЕ МИ

В публікації досліджується роль політич ної ко мунікації в про цесі де мо кра тич них
пе ре тво рень політич ної си с те ми. Розв’язан ня політич ної кри зи, свідка ми якої ми є, ви -
ма гає зва же них, якісних, взаємо уз го д же них уп равлінських рішень. Такі, мож ливі ли ше
на ос нові до корінних змін ха рак те ру ко муніка тив них зв’язків вла ди і суспільства. Мож -
на виділи ти декілька прин ци по вих мо ментів, які по тре бу ють вдо с ко на лен ня в сфері
взаємодії політич ної си с те ми з «на вко лишнім се ре до ви щем»: за без пе чен ня відкри тості
та про зо рості уп равлінських про цесів, фор му ван ня нор ма тив но-пра во вої ба зи взаємодії
гро ма дян з ор га на ми вла ди, за без пе чен ня моніто рин гу і зовнішньої підзвітності. Крім
про бле ми збільшен ня участі гро мадсь кості у ви роб ленні та прий нятті політич них
рішень, ак ту аль ності на бу ває і за без пе чен ня ефек тив ної ко мунікації все ре дині політич -
ної си с те ми, між різни ми політич ни ми інсти ту та ми та ор га на ми дер жав ної вла ди.

Клю чові сло ва: політич на си с те ма, де мо кратія, політич на ко мунікація, ко муніка -
тивні тех но логії, кри зо ва ко мунікація, повідо млен ня, політич на свідомість.

Ма ка рен ко Л.П. Зна че ние ком му ни ка ции в про цес се де мо кра ти че с ких пре об ра -
зо ва ний по ли ти че с кой си с те мы

В пуб ли ка ции ис сле ду ет ся роль по ли ти че с кой ком му ни ка ции в про цес се де мо кра ти -
че с ких пре об ра зо ва ний по ли ти че с кой си с те мы. Раз ре ше ния по ли ти че с ко го кри зи са,
сви де те ля ми ко то ро го мы яв ля ем ся, тре бу ет взве шен ных, ка че ст вен ных, вза и мо со гла -
со ван ных уп рав лен че с ких ре ше ний. Та ко вы, воз мож ны толь ко на ос но ве ко рен ных из ме -
не ний ха рак те ра ком му ни ка тив ных свя зей вла с ти и об ще ст ва. Мож но вы де лить не -
сколь ко прин ци пи аль ных мо мен тов, ко то рые нуж да ют ся в со вер шен ст во ва нии в сфе -
ре вза и мо дей ст вия по ли ти че с кой си с те мы с «ок ру жа ю щей сре дой»: обес пе че ние от -
кры то с ти и про зрач но с ти уп рав лен че с ких про цес сов, фор ми ро ва ние нор ма тив но - пра -
во вой ба зы вза и мо дей ст вия граж дан с ор га на ми вла с ти, обес пе че ние мо ни то рин га и
внеш ней по дот чет но с ти. Кро ме про бле мы уве ли че ния уча с тия об ще ст вен но с ти в вы -
ра бот ке и при ня тии по ли ти че с ких ре ше ний, ак ту аль ность при об ре та ет и обес пе че ния
эф фек тив ной ком му ни ка ции вну т ри по ли ти че с кой си с те мы, меж ду раз лич ны ми по ли -
ти че с ки ми ин сти ту та ми и ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти.

Клю че вые сло ва: по ли ти че с кая си с те ма, де мо кра тия, по ли ти че с кая ком му ни ка -
ция, ком му ни ка тив ные тех но ло гии, кри зис ная ком му ни ка ция, со об ще ние , по ли ти че с кое
со зна ние .

Makarenko Liliya. Importance of communication during democratic reforms of the
political system

This publication examines the role of political communication in the process of demo-
cratic transformation of the political system. The solution of the political crisis, which we are
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witnessing, requires balanced, high-qualified, coordinated management decisions. Such deci-
sions are possible only on the basis of a fundamental change in the nature of communication
links between government and society. There are several fundamental issues that need to be
improved in the interaction of the political system with "environment": openness and trans-
parency of the processes of formation of the legal framework of interaction of citizens with
authorities to ensure monitoring and external accountability. In addition to the problem of
increasing public participation in the formulation and adoption policy decisions it become
actual also the ensuring effective communication within the political system between political
institutions and public authorities. 

Key words: political system, democracy, political communication, communication tech-
nology, crisis communication, notification, political consciousness .

Зміни, що ста ли невідво рот ни ми в су час но му ук раїнсько му суспільстві, ви ма -
га ють но во го ха рак те ру по зиціону ван ня вла ди і її ор ганів, но вих за сад функціону -
ван ня політич ної си с те ми, спря мо ва них на ство рен ня умов для са мо ор ганізації і
са мо виз на чен ня гро ма дян, а відтак но во го ти пу ко мунікацій. Ко мунікації по винні
ста ти тим інстру мен том уп равління, який за без пе чить мак си маль но швид ку адап -
тацію політич ної си с те ми та «на вко лиш нь о го се ре до ви ща» до умов, що зміню -
ють ся, за са дою їх взаємно го збли жен ня та плідної взаємодії. Пов’яза но це з тим,
що са ме у про цесі ко мунікації відбу вається пе ре да ча соціаль но-істо рич но го
досвіду, з’ясо ву ють ся інте ре си і по тре би, ак ту алізу ють ся цінності, фор мується
політич на свідомість і куль ту ра, по ро д жу ють ся нові соціальні нор ми.

Розв’язан ня політич ної кри зи, свідка ми якої ми є, ви ма гає зва же них, якісних,
взаємо уз го д же них уп равлінських рішень. Такі мож ливі ли ше на ос нові до -
корінних змін ха рак те ру ко муніка тив них зв’язків вла ди і суспільства.

Політич на си с те ма, як і будь-які інші си с те ми, ха рак те ри зується тим, що зміни
в одній з її підси с тем в тій, чи іншій мірі по зна ча ють ся на інших. Всі еле мен ти си -
с те ми, як відо мо, взаємо пов’язані та взаємо за лежні. Як що сьо годні відбу вається
пе ре тво рен ня інсти туційної підси с те ми, це оз на чає, що па ра лель но по винні відбу -
ва ти ся зміни в нор ма тивній підси с темі, це своєю чер гою по тре бує ут вер д жен ня в
свідо мості соціуму но вих ідей і цінно с тей, що скла да ють стри жень політич ної
куль ту ри, і, на решті, все це тяг не за со бою зміни за сад і форм політич ної ко -
мунікації та взаємодії. Мож на на ма лю ва ти і зво рот ний лан цюг взаємо за леж ності
еле ментів політич ної си с те ми: не до ско на ла, не ефек тив на си с те ма ко мунікації вик -
ли ка ла до жит тя про те ст ний спосіб до не сен ня інфор мації, «ви мог» суспільства до
політич ної си с те ми, в ре зуль таті чо го, відбу лось гли бин не пе ре ос мис лен ня цінно -
с тей, пе ре тво рен ня політич ної свідо мості, куль ту ри, що по ста ви ло ви мо гу не гай -
них змін в за ко но давстві, тоб то нор ма тивній підси с темі, і як наслідок - по ста ло за -
вдан ня не гай но го ре фор му ван ня інсти туційної підси с те ми. 

Не зва жа ю чи на ак тив не фор му ван ня свідо мо го гро ма дянсь ко го суспільства,
дер жав на вла да ви с ту пає сьо годні най ва гомішим інстру мен том ре гу лю ван ня та
інте г рації до волі не од норідно го суспільства. Ви ко нан ня цієї функції за ле жить від
здат ності влад них ор ганів і ок ре мих політиків здійсню ва ти вплив на свідомість і
пси хо логію мас з ме тою легітимізації політич них рішень. Відповідно, не обхідним
підґрун тям політич ної діяль ності по вин но ста ти знан ня пси хо логічних і
соціокуль тур них ко муніка тив них прин ципів і за ко номірно с тей. Вра ху ван ня пси -
хо логічно го та соціокуль тур но го кон тек с ту ко мунікації стає важ ли вим са ме в
умо вах політич них ре форм, ко ли політич на си с те ма є не стабільною, враз ли вою,
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а соціум – ви мог ли вим та збу д же ним. Од нак і гро ма дянсь ке суспільство по вин но
де мон ст ру ва ти ви ва женість, з по ва гою ста ви ти ся до за ко ну, ро зуміти, що швид -
ких і якісних, од но час но, змін не бу ває, що за до по мо гою на силь ст ва де мо кратія
не бу дується. Все це го во рить про те, що потрібно ви бу до ву ва ти нові кон цеп ту -
альні прин ци пи ко мунікації на рівні «суспільство – вла да», підкріплю вані но вою
куль ту рою та пси хо логією політич ної взаємодії.

Ефек тивність ре форм ве ли кою мірою та кож за ле жить від зба лан со ва ності
цінно с тей стабільності, єдності суспільства та роз вит ку. Пріори тет та кої цінності
як роз ви ток при ігно ру ванні єдності, що особ ли во яс к ра во про яв ляється в періоди
соціаль них і ду хов них зру шень, ве де до роз ко лу і ха о су. Навіть в од норідно му
суспільстві да ле ко не всі вер ст ви на се лен ня од на ко во зацікав лені та за лу чені до
про це су пе ре тво рень, то му успіх ре форм виз на чається тим, наскільки вда ло ся
ство ри ти за галь ний для всіх груп на се лен ня тип сприй нят тя, наскільки вда ло ся
знай ти кон соліду ю чу ідею. Дер жа ва по вин на за без пе чу ва ти по тре бу лю дей в
універ саль но му іде алі, де я ко му ціннісно му кар касі, здат но му це мен ту ва ти спіль -
не соціаль не жит тя, яке на цьо му етапі лег ко мо же зруй ну ва ти ся. Удо с ко на лен ня
ба зо вих для політи ки ко мунікацій у сфері ух ва лен ня рішень, про ве ден ня ви борів,
роз вит ку сто сунків між різни ми інсти ту та ми політи ки, бу де спри я ти фор му ван ню
но вих відно син між політич ною си с те мою та «на вко лишнім се ре до ви щем».

Фран цузь кий дослідник С. Мос ковічі ствер д жує, що ко мунікація є вкрай важ -
ли вим еле мен том політич ної си с те ми, ад же як що зміни ти її фор му, її за со би, то
во на тут же змінить при ро ду соціаль них груп і фор му вла ди. На ос нові да но го
твер д жен ня мо же мо при пу с ти ти, що най пер шим за вдан ням на етапі ре фор му ван -
ня політич ної си с те ми, є за вдан ня зміни прин ципів її ко мунікації з суспільством1.

Участь гро ма дян в уп равлінні як без по се ред ня, так і опо се ред ко ва на, є
невід’ємним ат ри бу том де мо кра тич но го суспільства. У де мо кра тич но му
суспільстві дер жа ва не мо же довільно вста нов лю ва ти свої «пра ви ла гри» у відно -
си нах з гро мадськістю, не мо же бу ти відкри тою або за кри тою тією мірою, якою
во на вва жає для се бе потрібним, не мо же прий ма ти будь-яке уп равлінське рішен -
ня, не уз го д жу ю чи йо го тим, чи іншим чи ном з гро ма дя на ми і їх об’єднан ня ми2. 

Су час на де мо кра тич на дер жа ва як ніко ли раніше по тре бує підтрим ки й участі
гро ма дян у про це сах уп равління, в по шу ку найбільш ефек тив них шляхів і ме -
тодів вирішен ня за вдань і про блем, що по ста ють пе ред суспільством. Ко -
мунікації, у зв’яз ку з цим, ста ють важ ли вим еле мен том фор му ван ня і ре алізації
політи ки, ре аль ним еле мен том її здійснен ня.

Мож на виділи ти декілька прин ци по вих мо ментів, які по тре бу ють вдо с ко на -
лен ня в сфері взаємодії політич ної си с те ми з гро мадськістю, а са ме: за без пе чен -
ня відкри тості та про зо рості уп равлінських про цесів, фор му ван ня нор ма тив но-
пра во вої ба зи взаємодії гро ма дян з ор га на ми вла ди, за без пе чен ня моніто рин гу і
зовнішньої підзвітності.

Ефек тив на си с те ма взаємодії з гро мадськістю, з на вко лишнім се ре до ви щем
по вин на ста ти пріори те том політич ної си с те ми, при цьо му взаємодія по вин на бу -
ду ва ти ся на співу часті, співпраці, співтвор чості, а ос нов ни ми ціля ми взаємодії
по винні ви с ту па ти: підви щен ня якості політи ки, зва же не, обґрун то ва не ух ва лен -
ня уп равлінських рішень; мінімізація про блем і за три мок на стадії ре алізації
політи ки; за без пе чен ня довіри гро ма дян; зро с тан ня відповідаль ності ор ганів вла -
ди за ре зуль та ти рішень; про тидія ко рупції; мож ливість моніто рин гу діяль ності
ор ганів вла ди і впро ва д жен ня ме ханізмів соціаль но го кон тро лю.
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Все це дасть мож ливість по до ла ти вра жа ю чий рівень не довіри на се лен ня до
влад них струк тур, який фор му вав ся де ся тиліття ми, і який ми сьо годні маємо. Де -
які дослідни ки виділя ють три гру пи при чин не довіри суспільства до політич них
інсти тутів:

– ор ганізаційно-технічні при чи ни, пов’язані з тим, що дер жавні ор га ни
внаслідок відсут ності ком пе тент них про фесіоналів у сфері зв’язків з гро -
мадськістю не вміють роз’яс ню ва ти гро ма дя нам цілі та мо ти ви своєї діяль ності,
не ство рю ють адек ват но го уяв лен ня про її ха рак тер і ті умо ви, в яких во ни ви му -
шені пра цю ва ти і вирішу ва ти про бле ми;

– куль тур но-істо ричні при чи ни, сутність яких по ля гає в тра диційно ви сокій
мірі політич ної і соціаль ної ак тив ності ук раїнських гро ма дян, схиль ності на шо го
суспільства до про ти сто ян ня з вла дою, без на леж но го усвідо млен ня своєї
відповідаль ності за фор му ван ня пред став ниць ких інсти тутів вла ди;

– ре сурсні при чи ни, пов’язані з не до статнім фінан су ван ням ор ганів вла ди,
відсутністю не обхідної ма теріаль ної і технічної ба зи, об ме женістю ча со вих ре -
сурсів, що не доз во ляє здійсню ва ти ефек тивні інфор маційні кам панії3.

До цьо го пе реліку, на пев но, потрібно до да ти ще од ну при чи ну, що по ро ди ла і
підтри мує ви со кий рівень не довіри гро мадсь кості до вла ди – це не ба жан ня влад -
них струк тур ве с ти діалог. А ко мунікація – це са ме діалог. Цей діалог мож ли вий
ли ше на умо вах чес ності, відкри тості, то ле рант ності, взаємо по ва ги, про фесій -
ності, за на яв ності ба жан ня по чу ти іншу сто ро ну, вра ху ва ти її дум ку, по тре би та
інте ре си. За критість і не ба жан ня при слу хо ву ва тись до дум ки гро мадсь кості у ході
ви роб лен ня про грам роз вит ку суспільства за ли ши лись нам у спа док від ра дянсь -
кої си с те ми і, на жаль, не тільки не по до лані, але й на бу ли відвер то го цинізму.

Ко муніка тивні про це си у нашій політичній си с темі є не де мо кра тич ни ми не в
си лу відсут ності інфор мації, а че рез відсутність си с тем но го інфор маційно го
обміну між політич ною си с те мою, її інсти ту та ми та суспільством. Ус клад ню вав -
ся цей про цес та кож відсутністю роз ви не них струк тур гро ма дянсь ко го
суспільства, які бу ли б здатні суттєво впли ва ти на якість політич ної ко мунікації
че рез си с те му зво рот но го зв’яз ку, постійно го політич но го діало гу як на го ри зон -
таль но му, так і на вер ти каль но му рівнях суспільства. На сьо годнішній день,
з’яви ла ся надія на те, що в на шо му суспільстві сфор му ють ся гро мадські
об’єднан ня, струк ту ри, які змо жуть взя ти на се бе функції взаємодії та кон тро лю
за інсти ту та ми вла ди, а пе ресічний гро ма дя нин, ви бо рець на решті усвідо мить і
свою відповідальність за до лю суспільства. Жод на «хо ро ша» ви бор ча си с те ма не
ство рить надійно го фільтра на вході до ор ганів дер жав ної вла ди, як що по зиція ви -
бор ця за ли шить ся безвідповідаль ною.

Обов’язок ор ганів вла ди – не про сто інфор му ва ти на се лен ня, але обґрун то ву -
ва ти, по яс ню ва ти, про по ну ва ти аль тер на тивні шля хи розв’язан ня суспільних про -
блем. Політичні ко мунікації ма ють бу ти чітко спря мо ва ни ми на інте г рацію
суспільства, по шук і до не сен ня до на се лен ня та ких суспільно зна чи мих ідей, які
бу ли б зро зуміли ми і прий нят ни ми для більшості ук раїнських гро ма дян. За вдан -
ня струк тур них підрозділів ор ганів вла ди, які відповіда ють за ре алізацію ко -
муніка тив ної політи ки, – за без пе чи ти інфор маційно-аналітич ний су провід про це -
су прий нят тя політи ко-уп равлінських рішень . 

Вар то на го ло си ти на трьох рівнях ко мунікацій та виз на чи ти не доліки, що
існу ють на цих рівнях.
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1. Інфор му ван ня. Пе ред ба чає од нобічне на дан ня інфор мації зацікав ле ним гру -
пам чи ор ганізаціям, що пред став ля ють інте ре си тих, на ко го відповідна політи ка
по тенційно впли ває. Інфор му ван ня вва жається пер шим кро ком на шля ху на ла го -
д жен ня взаємодії. Шля хи відправ ки мо жуть бу ти як без по се редні, так і опо се ред -
ко вані – по штою, че рез ЗМІ, Інтер нет. Се ред ти по вих ме тодів інфор му ван ня вар -
то на зва ти ро бо ту зі ЗМІ: публікації, прес-кон фе ренції, інтерв’ю, прес-релізи, но -
ви ни; публікації в офіційно му ви данні ор га ну вла ди; на пов нен ня офіційних Інтер -
нет-сайтів; публікації бро шур, бю ле тенів. Що сто сується інфор му ван ня, то най -
гостріше стоїть пи тан ня низь кої якості інфор мації, яка виз на чається не на леж ною
ком пе тентністю відправ ни ка. На томість кількість інфор мації є навіть за ве ли кою.
Де які ав то ри го во рять про «інфор маційний шок», який пе ре жи ває ук раїнське
суспільство. За зви чай це не стає про бле мою для де мо кра тич них країн, але у
країнах, які тільки вчать ся де мо кратії, мо же ви ник ну ти про бле ма, ко ли дер жа ва
вже не кон тро лює ко муніка тивні ме режі, що скла да ють ся у публічній політичній
сфері, а гро ма дянсь ке суспільство ще не го то ве до впли ву на цю сфе ру. Пе -
ресічно му гро ма дя ни ну важ ко в інфор маційно му по тоці ви о кре ми ти вар ту ува ги
якісну інфор мацію4.

2. Кон суль ту ван ня. Та кож од нобічна ко мунікація, яка оз на чає рух інфор мації
у зво рот но му на прямі – від гро мадсь кості до політич них інсти туцій, і є по зицією,
що до виз на че них вла дою пи тань. До ме ханізмів кон суль ту ван ня на ле жать такі ко -
муніка тивні ме то ди як інтерв’ю, опи ту ван ня та досліджен ня гро мадсь кої дум ки,
пись мо ве кон суль ту ван ня, публічні зустрічі, гро мадські слу хан ня, круглі сто ли,
семіна ри, до радчі коміте ти, гро мадські ра ди. Всі ці за хо ди, як пра ви ло, до нині
но си ли фор малізо ва ний ха рак тер і ре аль них наслідків не ма ли.

3. За лу чен ня гро мадсь кості. Є тим ти пом взаємодії, що за без пе чує дво с то рон -
ню ко мунікацію і пе ред ба чає ак тив ну участь гро ма дян та їх об’єднань у фор му -
ванні публічної політи ки, її ре алізації та оцінці. Та ка взаємодія ре алізується на
ос нові ідей: сво бо ди сло ва, відкри тої та кри тич ної ко мунікації, ос мис лен ня про -
блем з різних то чок зо ру, рівно го до сту пу до дже рел інфор мації, рівності всіх
учас ників діало гу що до мож ли вості йо го ініціюван ня та про ве ден ня. Се ред кон -
крет них форм за лу чен ня гро мадсь кості вар то, пе ре дусім, на зва ти: за гальні збо ри
гро ма дян, місцеві ре фе рен ду ми, діяльність ор ганів са мо ор ганізації на се лен ня,
публічні звіти, публічні де ба ти, публічні слу хан ня з важ ли вих про блем суспільно -
го жит тя. З ме тою до сяг нен ня успішних ре зуль татів від участі гро мадсь кості се -
ред зацікав ле них сторін завжди слід по ши рю ва ти не обхідну інфор мацію, зміст
якої має відповіда ти ви мо гам про сто ти, до ступ ності, зро зумілості, ла конічності. 

Як раніше за зна ча ло ся, дво с то ронній зв’язок для на шої політич ної си с те ми є
найбільшою про бле мою. Тим більше, ніхто й ніко ли не пе рей мав ся про бле мою
роз’яс нен ня подій і фактів, їх зро зумілістю і до ступністю.

Крім про бле ми збільшен ня участі гро мадсь кості у ви роб ленні та прий нятті
політич них рішень, ак ту аль ності на бу ває і за без пе чен ня ефек тив ної ко мунікації
все ре дині політич ної си с те ми, між різни ми політич ни ми інсти ту та ми та ор га на -
ми дер жав ної вла ди. В нашій країні ко муніка тивні тех но логії ви ко ри с то ву ють ся у
про сторі дер жав ної вла ди пе ре важ но за для роз пов сю д жен ня ком про ма ту, зне -
слав лен ня політич них опо нентів та бо роть би за по вно ва жен ня.

Як що го во ри ти про ви ко ри с тан ня ко муніка тив них інстру ментів з ме тою де мо -
кра ти зації про це су прий нят тя політич них рішень, то мож на ви о кре ми ти на ступні
кри терії ефек тив ності політич ної ко мунікації між цен т ра ми прий нят тя дер жав но-
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уп равлінських рішень: ко рисність, по вно та і точність, до стовірність, своє час -
ність, чіткість ви кла ду, пе ре кон ливість.

У статті «Ко муніка тивні тех но логії мо де лю ван ня політич но го про сто ру в де -
мо кра тич но му суспільстві» ук раїнська дослідни ця Л. Кли мансь ка розрізняє про -
це си «кон ст ру ю ван ня» та «мо де лю ван ня» політич но го про сто ру: «За зви чай,
політич на сим воліка скла дається (кон ст руюється) «при род ним» шля хом і по ши -
рюється спон тан но у ма совій свідо мості, відо б ра жа ю чи відповідне сприй нят тя
політи ки на се лен ням. На томість ча с то, зо к ре ма під час ви борів, ре фе рен думів ми
стаємо свідка ми мо де лю ван ня сим волічно го політич но го про сто ру (кон ст ру ю ван -
ня «з прицілом») різни ми політич ни ми си ла ми. Со ром но за мов чу ю чи той факт,
що подібне мо де лю ван ня обов’яз ко во для ко гось з них є вигідним… Слід відо кре -
ми ти влас не про цес «кон ст ру ю ван ня» політич ної ре аль ності від про цес су мо де -
лю ван ня політич ної ре аль ності. Кон ст ру ю ван ня ре аль ності – це про цес, що
відбу вається в суспільстві че рез без пе рерв ну ко мунікацію, тоб то обмін інфор -
мацією у взаємодії. Йо го пе ребіг мо же відбу ва ти ся стихійно (наскільки
стихійною мож на на зва ти взаємодію ба га ть ох лю дей, що спілку ють ся з при во ду
тих чи інших про блем ре аль ності) і з наміром, тоб то ке ро ва но. В разі, як що цей
про цесс відбу вається з наміром, ке ро ва но, доцільніше го во ри ти про мо де лю ван -
ня ре аль ності, тоб то «на ки дан ня» сво го ба чен ня ре аль ності на ма со ву свідомість
че рез ви ко ри с тан ня ко муніка тив них тех но логій»5.

Мо де лю ван ня політич ної ре аль ності у ав то ри тар них ре жи мах мо же вклю ча ти
то таль ний кон троль за інфор маційним про сто ром з бо ку дер жа ви, об ме жен ня до -
сту пу гро ма дян до інфор мації, що доз во ляє ство ри ти єди ний, бе заль тер на тив ний
центр ство рен ня та пе ре дачі політич ної інфор мації і фор му ван ня гро мадсь кої
дум ки. Про те, у де мо кра тич них країнах задіяно інші ме ханізми – ко муніка тивні
тех но логії, які мож на ро зуміти як раціональ но ор ганізо ва ний ком плекс дій в
інфор маційно му про сторі з ціле с пря мо ва но го ви роб ництва і по ши рен ня інфор -
мації за для впли ву на виз на че ну ау ди торію, це «за пла но ва ний вплив на цільові
гру пи»6.

Ми по винні зро зуміти, що на нинішньо му пе ре лам но му етапі роз вит ку на шо -
го суспільства в ціло му, і політич ної си с те ми зо к ре ма, не обхідно за до по мо гою
ко мунікацій «кон ст ру ю ва ти» політич ну ре альність, а не «мо де лю ва ти» (терміно -
логія Л. Кли мансь кої). За раз політич на ко мунікація має бу ти мак си маль но чес -
ною і зро зумілою, аби ні в ко го не ви ник ло підозр в спробі маніпу лю ван ня
суспільною свідомістю, оскільки на да ний мо мент в суспільстві па ну ють до волі
ра ди кальні на ст рої. 

Для ре алізації ефек тив ної ко мунікації політич ної си с те ми і суспільства не -
обхідні ре альні умо ви і го товність до вільно го обміну дум ка ми всіх суб’єктів та
об’єктів політич но го про це су; виз нан ня за ко номірним і за кон ним існу ван ня
різних підходів, по глядів на про бле ми, то ле рант не став лен ня до різних по зицій та
ду мок; на явність прак ти ки вільно го ви ра жен ня, по ши рен ня та за хи с ту ду мок та
по глядів; за охо чен ня ініціатив ності, по шук найбільш оп ти маль них і ефек тив них
рішень; роз ви не на інфор маційна інфра с т рук ту ра політич них інсти тутів; куль ту ра
політич но го діало гу.

Ці за вдан ня пе ред ба ча ють низ ку про блем ор ганізаційно го, пра во во го, пси хо -
логічно го, соціокуль тур но го, тех но логічно го ха рак те ру, які теж по тре бу ють сво го
вирішен ня.
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О. П. МОС КА ЛЕН КО

ЗА СО БИ ДО СЯГ НЕН НЯ КОМ ПРОМІСНИХ РІШЕНЬ В УК РАЇНІ

Роз г ля нуті ос новні за со би до сяг нен ня ком промісних рішень у про цесі прий нят тя
політич них рішень, а та кож ос новні фор ми їх ре алізації: по пулізм, елітизм, кон сер ва -
тизм, ра ди калізм, де мо кра тизм. Ав тор підкрес лює, що прий нят тя ком промісних
рішень по тре бує во лодіння ме ханізма ми зв’яз ку й інфор мації, які да ють мож ливість
обґрун ту ва ти ці рішен ня.

Клю чові сло ва: ком проміс, політи ка, політич не рішен ня.

Мос ка лен ко О.П. Спо со бы до сти же ния ком про мис них ре ше ний в Ук ра и не
Рас смо т ре ны ос нов ные сред ст ва до сти же ния ком про мисс ных ре ше ний в про цес се

при ня тия по ли ти че с ких ре ше ний, а так же ос нов ные фор мы их ре а ли за ции: по пу лизм,
эли тизм, кон сер ва тизм, ра ди ка лизм, де мо кра тизм. Ав тор под чер ки ва ет, что при ня -
тие ком про мисс ных ре ше ний тре бу ет ов ла де ния ме ха низ ма ми свя зи и ин фор ма ции, ко -
то рые да ют воз мож ность обос но вать эти ре ше ния.

Клю че вые сло ва: ком про мисс, по ли ти ка, по ли ти че с кое ре ше ние.

The article deals with the basic ways of achievement of compromise solutions in the
process of adoption political decisions, and also basic forms of their realization: populism,
elitist, conservatism, radicalism, democracy. The author emphasizes that the adoption of com-
promise solutions requires possession of communication and information mechanisms that
allow to confirm these decisions.

Key words: compromise, politics, political decision.

У політичній на уковій прак тиці за сто со вується декілька ме тодів-за собів прий -
нят тя рішень: ком проміс, кон сен сус і ге ге монія. То му ме тою да ної статті є зя су -
ван ня суті цих ком по нентів та роз крит тя їх впли ву на прий нят тя ком промісних
рішень в Ук раїні.

Ком проміс (лат. – обіця ний) – це уго да, до сяг не на шля хом взаємних по сту пок.
Ком проміс не мож ли вий, ко ли учас ни ки рішен ня зна хо дять ся в взаємо за пе реч них
відно си нах. Од нак, ком проміс мож ли вий, ко ли інте ре си учас ників ча ст ко во
співпа да ють, хо ча й ча ст ко во су пе ре чать. Ком промісне (спільне) рішен ня за без пе -
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чує ре алізацію спільної або ви щої ме ти, але не га ран тує для жод ної із сторін по -
вно ти ви ко нан ня їх ви мог1.

Та кою ви щою ме тою в суспільстві є збе ре жен ня цілісності та не за леж ності
дер жа ви, гро ма дянсь ко го ми ру і ви ко нан ня за галь но національ них за вдань. Рівень
ком промісу є пря мо про порційним мас шта бам про бле ми, що розв’язується, і
рішен ням, що прий ма ють ся. Для збе ре жен ня дер жа ви не обхідне ком промісне
рішен ня всіх соціаль них груп у ме жах дер жа ви, а для збе ре жен ня за галь но го ми -
ру на пла неті не обхідне ком промісне рішен ня всіх дер жав що скла да ють світо ве
співто ва ри ст во.

Тут доцільно з’ясу ва ти, що та ке кон сен сус.
Кон сен сус(лат. consensus – «зго да») сприй мається як спільна зго да що до

політич но го кур су в ціло му чи йо го ок ре мо го ас пек ту. У вузь ко му сенсі - це ме -
тод роз роб ки і прий нят тя рішен ня, ко ли об го во рю ва на аль тер на ти ва не ста вить ся
на го ло су ван ня, а прий мається шля хом уз го д жен ня. 

Уз го д жен ня – це по ря док прий нят тя рішен ня, ко ли учас ни ки навіть за не зго -
ди з яко гось по ло жен ня про по но ва но го про ек ту не за пе ре чу ють про ти йо го прий -
нят тя в ім’я спільних інте ресів2. Те ма цієї статті ак ту аль на ще то му, що до сяг нен -
ня ком промісних рішень відбу вається за до по мо гою ме то ду кон сен су су. Так,
рішен ня Ра ди Без пе ки ООН прий ма ють ся за зго дою всіх її постійних членів. Вод -
но час кон сен сус не оз на чає аб со лют ної зго ди всіх політич них сил і ніко ли не
охоп лює всьо го на се лен ня, хо ча є ви щим за рівнем з пи тань за галь но го ха рак те -
ру і ниж чим з кон крет них соціаль но- політич них про блем.

Для до сяг нен ня політич но го ком промісу і політич но го кон сен су су не обхідні:
по-пер ше, го товність більшості на се лен ня сліду ва ти прий ня тим за ко нам; по- дру -
ге, легітимність політич них інсти тутів, по кли ка них пе ре тво рю ва ти ці за ко ни в
жит тя, по – третє, на явність у гро ма дян по чут тя на леж ності до спільно ти (нації,
соціаль ної гру пи то що). Всі ці по ло жен ня відігра ють знач ну роль в прий нятті
політич них рішень, які яв ля ють со бою пе ре тво рен ня політич ної вла ди, що впли -
ває на уп равління соціаль ни ми про це са ми.

Ге ге монія (грецьк. Hegemonia - «провід, керівництво») у політиці – це
провідна роль яко го-не будь соціаль но го кла су чи дер жа ви що до інших класів чи
дер жав. Ге ге монія, як політич ний прин цип, оз на чає не од на ко вий ста тус соціаль -
них суб’єктів в си с темі соціаль но – політич них відно син, суб’єктів, що виз на ють
один од но го не су пер ни ка ми, а при род ни ми со юз ни ка ми і парт не ра ми в ре алізації
своїх інте ресів. Пріори тет у прий нятті політич них рішень на ле жить більш мо гут -
нь о му суб’єкту, а йо го слабші со юз ни ки по го д жу ють ся аль тер на ти вою як та кою,
що відповідає їх інте ре сам. До реч но вка за ти, що су час ний дослідник в га лузі те -
орії політи ки О. Гьоф фе вирізняв се ред оз нак мо дер но го суспільства си с те му
суспільних благ. В цій си с темі на леж не місце зай має суспільна легіти мація з бо -
ку тих, ко го це сто сується, тоб то тих, хто пе ре бу ває під впли вом вла ди. Чітко про -
сте жується політич ний ком проміс між усіма гро ма дя на ми дер жа ви. На дум ку
О. Гьоф фе, зміст легіти мації по ля гає в до сяг ненні єдності гро ма дян, що до
суспільно го ус т рою, оскільки ос но ва легіти мації мо дер них суспільств – до сяг -
нен ня ком промісу3.

У політичній на уці виз на ча ють ся та кож кілька ос нов них форм ре алізації ком -
промісних рішень: по пулізм, елітизм, кон сер ва тизм, ра ди калізм і де мо кра тизм. 

По пулізм, як ос нов ний засіб до сяг нен ня влад них цілей, пе ред ба чає без по се -
ред ню опо ру на ма сові на ст рої та апе ляцію до суспільної дум ки. Ма сам зро зуміле
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про сте рішен ня, а то му по пулізм орієнтується на уп ро щен ня про по но ва ної
суспільству ме ти, ек сплу а тує пси хо логію ма си, ви су ває щось здат не за без пе чи ти
по до лан ня всіх су пе реч но с тей і при ве с ти до не гай но го успіху. У та ких ви пад ках
ви ко ри с то ву ють ся не обґрун то вані обіцян ки, за ля ку ван ня внутрішньою чи
зовнішньою за гро зою. По пулізм процвітає за ха риз ма тич но го правління, хо ча йо -
го про яви ха рак терні і для де мо кра тич них ре жимів. 

Елітизм –це курс на відчу жен ня гро ма дян від ви роб лен ня політич них рішень,
на за охо чен ня по се ред ниць ких форм взаємодії з елек то ра том, за ни жен ня рівня
глас ності, що обу мов лює за кри тий ха рак тер прий нят тя та здійснен ня ком -
промісних рішень на всіх ета пах.

Кон сер ва тизм ви хо дить із доміну ю чої на ста но ви на збе ре жен ня струк ту ри,
функцій дер жав них ор ганів вла ди, тра диційних форм, а та кож підтри му ю чи при -
хильність гро ма дян до па ну ю чих у суспільстві іде алів, сприяє до сяг нен ню ком -
промісних рішень4.

Ра ди калізм при во дить до то го, що добрі наміри до сяг ти якісно го пе ре ус т рою
суспільства вкрай рідко при но сять соціаль ний по ря док і поліпшен ня жит тя, а на -
сил ля, як ос нов ний ме тод ре алізації ком промісних політич них рішень, ро бить
вла ду зна ряд дям пе ре тво рень, об тя же них надмірни ми ви т ра та ми, ма со вою за ги -
бел лю лю дей.

Де мо кра тизм, на відміну від ра ди калізму, спря мо ва ний на ре альні по тре би і
за пи ти гро ма дян на втілен ня в політиці їх прав і сво бод. У сфері ре алізації
політич них ком промісних рішень ро бить став ку на взаємовідповідальні відно си -
ни між пе ресічни ми гро ма дя на ми та елітою, до ма гається довіри в лю дей та ре аль -
ної легітим ності. У ньо му домінує до три ман ня про це дур ви бор чих циклів,
зберігається прин цип роз поділу вла ди, на ла го д жується ме ханізм цивілізо ва них
сто сунків з опо зицією, що ви клю чає за сто су ван ня жор ст кої політич ної тех но логії
та за охо чує роз ви ток внутрішньої дис ципліни гро ма дян. Крім цьо го, рішен ня
поділя ють: за зна чущістю для вла ди: значні, ней т ральні, чер гові, пер спек тивні,
вчасні, запізнілі, про гно с тичні; за терміном дії: ко рот ко часні, дов го часні, без пе -
рерв но діючі; за інно ваційністю: но ва торські, ру тинні; за си лою впли ву: обов’яз -
кові, ре ко мен даційні.

Рівень об’єктив ності політич но го ком промісно го рішен ня за ле жить від до три -
ман ня ря ду умов та ких, як: якість й об сяг інфор мації про про бле му, яку вирішу -
ють; де таль не вра ху ван ня об ста вин політич них, еко номічних, іде о логічних, що
взаємодіють між со бою та ут во рю ють віднос ну цілісність; вра хо ву ван ня змін об -
ста вин впли ва ю чих на ком промісні рішен ня та ме ханізми їх ре алізації; про гно зу -
ван ня прий нят тя ком промісних рішень.

При кла дом ком промісно-політич но го рішен ня, що має істо рич не зна чен ня, є
«Акт про го ло шен ня не за леж ності Ук раїни», прий ня тий Вер хов ною Ра дою Ук раї -
ни 24 серп ня 1991 р. 

Суспільство завжди праг ну ло до впо ряд ко ва ності соціаль них відно син і до
ком промісно го спо со бу жит тя. У ролі чин ни ка та кої політич ної впо ряд ко ва ності
та за без пе чен ня світо во го ком промісно го політич но го по ряд ку ви с ту па ють про -
фесійно підго тов лені політичні рішен ня.

Слід підкрес ли ти, що історія, в то му числі й політич на, не є про дук том аб со -
лют ної впо ряд ко ва ності. Ли ше на прикінці XX ст. ак ту алізу ва ла ся про бле ма світо -
во го політич но го по ряд ку. Інко ли мо же скла с ти ся вра жен ня, що прий няті рішен -
ня свідо мо сфор му ль о вані, чіткі, а відно си ни між уря да ми — про дукт скон ст руй -
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о ва ної політи ки. Од нак, ба га то з то го, що відбу вається, є спра вою осо би с тої бо -
роть би й амбіцій суб’єктів політи ки,а уз го д же ни ми є ли ше за со би, хо ча фун да -
мен таль но розбіжні, або уз го д жу ють ся цілі, але не має зго ди у за со бах. То му слід
до ся га ти ком промісних рішень.

При цьо му суб’єкти політи ки прий ма ють ком промісні політичні рішен ня, вра -
хо ву ю чи об’єктивні і суб’єктивні по тре би й особ ли вості суспільства, а прий нят тя
політич них рішень ви ма гає від політиків ви со ко го політич но го про фесіоналізму,
а це оз на чає знан ня си ту ації, тоб то до сяг нен ня ком промісної уго ди і взаємної
довіри що до за ходів, які прий ма ють ся. Прий нят тя ком промісних рішень по тре бує
во лодіння ме ханізма ми зв’яз ку й інфор мації, які да ють мож ливість обґрун ту ва ти
ці рішен ня.

Обґрун то ваність ком промісних політич них рішень виз на чається тим,
наскільки вміло й ефек тив но суб’єкти політи ки підго тов лені до пізнан ня за ко -
номірно с тей політи ки і ви бо ру ме ханізмів їх дії, який пе ред ба чає: виз на чен ня
провідно го на пря му суспільно го роз вит ку; оп ти маль не співвідно шен ня провідно -
го на пря му з інши ми тен денціями. Пра виль но ре алізо ва ний вибір за без пе чує пра -
вильність, ефек тивність ком промісно го рішен ня.

Про бле ма оп ти маль но го ви бо ру на пря му політич но го роз вит ку, ме тодів за без -
пе чен ня, ви ма гає від суб’єктів політи ки знан ня політич них про цесів, політич них
змін у суспільстві, політич них сил, які діють, особ ли во с тей істо рич но го періоду,
в який прий мається політич не рішен ня.

В той же час про бле ма оп ти маль но го ви бо ру на стадії прий нят тя ком -
промісно го рішен ня по тре бує ура ху ван ня ко рис ності і ви т рат ре сурсів, що при му -
шує політиків звер та ти ува гу на відповідальність за прий нят тя цих рішень, а інко -
ли бу ває вигідніше вирішу ва ти пи тан ня, які фак тич но є тільки ціля ми і не ма ють
кількісних об ме жень.Так, за умов ра дянсь ко го то таліта риз му лег ше бу ло прий ня -
ти рішен ня про по бу до ву ко мунізму, ніж виріши ти кон крет не пи тан ня підви щен -
ня рівня жит тя. 

Зміст політич них рішень охоп лює пи тан ня різно манітної політич ної діяль -
ності: ор ганізації і функціону ван ня всіх струк тур політич ної си с те ми суспільства;
за без пе чен ня про це су політич но го вла да рю ван ня; роз вит ку де мо кра тич них форм
участі гро ма дян в уп равлінні дер жав ни ми і гро мадсь ки ми спра ва ми; підви щен ня
ак тив ності гро ма дян у політич но му житті; вирішен ня національ них про блем; роз -
вит ку взаємовідно син з на ро да ми світу. Всі ці пи тан ня мож на виріши ти за до по -
мо гою ком промісу, який слід роз гля да ти як один із за собів до сяг нен ня ком -
промісно го рішен ня5.

Слід підкрес ли ти: су час на епо ха, гло баль не ро зуміння ево люції люд ст ва по -
тре бу ють постійно го пе ре гля ду змісту політич них рішень, пе ре ос мис лен ня зна -
чен ня вже прий ня тих рішень, виз на чен ня но вих меж їхньо го впли ву, ча су ви ко -
нан ня та ін.

Но ва політич на мо раль по ля гає у виз нанні то го, що не політи ка змінює лю ди -
ну, а лю ди на має зміню ва ти се бе са ма, спри я ю чи до сяг нен ню ком промісних
рішень. У цьо му зв’яз ку відо мий фран цузь кий соціолог і політо лог М. Крозьє у
своїй книзі «Скром на дер жа ва, су час на дер жа ва. Стра тегія іншо го виміру» (Па -
риж, 1987) пи ше: «Лю ди на без пе рерв но змінюється, во на не пе ре стає відкри ва ти
і втілю ва ти нові цінності... Не зва жа ю чи на важкі ви про бу ван ня та по раз ки, че рез
них во на стає лю дянішою. Та ці за во ю ван ня і про грес ніко ли не бу ли спра вою ви -
щої вла ди, що дик тує по ря док змін. Три ва ла зміна лю ди ни за «вказівкою» або де -
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к ре том ніко ли не бу ла успішною. Лю ди на зміню ва ла ся са ма у без пе рерв но му про -
цесі на бут тя різно манітно го досвіду»6.

Су час на політи ка має до по мог ти осо би с тості бу ти більш вільною, ви би ра ти
життєву про гра му з най кра щим знан ням спра ви, а звідси рішен ня по винні ма ти
людсь кий вимір та слу гу ва ти гро ма дя нам. За та ких умов спо с терігається об ме -
жен ня адміністра тив ної діяль ності та пев на ре ор ганізація ме тодів прий нят тя дер -
жа во-ком промісних рішень.

Зміст політич них рішень виз на чає їхню струк ту ру, яка скла дається з та ких
еле ментів: вступ; кон ст рук тив на ча с ти на: аналіз ста ну справ та їх політич на
оцінка, а та кож виз на чен ня тен денцій і пер спек тив роз вит ку; виз на чен ня на прямів
дії, об’єднан ня ор ганізаційних і соціаль них зу силь, виз на чен ня за ходів політич -
но го впли ву і за собів їх здійснен ня.

Про цес тво рен ня ком промісних політич них рішень до сить три ва лий і ви ма гає
вміння по ста ви ти за со би їх до сяг нен ня та політичні дії на прак тич ну ос но ву, тоб -
то потрібна за галь на ви со ка куль ту ра як кон крет них ав торів ком промісно го
рішен ня, так і йо го ви ко навців, а на явність у суспільстві си с те ми різно манітних
цінно с тей, за сто су ван ня пов’яза них з ни ми кри теріїв при оцінці фактів політич -
ної дійсності да ють мож ливість зро би ти рішен ня виз на че ни ми, стабільни ми та
ком промісни ми.

Тво рен ня ком промісних політич них рішень про хо дить ета пи підго тов ки,
прий нят тя і їх втілен ня (здійснен ня). Це, на сам пе ред, по ста нов ка ме ти, виз на чен -
ня за вдань на шля ху її до сяг нен ня; фор му лю ван ня про бле ми, яку слід розв’яза ти;
добір, об роб ка інфор мації, не обхідної для прий нят тя ком промісно го рішен ня;
аналіз мож ли вих аль тер на тив розв’язан ня за вдань і вибір шляхів до сяг нен ня ме -
ти; фіксація рішен ня у відповідних політи ко-пра во вих до ку мен тах, виз на чен ня
ме то ду і за собів їх прий нят тя; вибір шляхів втілен ня рішен ня; ко ри гу ван ня
рішень у про цесі їхньо го ви ко нан ня за до по мо гою ком промісу, а та кож аналіз до -
сяг ну тих ре зуль татів.

У прий нятті ком промісних політич них рішень знач ну роль відігра ють світо -
глядні чин ни ки, гро мадсь ка дум ка, яка на бу ває ста ту су політич но го інсти ту ту, що
впли ває на про цес прий нят тя ком промісно го політич но го рішен ня та ефек -
тивність здійснен ня йо го.

На прий нят тя ком промісних політич них рішень впли ва ють «гру пи ти с ку», що
ство рю ють ся в Ук раїні пред став ни ка ми різних гос по дарсь ких, політич них та
інших гро мадсь ких об’єднань для за до во лен ня своїх інте ресів. Такі «гру пи»
зацікав лені у здійсненні впли ву на елек то рат у період ви бор чої кам панії в Ук раїні
з ме тою об ран ня не обхідно го їм чле на ви бор но го ор га ну, який обіймає вигідну
для них по зицію, впли ває на членів дер жав них ор ганів, що прий ма ють рішен ня,
на зрив або не до пу щен ня прий нят тя са мо го рішен ня ще на стадії об го во рен ня і
го ло су ван ня, на за со би ма со вої інфор мації з ме тою фор му ван ня потрібної для них
гро мадсь кої дум ки і ти с ку на весь про цес фор му ван ня рішень. В цьо му разі ве ли -
ку роль відігра ють ком проміси та їх за со би впли ву.

«Гру пи ти с ку» ук раїнсько го суспільства мо жуть конфлікту ва ти між со бою за
ут вер д жен ня гру по во го інте ре су. У цьо му разі суб’єкт політи ки, що прий має
рішен ня, по ви нен вміти розв’язу ва ти конфлікти між політич ни ми си ла ми, що
фор му ють «гру пи ти с ку», про ти сто я ти мо но полії впли ву на вла ду з їхньо го бо ку,
про фесійно во лодіти політич ною си ту ацією, по ви нен знай ти оп ти маль не
вирішен ня про бле ми, щоб не до пу с ти ти ком промісно го по ру шен ня про це ду ри
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прий нят тя рішен ня, що відповідає стра тегічним цілям. Важ ли ву роль у цьо му
відіграє політич на куль ту ра суб’єкта політи ки, во лодіння ним інфор мацією з пев -
но го пи тан ня, а та кож ме то ди та за со би до сяг нен ня ком промісних рішень.

Політичні рішен ня прий ма ють ся у пев них фор мах, ос новні з яких: за ко ни,
ука зи, роз по ря д жен ня, по ста но ви, ре зо люції; нор ми ста тутів політич них партій;
рішен ня гро мадсь ких ор ганізацій.

Політичні рішен ня містять у собі нор ми, що за без пе чу ють ор ганізацію
політич но го жит тя суспільства, на да ють політич ним зв’яз кам виз на че ності й ус -
та ле ності. В си с темі соціаль них норм пра во вих, партійних, кор по ра тив них, мо -
раль них, тра дицій, зви чаїв особ ли ве місце посіда ють політичні нор ми — прин ци -
пи, за до по мо гою яких до ся га ють ся ком промісні рішен ня.

Політичні нор ми — пра ви ла по ведінки, що скла да ють ся у сфері політи ки і яв -
ля ють со бою до сяг нен ня ком промісних рішень, а та кож це мен ту ють усі еле мен -
ти політич ної си с те ми, є скла до вою ча с ти ною кон сти туцій, партійних до ку ментів
(ди рек тив), тоб то це нор ми, які роз гля да ють як засіб закріплен ня на ро до влад дя,
де мо кра тиз му, са мо управління, до сяг нен ня ком промісних рішень.

Політичні нор ми у політич них рішен нях ча с то пов’язані з ор ганізаційни ми
нор ма ми,а ор ганізаційні нор ми — це пра ви ла по ведінки, що ре гу лю ють ор -
ганізаційні відно си ни в усіх сфе рах суспільно го жит тя, в то му числі політич но го.

Підкрес ли мо, що рішен ня все охоп лю ю чо го ха рак те ру і ви со ко го політич но го
впли ву прий ма ють ся по вно важ ни ми збо ра ми пред став ників на ро ду — пар ла мен -
та ми, кон гре са ми, національ ни ми збо ра ми та ін. Це пра вові ак ти, се ред яких
найбільшу си лу ма ють за ко ни, що та кож мож на роз гля да ти як за со би до сяг нен ня
ком промісних рішень.

За кон — нор ма тив но-пра во вий акт, який прий мається у кон сти туційно му по -
ряд ку най ви щим ор га ном дер жав ної вла ди, має найбільшу юри дич ну си лу сто -
сов но інших нор ма тив них актів і ре гу лює най важ ливіші суспільні відно си ни.

Ос нов ним За ко ном дер жа ви є Кон сти туція. Са ме кон сти туційні нор ми ма ють
найбільш ви ра же ний політич ний ха рак тер.

На ґрунті кон сти туцій, як ос нов них за конів та за собів, прий ма ють ся інші пра -
вові ак ти.

За кон мо же бу ти прий ня тий пря мим во ле ви яв лен ням гро ма дян, тоб то че рез
ре фе рен дум. Во ни є ос но вою для прий нят тя указів, роз по ря д жень, по ста нов, ре -
зо люцій та інших політи ко-пра во вих і пра во вих актів.

Юри дич ну си лу за ко ну ма ють та кож дек ла рації, що прий ма ють ся ви щим ор -
га ном дер жав ної вла ди. Дек ла рація — це за ява від імені ви що го ор га ну вла ди,
уря ду або партії, в якій уро чи с то про го ло шу ють ся ос новні політичні прин ци пи.

Дек ла рації, як політичні рішен ня з будь-яко го пи тан ня міжна род ної політи ки,
мо жуть прий ма ти ся однією або кілько ма дер жа ва ми.

Прий нят тя рішень пред став ниць ки ми ор га на ми вла ди у «відкри то му»
суспільстві має ха рак тер відкри тості. Відкри тий ха рак тер прий нят тя рішень че рез
си с те му пред став ниць кої де мо кратії є фор мою легіти мації політич ної вла ди, по -
до лан ня відчу жен ня від неї гро ма дян, фор мою кон тро лю без по се ред ньо над бю -
ро кратією та об ран ця ми на ро ду. Та ким чи ном, і Кон сти туцію, і дек ла рацію мож -
на роз гля да ти як за со би до сяг нен ня ком промісно-політич них рішень.

Прий нят тя політич них рішень по тре бує від суб’єкта політи ки пе ре ко на ності,
ком промісності у доцільності втілен ня виз на че ної політи ки, яка має бу ти за сно -
ва на на пра виль но зро зумілих за ко нах суспільно го роз вит ку, усвідо мленні не -
обхідності втілен ня їх у політич них рішен нях. 
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Роз ви нені суспільство і дер жа ва здатні прий ма ти ва гомі, кон ст рук тивні рішен -
ня на ос нові ком промісних за конів суспільно-політич но го роз вит ку. Про те, не
завжди зна хо дять ся си ли, які здатні усвідо ми ти об’єктивні політичні про це си. 

Ви со ким бу ває ступінь ри зи ку при прий нятті ком промісних політич них
рішень при пе ре ході до якісно но во го ста ну суспільства. 

Прий нят тя та ко го рішен ня і про сте, і склад не: во но пов’яза не із знач ни ми
втра та ми або до сяг нен ня ми еко номічно го і політич но го ха рак те ру.

От же, про цес прий нят тя рішень, як і будь-яка політич на діяльність, відігра ва -
ти муть ве ли ку роль, від якої за ле жать тем пи істо рич но го роз вит ку, са мо вдо с ко на -
лен ня суб’єктів політи ки, їх політич на куль ту ра, оп ти маль ний роз ви ток всьо го
світо у с т рою. Політич на на ука на пра цю ва ла низ ку за галь но виз на них те орій прий -
нят тя політич них рішень, які ма ють ком промісний ха рак тер. Однією з пер ших
мож на вва жа ти кон цепцію соціаль ної дії М. Ве бе ра, яка зорієнто ва на на
свідомість, раціональність, ефек тивність та ком промісність. Ве ли кий вне сок у
роз ви ток те орії політич них рішень зро бив і аме ри кансь кий політо лог Г. Сай мон.
Він сфор му лю вав її в та ких пра цях, як «Адміністра тив на по ведінка» (1947), «Но -
ва на ука уп равлінських рішень» (1960). На дум ку Г. Сай мо на, прий нят тя ком -
промісних політич них рішень виз на чає ха рак тер ор ганізаційної струк ту ри
суспільства, він виділяє рішен ня про гра мо вані, тоб то шаб лонні, які по вто рю ють -
ся, і не про гра мо вані, які ба зу ють ся на оцінці но вих явищ і фактів та розв’язу ють
невідомі раніше за вдан ня. Про гра мо вані рішен ня, на йо го дум ку, да ють більше
мож ли во с тей для про гнозів, ком промісів ніж спон танні. Г. Сай мон у своїх пра цях
вирізняє такі стадії прий нят тя ком промісних рішень: по шук і фор му лю ван ня про -
бле ми; ви роб лен ня шляхів прий нят тя рішень; оцінка й вибір кон крет но го варіан -
та рішен ня. Вче ний вва жав, що най кра щим є ком промісне рішен ня, відправ ним
пунк том яких є кон кретні дії. 

Д. Істон на го ло шу вав, що політи ка є про це сом ієрархізації цінно с тей, яка до -
ся гається прий нят тям рішен ня. На йо го дум ку, техніка та за со би прий нят тя
рішень пе ред ба ча ють: умо ви прий нят тя ком промісних рішень, ор ганізаційний
кон текст, мож ливі наслідки рішень. 

С. Лас су ел виділяє сім етапів прий нят тя ком промісних рішень: по ста нов ка
про бле ми; по шук інфор мації; відбір аль тер на тив; звер нен ня за підтрим кою; про -
цес ре алізації рішен ня; оцінка ефек тив ності рішен ня; підве ден ня підсумків.

От же, політич не ком промісне рішен ня є важ ли вим еле мен том політич ної
діяль ності й ре алізації політич них цілей, це здійсню ва ний про цес виз на чен ня за -
вдань політич ної дії, етапів, спо собів її до сяг нен ня, це тех но логічна ре алізація
політич ної вла ди в уп равлінні соціаль ни ми про це са ми. 

1. Політо логічний ен цик ло пе дич ний слов ник / за ред. Ю.С. Шем шу чен ка,
В.Д. Бабкіна, В.П. Гор ба тен ка – К.: Ге не за, 2004. – 268 с. 2. Там са мо. 3. Ко ва лен ко Б.В.
По ли ти че с кая кон флик то ло гия: учеб ное по со бие / Ко ва лен ко Б.В., Пи ро гов А.Н., Ры -
жов О.А. – М., 2002. – С. 68. 4. Сто ун Д. Па ра докс політи ки. Ми с тецтво ух ва лен ня
політич них рішень / Сто ун Д. – К.: Аль тер на ти ви, 2000. – 300 с. 5. Глу хо ва А.В. По ли ти -
че с кие кон флик ты: ос но ва ние, ти по ло гия, ди на ми ка. – М., 2000. – 56 с. 6. Кро зье М.
Скром на дер жа ва, су час на дер жа ва. Стра тегія іншо го виміру. – Па риж, 1987. 
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Н. Р. ХАЙ ТАМ

АРА БО-МУ СУЛЬ МАНСЬ КИЙ СВІТ В ІСПАНСЬ КИХ МАС-МЕДІА: 
ПОЛІТИЧ НА ІНТЕР ПРЕ ТАЦІЯ

Стат тя фо ку сує ува гу на домінант них ре пре зен таціях арабів та му суль ман у
західних медіа вза галі та в іспансь ких медіа зо к ре ма з ме тою висвітли ти спе цифічні
ха рак те ри с ти ки їхньо го іміджу. Роз г ля нуті де які дис кур си легітимізації пев них ісла -
мо фобсь ких ду мок та прак тик. Ав тор уза галь нює ре зуль та ти ба га ть ох досліджень, де
аналізу ють ся як домінантні ре пре зен тації, які зна хо дять своє відо б ра жен ня у ос нов -
них медіади с кур сах в Іспанії, що зміцнює ус та лені політичні сте рео ти пи що до арабів
та му суль ман. 

Клю чові сло ва: іслам, му суль ма ни, ара би, медіа дис курс, іспанські медіа, ет но цен -
т рич ний дис курс. 

Хай там Н.Р. Ара бо-му суль ман ский мир в ис пан ски хой масс-ме диа: по ли ти че -
с кая ин тер пре та ция

Ста тья фо ку си ру ет вни ма ние на до ми нант ных ре пре зен та ци ях ара бов и му суль -
ман в за пад ных ме диа в об щем и в ис пан ских ме диа в ча ст но с ти с це лью ос ве ще ня спе -
ци фи че с ких ха рак те ри с тик их ими д жа. Рас смо т ре ны не ко то рые дис кур сы ле ги ти ми -
за ции оп ре де лен ных ис ла мо фоб ских мыс лей и прак тик. Ав тор обоб ща ет ре зуль та ты
мно го чис лен ных ис сле до ва ний, где ана ли зи ру ют ся как до ми нант ные ре пре зен та ции,
ко то рые на хо дят свое от ра же ние в ос нов ных ме ди а ди с кур сах в Ис па нии, ук реп ля ет
ус то яв ши е ся по ли ти че с кие сте рео ти пы об ара бах и му суль ман.

Клю че вые сло ва: ис лам , му суль ма не , ара бы , ме диа дис курс , ис пан ские ме диа , эт -
но цен т рич ный дис курс.

Haitham Niamah Rahim. Аrab-muslim world in the spanish media: political inter-
pretation 

The article focus on the dominant representations of Arabs and Muslims in the western
media in general and in Spanish media in particular, in order to highlight the specific char-
acteristics of their images. The some discourses of the legitimising certain Islamophobic
thoughts and practices are considered. The author gathers the results of many researches
which prove how dominant representations transmitted in the hegemonic media discourse in
Spain reinforce today many political stereotypes about Muslims and Arabs

Key words: Islam, Muslims, Arabs, media discourse, Spanish media, Ethnocentric
discourse.

Гуч ний те ро ри с тич ний акт 11 ве рес ня 2001 р. відо мий не тільки тим, що
країни-чле ни НА ТО впер ше у своїй історії за сто су ва ли стат тю 5 До го во ру
Північно ат лан тич но го аль ян су (на пад на од ну з країн Аль ян су роз гля дається як
на пад на усіх її членів). Він відкрив но вий етап бо роть би з міжна род ним те ро риз -
мом, який спри чи нив серй озні ге о політичні наслідки (вторг нен ня сил ко аліції
дер жав в Аф ганістан, а у 2003 р. – в Ірак, вве ден ня еко номічних санкцій про ти
Іра ну то що). По ча ло ся стрімке і си с тем не ре фор му ван ня спеціаль них служб
провідних країн світу, ство рен ня прин ци по во но вих ан ти те ро ри с тич них струк тур. 
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Од нак не вдовзі про лу на ли ви бу хи у Лон доні, Ма д риді, які на да ли но во го
імпуль су пи тан ню бо роть би з те ро риз мом, який у свідо мості пе ресічних гро ма -
дян євро пейсь ких та північно а ме ри кансь ких дер жав щільно асоціюється з ара бо-
му суль мансь ким світом. При цьо му оче вид но, що міжна род ний те ро ризм знач -
ною мірою піджив люється зне важ ли вим, не га тив но-при низ ли вим став лен ням до
му суль мансь ких дер жав з бо ку ок ре мих західних країн, на сам пе ред, США. Са ме
во ни на да ють всебічну до по мо гу Ізраїлю у бо ротьбі з арабсь ки ми країна ми. Аме -
ри канські війська дов гий час пе ре бу ва ли на свя щенній для му суль ман землі
Саудівської Аравії, підтри му ють війни од них му суль мансь ких країн про ти
інших1. Са ме на цих «зло чи нах» аме ри канців постійно на го ло шу вав у своїх ви с -
ту пах У. Бен Ла ден.

Слід відміти ти зро с та ю чу взаємо за лежність двох гло баль них про цесів: по ши -
рен ня куль тур но-еко номічної ек с пансії провідних дер жав світу та зро с тан ня
інтен сив ності й мас штабів бо роть би з нею країн, що сповіду ють не західну си с те -
му цінно с тей. На на шу дум ку, сьо годні еко номічна гло балізація за своїм впли вом
та рівнем су про ти ву з бо ку країн «тре ть о го світу» по сту пається ре акції на ве с -
тернізацію куль ту ри. При ве ден ня ос нов них (у си с темі ко ор ди нат кож ної куль ту -
ри) цінно с тей до за галь но го зна мен ни ка вик ли кає раціональ ний та емоційно-пси -
хо логічний про тест2. 

Мас-медіа при цьо му ви с ту па ють склад ною си с те мою по бу до ви соціаль но го
кон сен су су у суспільстві че рез ство рен ня домінант них іміджів так зва них «інших
чо ловіків» та «інших жінок». Це фун да мен таль ний чин ник, що по яс нює соціаль -
ний і когнітив ний про цес, який доз во ляє пред став ни кам західної куль ту ри несві -
до мо за сво ю ва ти або аб сор бу ва ти певні еле мен ти ра систсь ко го, кла со во го або же -
но  не на вис ниць ко го світо гля ду3. Ці ко лек тивні іміджі не є постійни ми у ге о гра -
фічно му кон тексті, во ни та кож зміню ють ся з ча сом внаслідок спе цифічних істо -
рич них й соціаль них подій, роз вит ку освіти, інсти туціональ ної політи ки, а та кож
транс фор мації індустрії куль ту ри та суспільно го дис кур су, вклю ча ю чи мас-медіа.

Оче вид но, що конфліктність відно син між західним та му суль мансь ким світа -
ми має гли бокі істо ричні ко рені. Не має сумнівів , що хре с тові по хо ди
(1095–1270 рр.), по раз ка Візантії, виг нан ня му суль ман з Іспанії, вторг нен ня На по -
ле о на в Єги пет, розквіт і за не пад Ос мансь кої імперії – це тільки де які най важ -
ливіші віхи взаємодії двох світів.

Після євро пейсь кої ко лонізації, ство рен ня дер жа ви Ізраїль (1948 р.) , наф то вої
кри зи 1973 р., ірансь кої ре во люції 1979 р., іра но-іраксь кої війни (1980–1988 рр.)
на став час відро д жен ня соціаль них і політич них рухів, що ма ють відно шен ня до
ісла му і, при род но, ан та гоністич ну ре акцію на За ході.

Ми об ра ли в якості пред ме та цієї статті іспанські мас-медіа че рез декілька об -
ста вин. По-пер ше, при сутність му суль ман на те ри торії Іспанії про тя гом вось ми -
сот років на кла ло нез г ла ди мий відби ток на соціокуль тур ний роз ви ток країни, яке
сьо годні три ває че рез ге о графічну близькість з Північною Аф ри кою та інтен сивні
міграційні про це си ос танніх років. Внаслідок цьо го сфор му ва ли ся особ ливі
відно си ни з му суль мансь ким світом. По-дру ге, са ме в Іспанії 11 бе рез ня 2004 р.
відбув ся один з са мих кри ва вих те ро ри с тич них актів су час ності. Внаслідок ско -
ор ди но ва но го ви бу ху де ся ти бомб в центрі Ма д ри да за ги ну ло 191 осо ба та от ри -
ма ли по шко д жен ня по над 1800 осіб. У жовтні 2007 р. 18 ісламсь ких фун да мен -
талістів, а та кож їх трьох іспансь ких посібників бу ло за су д же но4. Все це по зна -
чається на увазі іспансь ких мас-медіа до ара бо-му суль мансь ко го світу. 
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Вчені різних країн до стат ньо ре тель но вив ча ли дис курс медіа що до подій на
Близь ко му Сході та став лен ня до арабів та му суль ман. У Франції найбільш відомі
з них є С. Ра бах, В. Гейс сер та Т. Дел том бе (2005 р.). Од нак більшість досліджень
ви ко на но англійською мо вою. Зо к ре ма, це праці Е. Сей да (1997 р)., М. Сіддікі
(1997 р.) К.Каріма (2000 р.), Е.Пул (2002 р.) та інших вче них. Про те ос таннім ча -
сом знач ний вне сок у роз критті особ ли во с тей сприй нят тя та ре пре зен тації му -
суль ман та арабів, а та кож подій, що відбу ва ють ся на Близь ко му Сході вно сять
іспанці. Піоне ра ми досліджень цієї те ма ти ки ви с ту па ли Е. Кор ра лес (2002 р.),
Л.На вар ро (2007, 2008 р.), П. Ло пес (2010 р.), Г. Му ноз (1994 та 2000 р.), Т. Дійк
(2008 р.). За ос танні п’ять років з пи тань особ ли во с тей ре пре зен тації ара бо-му -
суль мансь ко го світу в Іспанії за хи ще но три док торсь ких ди сер тації. 

У описі пред став ників інших етнічних груп ду же ча с то за сто со вується ет но -
цен т рич ний дис курс, ко ли на цен т раль не місце ви во дять ся так звані «свої», «своя
соціаль на гру па» або «нація». Та кий підхід про во дить чітке роз ме жу ван ня між
«ми» і «во ни», що зна хо ди ло відо б ра жен ня у гас лах ХVIII ст. «або ви з на ми або
за гинь те» та ХХІ ст. «хто не з на ми, той про ти нас»5. 

Де що зверхнє став лен ня до пред став ників інших націй (етнічних груп) дов гий
час доміну ва ло і в Європі. Як слуш но за ува жує ви дат ний англійський істо рик
Н.Девіс, по нят тя Kulturgefälle, або «куль тур ний градієнт» місти ло ся імпліцит но в
іде о логії німець ко го націоналізму, як ре акція на куль тур ну пе ре ва гу За хо ду, а та -
кож до ма ган ням на землі Схо ду. Во но про сте жується і в де я ких ас пек тах відно -
син між Францією та Бельгією і Німеч чи ною, а та кож німців до слов’ян, у став -
ленні Польщі до Росії і Ук раїні, а, відповідно, росіян до на родів Се ред ньої Азії.
За слаб кості людсь кої при ро ди лю ди схильні уяв ля ти, що самі во ни меш ка ють на
куль тур но му ви со когір’ї, а їх сусіди – на бе ре гах Стіксу6.

Але ця не тер пимість різко зро с тає по відно шен ню до пред став ників інших
цивілізацій, як що ко ри с ту ва ти ся терміна ми ви дат но го аме ри кансь ко го вче но го
С.Хантінгто на. У відповідність з мас штаб ни ми досліджен ня ми Pew Global
Attitudes Project у ве ресні 2008 р. ет но цен т рич не став лен ня до му суль ман особ ли -
во яс к ра во про яви ло ся в Іспанії, де 52% на се лен ня підтвер ди ли їхній не га тив ний
об раз та Німеч чи ни (близь ко 50%). Де що ниж чий, але до сить ви со кий відсо ток
спо с терігається в Польщі (46%), Франції (38%), Ве ли ко бри танії (25%) і США
(23%). Не га тив на тен денція у відно си нах до му суль ман особ ли во про яви ла ся в
ос танні ро ки7. 

У відповідності з да ни ми Real Instituto Elcano, 80% іспанці відчу ва ють три во -
гу що до ісламсь ко го фун да мен талізму, близь ко 37% не га тив но став лять ся до ісла -
му. Близь ко 61% не підтри му ють носіння дівчат ка ми верх нь о го одя гу в школі і
більше 96% зви ну ва чу ють му суль ман у сек сизмі. 

І це при то му, що в Іспанії налічується більше 1 мільйо на лю дей, які іден -
тифіку ють се бе як му суль ма ни. Особ ли во вра жа ю чим ви гля дає дис кримінація ма -
рок кансь ких сту дентів. Се ред опи та них сту дентів 39,1% ви с ту па ли за виг нан ня
ма рок канців з Іспанії, а 23,7% не хотіли б їх ба чи ти, як і інших арабів, у своїх на -
вчаль них гру пах8. 

Бе зу мов но, не га тив не став лен ня до му суль ман в Іспанії мо же бу ти по яс не но
істо рич ни ми подіями. Ди хо томія Ми / Во ни (Хри с ти я ни / Му суль ма ни) відо ма ще
з часів оку пації Гре на ди і падіння ос тан нь о го еміра ту Аль-Ан да луз (1492 р.) а та -
кож виг нан ня ма в ри танців у 1609 р. До цьо го не обхідно до да ти за гро зу, що ви хо -
ди ла від Ос мансь кої імперії, яка підтри му ва ла тісні відно си ни з Ма рок ко, під час
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так зва ною «ро ман тич ної війна» 1859–1860 рр., а та кож війну 1921–1926 рр. та
на ступні чис ленні конфлікти, в то му числі пов’язані з гро ма дянсь кою війною
1936 р.9

У 1994 р. Communica Press впер ше опубліку ва ла до повідь «Арабсь кий світ і
йо го імідж в медіа»), зроб ле ний А.Дра го евічем і Й. Бо да сом. Йо го ос нов ним вис -
нов ком був та кий: ко ли арабсь кий світ зга дується в медіа, пре ва лю ють сте рео -
типи, напівправ да і відвер та брех ня. 

Дум ки ек с пертів, че рез 15 років, у 2009 р. май же збігло ся. Це відо б ра же но в
до повіді «Му суль ма ни в Іспанії. Гід по си лань (2009 р.), в якій досліджу ва ли ся
особ ли вості пре зен тації му суль ман в медіа. Чле ни му суль мансь ко го спільнот як
пра ви ло по да ють ся у ви к рив ле но му світлі як мо нолітне співто ва ри ст во, еквіва -
лент не те ро риз му і релігійно го фа на тиз му. Ті, хто сповідує іслам асоціюють ся з
ВО НИ, тоб то фа на ти ка ми і фун да мен таліста ми. Крім то го му суль мансь ка
спільність асоціюється з іміджем іммігрантів, не кваліфіко ва них робітників, лю -
дей без до ку ментів, що при пли ли на ма лень ких чов нах. До цьо го слід до да ти
незміню ва ний тра диціоналізм, ірраціональність, аг ре сивність, мо нолітність, не -
здатність до транс фор мації.

Цю те му до стат ньо гли бо ко вив чав Т. Ван Дійк (універ си тет Бар се ло ни). Він
дійшов до пев них ціка вих вис новків сто сов но спільних ха рак те ри с тик у пре зен -
тації ара бо-му суль мансь ко го світу в медіа. Особ ли во ав тор підкрес лює не га тив -
ний і пе симістич ний імідж, який прак тич но не має відмінно с тей від іде о логічної
спря мо ва ності або за ан га жо ва ності мас-медіа. 

Ос новні тен денції в уза галь нен нях ви гля да ють та ким чи ном: 
– те ро ри с тичні ак ти у них асоціюють ся не з кон крет ни ми осо ба ми, а з ко лек -

ти вом, соціаль ною гру пою за гальм; 
– ча с те ото тож нен ня арабів з му суль ма на ми, му суль ман з ісламіста ми,

ісламістів з те ро ри с та ми, що при зво дить до по си лен ня не га тив но го іміджу в
суспільній думці; 

– ос нов на стра тегія по дачі ма теріалу провідни ми мас-медіа по ля гає у підкрес -
ленні по га них або не га тив них скла до вих, пов’яза них з «Во ни» та ігно ру ван ня по -
зи тив них мо ментів; 

– фо ку су ван ня ува ги на найбільш ра ди кальній та ек с т ремістській ча с ти ни
«Во ни»; 

– відсутність до стовірних знань і підходів що до релігійно го, політич но го та
куль тур но го різно маніття му суль мансь ко го світу, ре дукція політич них подій, які
відбу ва ють ся в країнах Близь ко го Схо ду; 

– відсутність знань і не ба жан ня ба чи ти в історії та тра диціях де мо кра тич них,
гу маністич них су час них еле ментів ісла му та йо го істо рич но го впли ву на західну
цивілізацію; 

– праг нен ня тра диційні релігійні те ми в ісламі пе ре во ди ти в роз ряд
«ісламістських» і роз гля да ти як за гро зу західним цінно с тям; 

– мас шта би релігійної різно манітності, іноді ду же об ме жені, постійно розд -
му ху ють ся, відтак над зви чай но не адек ват но за го ст рю ють ся сте рео типні си ту ації,
такі як ви ко ри с тан ня хіджа бу в Європі, ча с то без справжнь о го знан ня мо ти вацій
жінок (іноді політич них); 

– ви ко ри с тан ня ста рих тем, де іслам і ара би по да ють ся як ґвалтівни ки, аг ре -
со ри, примітивні осо би то що;

– відсутність зга док у медіа про ан ти арабсь кий і ан ти му суль мансь кий ра сизм; 
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– дис кримінація му суль мансь ких дже рел і ре пор терів, яка, на сам пе ред, по ля -
гає ву їх ігно ру ванні10 . 

Ра зом з тим ос таннім ча сом зро с тає кількість політич них де батів, семінарів і
кон фе ренцій з пи тань ре пре зен тації іміджу му суль ман в мас-медіа. У якості при -
кла ду мож на на ве с ти кон фе ренцію 2008 р. у Ва ленсії «Іслам в медіа». Ви с ту па ю -
чи на ній, Л.Ба нон (Lola Baсуn) на по ля га ла на аб со лютній за леж ності іміджу та
медійної прак ти ки. Зо к ре ма, вче на спра вед ли во за пи ту ва ла чо му го во рять
ісламсь кий те ро рист, а не те ро рист Аль-Каїди. Ад же ми го во ри мо те ро рист ЕТА,
а не басксь кий те ро ризм. Інша те ма, до якої во на при вер ну ла ува гу – це уяв лен ня
про арабсь ко-му суль мансь кий світ як про щось го мо ген не, ад же в то му ж Іра ку є
кур ди, шиїти, суніти. 

Про сте рео ти пи го во рить і про фе сор Р.Мірал лес (Rafael Miralles). Він за ува -
жує, що пре са, пе ре важ но, піднімає пи тан ня, які сто су ють ся бідних робітників-
мігрантів, фа на тич них фун да мен талістів, ба га тих емірів За то ки або те ро ристів.
А Г.Му нос (Gema Martнn Muсoz) підкрес лює тен денцію медіа де гу манізу ва ти ба -
чен ня ісла му, де прак тич но не при сут ня індивіду альність, а тільки ма си в мо мент
по трясінь і трагічних подій. Во на та кож торк ну ла ся ду же важ ли во го мо мен ту, що
сто сується відмінно с тей між хо ро шим і по га ним му суль ма ни ном. Пер ший виз нає
пе ре ва гу західних цінно с тей і слідує їм у ма нері по ведінки, одязі. По га ний же –
це ісламіст, те ро рист і т.д. 

Раніше відо мий дослідник М.Му ноз зфо ку су вав ува гу на двох фун да мен таль -
них ас пек тах в інфор мації про іслам, арабсь кий світ та їх відно шен ня до За хо ду в
іспансь ких мас-медіа. Пер ший ас пект пов’яза ний з підкрес лен ням куль тур них
відмінно с тей, які пе ребільшу ють ся і на бу ва ють ста ту су конфлікту, як це опи са но
у С. Хантінгто на в «Зіткнен ня цивілізацій». Він на звав це «куль ту ралістським»
ба чен ням. З іншо го бо ку пе ре ва жає інтер пре тація фактів, яка ба зується на
ісламсь ко му де термінізмі. Це зму шує лю дей віри ти, що пе ре важ на більшість
нега тив них подій відбу ва ють ся тільки з тієї при чи ни, що за ни ми сто ять му суль -
ма ни. Од нак куль ту ро логічні по яс нен ня пре ва лю ють над соціополітич ни ми
підхо да ми11. 

Ми ба чи мо, що ба га то вис новків іспансь ких ек с пертів збіга ють ся з го ло вни ми
міжна род ни ми досліджен ня ми. От же, мож на го во ри ти про пев ну го мо генність
жур налістської прак ти ки в ба га ть ох західних країнах. Не обхідно та кож підкрес -
ли ти виз на чаль ний вплив го ло вних но вин них міжна род них агентств на кон тент
іспансь кої дру ку. Та ким чи ном ми зму шені по вер ну ти ся до конфігу рації по ряд ку
ден но го вза галі західних мас-медіа, які підніма ють пев не ко ло пи тань на рівень
міжна род ної за да ності.

Ра зом з цим у підхо дах до по дачі ма теріалу, зо к ре ма у дру ко ва них за со бах ма -
со вої інфор мації, існу ють певні розбіжності. Так, до найбільш по пу ляр них й
впли во вих іспансь ких га зет відно сять ся это El Paнs, El Mundo, ABC, La
Vanguardia, El Periуdico de Catalunya, La Razуn. Як ви я ви ло ся з аналізу ма теріалів
за 2008 – 2011 р., міжна род ний кон тент всю ди, за ви нят ком га зе ти La Razуn, ви я -
вив ся ви ще 50%. Зо к ре ма, в El Paнs 55% інфор мації на ле жа ло до міжна род ної
інфор маційної секції на дру го му місці – іспансь ка інфор мація – 17%. Потім за
час то тою зга ду ван ня йшли дум ки, суспільство, куль ту ра і т.д. У El Mundo
спостерігається схо жий роз поділ. А ось Бар се лонсь ка La Vanguardia більше ува гу
звер та ла на еко номіку (7%) і куль ту ру (11%) за ра ху нок іспансь кої те ма ти ки. 

Як що ж роз гля да ти те ма ти ку найбільш кон сер ва тив них ма д ридсь ких ви дань
(ABC та La Razуn), то навіть пи тан ня релігії во ни пре зен ту ють по-різно му. У пер -
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шо му во ни скла да ють 1%, в а в іншо му – 3%. У цих же двох га зе тах містить ся
знач но більше інфор мації про му суль мансь кий світ в секції куль ту ри, ніж у двох
національ них га зе тах El Paнs та El Mundo.

Але відмічається, що у га зеті ABC об раз му суль ман найбільш не га тив ний, а
от у El Paнs – найбільш по зи тив ний. У El Periуdico de Catalunya, La Vanguardia і
La Razуn пе ре ва жає ней т раль на по да ча ма теріалу, хо ча в La Razуn мен ше по зи ти -
ву. 

Відтак мож на зро би ти вис но вок про ди фе ренціацію за собів ма со вої інфор -
мації до волі ви со ка. Але оче вид но, що яд ро ре пре зен тації скла дає дис кур сив на
інтер пре тація яка є не зво рот ною. При цьо му іде о логічна ре пре зен тація є од ним з
найбільш за галь них дис курсів, особ ли во ко ли роз гля ду підля га ють релігійні,
етнічні пи тан ня та політичні про бле ми сто сов но ара бо-му суль мансь ко го світу.

По дальші досліджен ня пе ред ба чається здійсни ти у на прям ках по шу ку ос нов -
них дис курсів євро пейсь ких та арабсь ких мас-медіа сто сов но найбільш важ ли вих
та ре зо нанс них подій в країнах Близь ко го Схо ду. 
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В. О. ВА РИНСЬ КИЙ

МЕ РЕ ЖЕ ВА (ОН-ЛАЙ НО ВА) КО МУНІКАЦІЯ ЯК ДЖЕ РЕ ЛО 
ФОР МУ ВАН НЯ СОЦІАЛЬ НО ГО КАПІТА ЛУ

Роз кри то зміни у спо со бах політич ної ко мунікації, пов’язані з по явою та по ши рен -
ням вірту аль них соціаль них ме реж. Аналізується вплив соціаль них ме реж на фор му ван -
ня соціаль но го капіта лу. Досліджується політо логічний дис курс, у яко му відо б ра же но
су пе реч ливі оцінки впли ву он-лай но вої ко мунікації на соціаль ний капітал осо би.

Клю чові сло ва: соціаль ний капітал, соціаль на ме ре жа, соціальні зв’яз ки, Тwitter-ре -
во люція.

Ва рин ский В. А. Се те вая (он-лай но вая) ком му ни ка ция как ис точ ник фор ми ро -
ва ния со ци аль но го ка пи та ла

Рас кры ты из ме не ния в спо со бах по ли ти че с кой ком му ни ка ции, свя зан ные с по яв ле -
ни ем и рас про ст ра не ни ем вир ту аль ных со ци аль ных се тей. Ана ли зи ру ет ся вли я ние со -
ци аль ных се тей на фор ми ро ва ние со ци аль но го ка пи та ла. Ис сле ду ет ся по ли то ло ги че с -
кий дис курс, в ко то ром от ра же ны про ти во ре чи вые оцен ки воз дей ст вия он-лай но вой
ком му ни ка ции на со ци аль ный ка пи тал лич но с ти. 

Клю че вые сло ва: со ци аль ный ка пи тал, со ци аль ная сеть, со ци аль ные свя зи, Тwitter-
ре во лю ция.

Varynskkiy Vladyslav. Network (online) communication as a source of social capital 
Disclosed changes in the way political communication related to the emergence and

spread of virtual social networks. Analyzes the impact of social networks on social capital for-
mation. We study political science discourse, which reflects the contradictory impact assess-
ment of on-line communication on social capital individuals.

Key words: social capital, social capital, social network, social networks, Twitter
revolution.

Од ним із ба зо вих пи тань соціаль них на ук, є пи тан ня про те, як і за до по мо гою
чо го орієнтується індивід в про цесі йо го вклю чен ня у політич ний простір. Що
виз на чає йо го політич ну по ведінку, зму шує підтри му ва ти чи за пе ре чу ва ти пев ну
стра тегію дер жав но го роз вит ку, публічно ви яв ля ти свій про те ст ний по тенціал? Із
роз вит ком гло балізації, по яви но вих форм ко мунікації соціальні кон так ти
індивіда знач но роз ши рю ють ся, а знач на їх ча с ти на пе ре но сить ся з ре аль но го у
вірту аль ний вимір, тим са мим спро щу ю чи спілку ван ня за вдя ки ре жи му он-лайн.
Технічний про грес у су час но му інфор маційно му суспільстві ство рив прин ци по во
но ву си ту ацію у політич но му спілку ванні. Ши ро кий роз ви ток за собів ко мунікації
пов’яза ний із по явою та по ши рен ням вірту аль них соціаль них ме реж. Такі ме режі
зай ма ють все більше місце в житті су час но го ко ри с ту ва ча Інтер нет, при цьо му
кількість са мих ме реж не ухиль но зро с тає: Facebook, Twitter, Vkontakte, Од но -
класс ни ки, Google+ , Instagram та ін. 

У про цесі за лу чен ня лю дей до Інтер нет-про сто ру ви ни кає по тре ба вив чен ня
то го, як вірту альні соціальні ме режі до лу ча ють ся до фор му ван ня соціаль но го
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капіта лу. Про бле ма ти ка є но вою, в ос нов но му досліджен ня про во ди ли західні на -
уковці, зо к ре ма, Б. Бат лер (Brian S. Butler), Ф. Бо ас (Franz Boas), С. Ва лен су ел ла
(S.Valenzuela), Б. Велл ман (Barry Wellman), Дж. Каммінгс (J.N. Cummings), К. Киї
(K. Kee), Р. Кра ут (Robert E. Kraut), Н. Парк (N. Park), К. Хамп тон (Keith N.
Hampton); російські дослідни ки: О. Брун, О. Ле щен ко, А. Шадрін. По за як те ма ти -
ка є міждис циплінар ною, то у вітчиз ня но му дис курсі пред став лені роз роб ки
політо логічної, соціологічної, юри дич ної на уки. Виділи мо досліджен ня ко -
мунікаційної ре во люції С. Да ни лен ка1. О. При сяж нюк2 аналізує соціальні й тех -
но логічні особ ли вості Інтер не ту та йо го роль у си с темі су час ної життєдіяль ності.
С. Ко ноп лиць кий3 провів фе но ме но логічний аналіз соціаль них ас пектів ко -
мунікації в ме режі Інтер нет. О. Маліса4 довів, що Інтер нет є по туж ним інфор -
маційно-про па ган дистсь ким за со бом ве ден ня політич ної діяль ності. О. Тре тяк5

з’ясо вує, чи здатні соціальні ме режі за без пе чи ти за лу чен ня до публічної політич -
ної ак тив ності ши ро ких верств на се лен ня та яких рис на бу де ця публічна ак -
тивність. У той же час вплив соціаль них ме реж на ста нов лен ня та роз ви ток
соціаль но го капіта лу прак тич но не вив чав ся.

Новітня інфор маційна ре во люція, пов’яза на з Інтер не том, тре тя в історії люд -
ст ва після ви на ходів пи сем ності та ма со во го дру кар ст ва. Нині ми спо гля даємо
укріплен ня фе но ме на «соціаль них ме реж», ко ли відбу вається, за виз на чен ням
С. Да ни лен ка, «Тwitter-ре во люція» (Twitter Revolution), а слідом за нею – «бло -
гер на ре во люція»6. Вірту аль на соціаль на ме ре жа – це веб-сайт, за до по мо гою яко -
го лю ди вста нов лю ють і підтри му ють соціальні кон так ти в ре жимі он-лайн. Та ка
ме ре жа на дає прак тич но по вний спектр мож ли во с тей для спілку ван ня та обміну
інфор мацією (обмін фо то, відео, участь у спільно тах то що). Соціаль на ме ре жа є
інтер нет-співто ва ри ст вом ко ри с ту вачів, об’єдна них за будь-якою оз на кою на базі
од но го сай ту, який і на зи вається в цьо му ви пад ку соціаль ною ме ре жею. Інши ми
сло ва ми, соціаль на ме ре жа у всесвітній па ву тині бу дується на тих же прин ци пах,
що і в ре аль но му світі, але відрізняється від ре аль них людсь ких спільнот тим, що
у функціону ванні ме режі не має зна чен ня ге о графічне роз та шу ван ня учас ників.
Ко ри с ту вачі от ри му ють потрібну інфор мацію від інших учас ників соціаль ної ме -
режі, а та кож кон крет ну соціаль ну ви го ду від вірту аль них кон тактів (співпри -
четність, са моіден тифікація, соціаль не ото тож нен ня, соціаль на за лу ченість то -
що)7. У світо во му вимірі до соціаль них ме реж до лу че но більше 70% всіх Інтер -
нет-ко ри с ту вачів; за реєстро ва но по над 5,7 млрд профілів по всьо му світу. Та ка
по пу лярність соціаль них ме реж вра жає. Во ни от ри ма ли навіть «бла го сло вен ня»
від Па пи Римсь ко го Бе не дик та XVI, ко т рий за явив, що «соціальні ме режі мо жуть
зміцню ва ти зв’яз ки між людь ми та спри я ти гар монійним сто сун кам у ро ди нах», і
сам за реєстру вав ся у ме ре жах Twitter та Facebook.

Важ ко виз на чи ти ди намічно зміню ва ну кількість ко ри с ту вачів пев них ме реж,
різні дже ре ла на во дять де що відмінні кількісні дані, окрім то го один ко ри с ту вач
мо же ство ри ти кілька обліко вих за писів. Нині за реєстро ва но по над 30 млн ук -
раїнських ака унтів. Найбільше ук раїнці ко ри с ту ють ся соціаль ною ме ре жею
Вкон так те – бл. 20 млн ко ри с ту вачів; ме ре жею «Од но класс ни ки» – бл. 8 млн ук -
раїнців, Facebook – бл. 2 млн та LiveJournal – 0,4 млн. Плат фор ма мікроб логів
Twitter на ра хо вує по над 300 тис. обліко вих за писів ук раїнців. Най ак тивніши ми є
ук раїнці віком від 16–24 років, у на ступ них за віко вим зро с тан ням гру пах – по
низхідній.

Досліджень впли ву соціаль них ме реж на фор му ван ня соціаль но го капіта лу
не ба га то; усі во ни вкрай су пе реч ли во оціню ють вплив ме режі Інтер нет і, зо к ре -
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ма, вне сок соціаль них ме реж у фор му ван ня соціаль но го капіта лу індивіда. З по -
чат ку 1990-х ба га то дослідників до во ди ли, що надмірна за лу ченість лю ди ни у
вірту аль ний простір і спілку ван ня у соціаль них ме ре жах сприяє її відчу жен ню від
ре аль но го суспільно го та політич но го жит тя, а відтак зни жує її соціаль ний
капітал. Ствер д жується, що Інтер нет замінює сильні зв’яз ки вірту аль ни ми слаб -
ки ми зв’яз ка ми. Дж. Каммінгс, Б. Бат лер, Р. Кра ут, не га тив но оціню ю чи участь
соціаль них ме реж у фор му ванні соціаль но го капіта лу, ар гу мен ту ють, що їх ви ко -
ри с тан ня шко дить ре аль но му спілку ван ню, а по пу лярність вірту аль но го спілку -
ван ня пов’яза на зі збільше ною відчу женістю індивіда від суспільства. 

Ав то рам, які до во дять не га тив ний вплив соціаль них ме реж на соціаль ний
капітал, опо ну ють ті, хто вва жа ють, що вірту альні соціальні ме режі – не замінні
помічни ки у підтримці ста рих і фор му ванні но вих зв’язків. Зв’яз ки че рез
соціальні ме режі дійсно до по ма га ють у різних сфе рах жит тя індивіда, зо к ре ма, у
пра цев ла ш ту ванні. То му, по го д жу ю чись із дум кою, що соціальні ме режі фор му -
ють слабкі зв’яз ки, мож на го во ри ти про їх без сумнівний вне сок у соціаль ний
капітал індивіда. Зо к ре ма, Б. Велл ман ствер д жує, що участь у вірту аль них
соціаль них ме ре жах підви щує соціаль ний капітал індивіда, бо фор му ють ся слабкі
зв’яз ки, які ви ни ка ють при ви ко ри с танні вірту аль них соціаль них ме реж, а як ре -
зуль тат - не ли ше підтри му ють ся існу ючі соціальні зв’яз ки, а й фор му ють ся нові.
Та кож соціальні ме режі роз гля да ють ся як аль тер на тив ний шлях підтрим ки відно -
син із людь ми, що ма ють схожі інте ре си та цілі; вірту альні соціальні ме режі мо -
жуть бу ти ко ри сни ми для тих, хто відчу ває склад нощі у без по се ред нь о му спілку -
ванні. Участь у вірту аль них соціаль них ме ре жах по зи тив но впли ває на ступінь
довіри індивіда суспільству й ак тивність йо го участі в суспільно му житті. Крім
то го, такі досліджен ня по ка зу ють, що чим більше ча су лю ди про во дять у ме режі,
тим більши ми соціаль ни ми кон так та ми во лодіють, відповідно, тим ви щий рівень
їх соціаль но го капіта лу (Ф. Бо ас). К. Хамп тон і Б. Велл ман, вив ча ю чи де які
спільно ти, зв’язок у яких підкріпле ний он-лайн-ко мунікаціями, зро би ли вис но -
вок, що в та ких гру пах знач но ви щий рівень згур то ва ності, взаємодії та ви щий
соціаль ний капітал. Та ким чи ном, ре альні взаєми ни, підкріплені он-лайн-кон так -
та ми, ста ють ґрун товніши ми та три валіши ми. К. Хамп тон і Б. ствер д жу ють, що
он-лайн-спілку ван ня здат не заміни ти ре альні зв’яз ки. По ши ре на дум ка, що
участь в соціаль них ме ре жах знач но підви щує рівень за до во лен ня жит тям; не ви -
пад ко во та кий по каз ник, як за до во лен ня жит тям, був вклю че ний у досліджен ня,
зо к ре ма, С. Ва лен су ел ли, Н. Пар ка, К. Киї8. 

Та ким чи ном, вірту альні соціальні ме режі не од но знач но оцінені дослідниць -
ким се ре до ви щем вне сок у приріст соціаль но го капіта лу індивіда, а їх вплив на
соціаль ний капітал вкрай дис кусійний. Про те од но знач ним є вис но вок, що ре -
зуль та том при ско ре ної інфор ма ти зації та по яви но вих за собів ко мунікації є зміна
соціаль ної струк ту ри суспільства. Ви ко ри с тан ня но вих за собів ко мунікації істот -
но зни жує ви т ра ти пе ре дачі інфор мації, за без пе чу ю чи мож ливість спілку ван ня
«усіх з усіма». Роз ви ток інтер нет-тех но логій за ра ху нок зни жен ня ви т рат і зміни
ха рак те ру ко мунікацій знач но роз ши рює пер вин ну зо ну спілку ван ня прак тич но
кож но го ко ри с ту ва ча, тим са мим підви щу ю чи йо го «осо би с тий» соціаль ний
капітал, що роз гля дається як мож ливість ви ко ри с тан ня но вих кон тактів у влас них
цілях.

Са ме за до по мо гою функціону ван ня вірту аль ної соціаль ної ме режі відбу -
вається на ко пи чен ня та ви ко ри с тан ня соціаль но го капіта лу. На дум ку О. Ле щен -
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ка, сам факт існу ван ня та кої ме режі вик ли ка ний по тре бою на бу ти соціаль ний
капітал: «соціаль ний капітал зу мов лює фор ми ме ре же вої ко мунікації, по за як по -
тре би, цілі та мо ти ви учас ників ко мунікації впли ва ють на її інфор маційний на -
пря мок»9. Го ло вною цінністю у та ких ме ре жах ви с ту пає са мо по собі «спон тан не
спілку ван ня», що підтри мує су купність слаб ких зв’язків. Соціаль ний капітал
знач но сприяє до сяг нен ню цілей (індивіду аль них і гру по вих). Тоб то, соціаль ний
капітал ґрун тується на цінності, якою соціаль на ме ре жа є для її учас ників, бо че -
рез цю струк ту ру во ни до ся га ють своїх цілей10.

Ме ре жа – це завжди кон гло ме ра ти об’єктів, це взаємодія між ни ми за до по мо -
гою повідо млень. Су час на ме ре жа – це ди намічна си с те ма, сен сом існу ван ня якої
є ко мунікація. У ході ко мунікації ме ре жею пе ре дається інфор мація, яка стає са -
мостійною ре альністю, що пе ре дує смис ло вим на ван та жен ням11. Ме ре жа здат на
охоп лю ва ти весь світ, ви ко ри с то ву ю чи ме ханізми міжо со бистісної ко мунікації.
Ме ре жа дає мож ливість фраг мен ту ва ти ко мунікацію, адап ту ю чи її під
фізіологічні умо ви людсь ко го існу ван ня: існу ю чи в кон ти ну умі ча су і про сто ру,
що став щільним і за мк ну тим, ме ре жа за ли шає відкри ти ми го ри зон ти і про екції
ко мунікації. Го ло вним чин ни ком об’єднан ня ко ри с ту вачів у соціаль ну ме ре жу є
яка-не будь їх спільність – фінан со ве ста но ви ще, стать, при на лежність до тієї чи
іншої ра си, національ ності, вірос повідан ня, про фесії і так далі. Хо ча про тя гом ос -
тан нь о го де ся тиліття найбільш мас штабні соціальні ме режі, об’єдну ють лю дей
котрі про сто ко ри с ту ють ся Інтер не том. Ми го во ри мо тут про ме режі, які об’єдну -
ють лю дей різно го віку, про фесій, фінан со во го ста но ви ща, зви чок і так далі. Та -
кою є соціаль на ме ре жа в су час но му її ро зумінні.

Соціальні ме режі ви ко ну ють всі функції за собів ма со вих ко мунікацій. За кри -
терієм періодич ності, до ступ ності, фінан со во му кри терію ме ре же ва ко мунікація
є найбільш ефек тив ною в су час но му ко муніка тив но му про сторі. Тра диційні за со -
би ма со вої ко мунікації ви с ту па ють в якості центрів, спо чат ку аку му лю ють інфор -
мацію, потім її сор ту ють і роз пов сю д жу ють. Соціальні ж ме режі ха рак те ри зу ють -
ся по тенційно нескінчен ним чис лом не за леж них центрів аку му ляції і по ши рен ня
інфор мації, що виз на чає її гло бальність, де мо кра тичність, але й без кон т рольність.
Ці ха рак те ри с ти ки за кла да ють нові смис лові кон ст рук ти в ор ганізації ко муніка -
тив но го про сто ру су час но го суспільства12. Вірту аль ний інфор маційний простір
де далі більшою мірою пе ре ти нається з ре аль ним, соціаль ним про сто ром; ме ре же -
ве жит тя пе ре тво рюється на зна чи ме соціаль не яви ще, що помітно впли ває на
жит тя суспільства13.

Однією з най важ ливіших ха рак те ри с тик суспільства но во го ти пу є зник нен ня
те ри торіаль ності (ло каль ності) як ви нят ко вої (єди ної) підста ви людсь кої ко -
мунікації. За сло ва ми Б. Уелл ма на (Barry Wellman), «little boxes communities», що
є щільно пов’яза ни ми спільно та ми лю дей, соціаль но та когнітив но інкап су ль о ва -
ни ми в го мо генні гру пи лю дей, які жи вуть по руч одні з од ни ми, в ос нові взаємодії
яких ле жить «door-to-door»- ко мунікація, яка пе ре тво ри ли ся на «glocalized
networks» – «гло кальні ме режі» (гло калізація як комбінація гли бо ких ло каль них і
ши ро ких гло баль них взаємодій) із ха рак тер ною для них «place-to-place» ко -
мунікацією і «networked individualism» – («ме ре же вим індивіду алізмом») із
«person-to-person» (від лю ди ни до лю ди ни) ко мунікацією.

Із ог ля ду на сти ран ня те ри торіаль них кор донів у соціальній взаємодії, ко -
мунікації на пер ший план ви хо дить індивіду аль ний інте рес, а не при на лежність
до то го чи іншо го співто ва ри ст ва, що зна хо дить ся на певній те ри торії. В ціло му,
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ха рак тер соціаль них зв’язків лю дей має ви раз ний тренд пе ре хо ду до слаб ших, але
більш різно манітних і ком плекс них соціаль них зв’язків, які мо жуть ви с ту па ти як
за со би от ри ман ня інфор мації, ділові кон так ти, спілку ван ня, гро ма дянсь кої участі,
швид кої мобілізації. Більшість подібних слаб ких зв’язків не за ле жать від про сто -
ро вої близь кості та по винні за без пе чу ва ти ся за со ба ми ко мунікації.

Та ким чи ном, од ним із клю чо вих трендів су час ності є індивіду алізація
соціаль них зв’язків, які ви ра жа ють ся че рез склад ну струк ту ру его цен т рич них
соціаль них ме реж. Ве ли ку роль у фор му ванні та підтримці та кої фор ми соціаль -
ності відіграє Інтер нет і ство рен ня вірту аль них соціаль них ме реж. Їх роз вит ку
спри я ло ма со ве вклю чен ня лю дей у соціальні ме режі та ста нов лен ня кор по ра тив -
ної й про фесійної ме ре же вої ко мунікації. По за як лю ди ста ли об’єдну ва ти ся на ос -
нові спільних інте ресів, з’яви ли ся «діяльніcні спільно ти» («communities of
practice») – спеціаль ним чи ном ор ганізо вані в ме режі об’єднан ня лю дей, націлені
на вирішен ня пев ної про бле ми, взаємодія яких за сно ва на на прин ципі ма со вої
співпраці. 

Он-лай нові соціальні ме режі як прин ци по во но вий різно вид гро ма дянсь ких
політич них ко мунікацій є чин ни ком соціалізації осо би с тості у гло баль но му
інфор маційно му суспільстві. Із цим чин ни ком не обхідно ра ху ва ти ся усім іншим
соціаль ним інсти ту там, відповідаль ним за гро ма дянсь ку соціалізацію осо би с -
тості (сім’ї, школі, тра диційним медіа, політич них партіям та гро мадсь ким ор -
ганізаціям), які по винні вра хо ву ва ти та за сво ю ва ти ха рак терні особ ли вості
соціаль них ме реж та ор ганічно поєдну ва ти тра диційні фор ми політич ної
соціалізації (політич ної участі) з но ви ми – он-лай но ви ми, не підміню ю чи при
цьо му ре аль ну політич ну участь гро ма дя ни на вірту аль ною уча с тю. Ра зом із тим,
нинішні «ствер д жу вальні» фор ми соціаль но-політич но го інжинірин гу знач ною
мірою спря мо вані на пе ре тво рен ня вірту аль но го світу на ре аль ний14.

Ме ре же ве суспільство як якісно но вий тип гро ма дянсь ко го суспільства, по ро -
д же ний інфор маційно-ко мунікаційною ре во люцією, спри чи ни ло до ма со вих
політич них рухів, ініційо ва них соціаль ни ми ме ре жа ми. Ме ре жа пе ре тво ри ла ся
на інстру мент соціаль но-політич ної ре во люційної дії, прин ци по во відмінної від
про сто го ре а гу ван ня на повідо млен ня медіа (ме сиджі) чи участі у ство ренні
інфор маційно го по то ку. Усі сфе ри політи ко-куль тур но го жит тя по винні зміню ва -
ти фор ми політич ної участі з вра ху ван ням ви мог Ме режі та мобільних інфор -
маційно-ко мунікаційних стан дартів15.

Ве ли ка за слу га у ви ник ненні но во го ви ду соціаль ної взаємодії на ле жить роз -
вит ку інтер нет-тех но логій (си с тем Веб 2.0 і Веб 3.0) – із па сив них слу хачів і спо -
с терігачів ко ри с ту вачі пе ре тво ри ли ся на ак тив них учас ників, здат них са мостійно
ге не ру ва ти кон тент че рез бло ги, wiki, соціальні ме режі, а та кож ство рю ва ти кон -
тент і сервіси ко лек тив но. Та ка соціаль на взаємодія по бу до ва на на нефінан совій
мо ти вації та пов’яза на з ру хом і взаємною кон вер тацією інших типів капіта лу
(соціаль но го, куль тур но го, фінан со во го, сим волічно го). Не ко мерційна соціаль на
(цивільна) ак тивність лю дей го во рить про по яву но во го ти пу соціаль ної взаємо -
дії – ко лек тив ної, що во лодіє ду же ве ли ким по тенціалом. 

Ду же по ши ре ною є дум ка, що соціальні ме режі у су час но му світі че рез
вільний обмін дум ка ми спри я ють фор му ван ню справжньої де мо кратії та відкри -
то го гро ма дянсь ко го суспільства, роб лять лю ди ну більш відповідаль ною за
суспільство. Ос танні ро ки ба га то го во рять про ви ко ри с тан ня соціаль них ме реж як
по туж но го інстру мен ту об’єднан ня лю дей з ме тою їх участі в ма со вих акціях для
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зміни еко номічної політи ки дер жав або усь о го дер жав но го ус т рою. Та кий при -
клад маємо в Біло русії, де ство ре но рух, який так і на зи вається «Ре во люція че рез
соціальні ме режі». Інші при кла ди на во дить М. Ґре гем, про фе сор Вестмінстерсь -
ко го універ си те ту у Лон доні, який вва жає, що «соціальні ме режі по ча ли гра ти
клю чо ву роль у ве ликій політиці за ос танні кілька років, на при клад під час ви -
борів в Італії, Ірані у 2009 році, під час ру ху «За хо пи Уолл-Стріт» чи подій
«Арабсь кої вес ни»16. По нят тя «Twitter Revolution» відно сять до різних ре во люцій
і про тестів, які ко ор ди ну ва ли ся соціаль ни ми ме ре жа ми: про те с ти у Ки ши неві
(2009), акції про те с ту в Ірані (2009), ре во люції в Тунісі (2010–2011) та Єгипті
(2011). 

Інтер нет мен ше, ніж за де ся тиліття пе ре тво рив ся в се ре до ви ще, в яко му не ли -
ше здійсню ють ся міжо со бистісні взаємодії, а й ак тив но ве деть ся політич на
діяльність. Інфор маційні мож ли вості Інтер не ту при пра виль но му за сто су ванні в
по ши ренні потрібної інфор мації мо жуть за лу чи ти гро ма дян до вірту аль но го і, що
важ ли во, ре аль ної політич ної та гро ма дянсь кої участі. Підтвер д жен ням зна чи -
мості впли ву соціаль них ме реж на ак тивізацію гро ма ди бу ло ух ва лен ня
16.01.2014 р. Вер хов ною Ра дою Ук раїни за ко но про ек ту №38931 «Про до дат кові
за хо ди сто сов но впо ряд ку ван ня ак тив ності гро ма дян у соціаль них ме ре жах» (ска -
со ва ний пар ла мен том 28.02.2014)17. За кон прий мав ся «з ме тою за побіган ня не -
кон тро ль о ва но му по ши рен ню ек с т ремістської інфор мації та відо мо стей що об ра -
жа ють честь і гідність, пред став ників вла ди, держ служ бовців та працівників пра -
во охо рон них ор ганів», для чо го вво ди ло ся об ме жен ня на кількість друзів у
соціаль них ме ре жах (не більше п’яти; більше – за умо ви от ри ман ня ліцензії у
дозвільній си с темі МВС); санкція до по руш ників – штраф у 50 не о по дат ко ва них
мінімумів або гро мадські ро бо ти терміном від 10 до 15 днів. Та ке за пла но ва не об -
ме жен ня не бу ло вітчиз ня ною пра во вою но вацією, на при клад, вла да Ісламсь кої
Ре с публіки Іран об ме жи ла до ступ гро ма дян до соціаль них ме реж після то го, як
на весні 2009 р. опо зиціоне ри ви ко ри с то ву ва ли Twitter і Facebook для ор ганізації
ан ти уря до вих мітингів; після то го, як уряд при ду шив за во ру шен ня, пря мий до -
ступ до соціаль них ме реж бу ло за кри то (віднов ле ний у ве ресні 2013 р.; ко ри с ту -
вачі порівню ва ли рішен ня про роз б ло ку ван ня до сту пу з падінням Берлінської
стіни).

По ява цьо го одіоз но го за ко ну в Ук раїні свідчи ла, що соціальні ме режі ви с ту -
пи ли ка таліза то ром подій на Євро май дані, по за як че рез них швид ко об’єдну ва ли -
ся од но думці, все відбу ва ло ся в ре жимі ре аль но го ча су. Для ук раїнсько го
суспільства соціальні ме режі нині є важ ли вим інстру мен том для об’єднан ня, для
по ши рен ня інфор мації та оз ву чен ня пла ну змін. Соціальні ме режі ви с ту пи ли і як
гло баль ний спосіб ко мунікації, де найш вид ше по ши рю ють ся но ви ни, і як ло каль -
на ме ре жа спілку ван ня лю дей. 

Про те од но час но дослідниць ка спільно та за дається пи тан ням: чи не ве де все
це на справді до по бу до ви вірту аль но го гро ма дянсь ко го суспільства, яке ніяким
чи ном не впли ває на ре аль не жит тя; все частіше лу нає дум ка про те, що соціальні
ме режі по кли кані пе ре тво ри ти лю дей на слух ня них ро ботів, які жи вуть вірту аль -
ним жит тям. Не зва жа ю чи на слушність та ких гіпо тез, не мож ли во відки да ти той
факт, що Інтер нет сьо годні ви дозмінює політич ний про цес, мо дифікує функціо -
ну ван ня де мо кратії, доз во ляє ви но си ти осо би ідеї на за галь не об го во рен ня, а
соціальні ме режі до корінно зміню ють політич ний ланд шафт світу. 

На сьо годні пер спек тив ни ми на прям ка ми по даль шо го досліджен ня впли ву
он-лай но вої ко мунікації на роз ви ток соціаль но го капіта лу є вив чен ня кон крет них
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ме ханізмів фор му ван ня та закріплен ня соціаль них норм (вклю ча ю чи і норм
соціаль ної взаємодії) та ме ханізмів фор му ван ня соціаль ної довіри, ви ко ри с то ву -
ю чи до сяг нен ня ко мунікаційної ре во люції.
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Facebook: Соціальні ме режі зміню ють політич ний ланд шафт світу [Еле к трон ний ре -
сурс]. – Ре жим до сту пу : http://ukrainian.voanews.com/content/new-media-politics/
1624611.html 17. За кон Ук раїни «Про до дат кові за хо ди сто сов но впо ряд ку ван ня ак тив -
ності гро ма дян у соціаль них ме ре жах» // Го лос Ук раїни. – 2014. – 21 січ. – № 10 (5760). 
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ПРО РОЗ ВИ ТОК НЕОІНСТИ ТУЦІОНАЛІЗМУ В КОН ТЕКСТІ 
ДОСЛІДЖЕН НЯ ПОЛІТИЧ НИХ ІНСТИ ТУТІВ

Дослідже но ос новні ета пи роз вит ку неоінсти туціоналізму. Здійсне но порівняль ний
аналіз особ ли во с тей та ха рак те ри с тик ста ро го та но во го інсти туціоналізму. Ви яв ле -
но доміну ю чу роль неоінсти туціоналізму при аналізі політич них про цесів та про гно зу -
ванні роз вит ку соціаль но-політич ної си ту ації.

Клю чові сло ва: політичні інсти ту ти, інсти туціоналізація, неоінсти туціоналізм,
тра диційний інсти туціоналізм.
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При ту лен ко В.В. О раз ви ти и не о ин сти ту ци о на лиз ма в кон тек с те ис сле до ва ни -
я по ли ти че с ких ин сти ту тов

Ис сле до ва ны ос нов не эта пы раз ви тия те о рии не о ин сти ту ци о на лиз ма. Осу ще ств -
лен срав ни тель ный аналіз осо бен но с тей и ха рак те ри с тик ста ро го и но во го ин сти ту -
ци о на лиз ма. Вы яв ле на до ми ни ру ю щая роль не о ин сти ту ци о на лиз ма при ана ли зе по ли -
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Pritulenko Vacheslav. About the Development of New Institutionalismin the Context
of the Study of Political Institutions

The mainstagesofdevelopmentofthetheoryof newinstitutionalismare researched.
Thecomparative analysis of the features and characteristicsoftheoldandthenewinstitutionalis-
mis done. Thedominantroleofthenew institutionalismintheanalysisofpoliticalprocessesand in
the prediction of thefuturedevelopmentofsocio-politicalsituationis revealed.

Key words: politicalinstitutions, institutionalization, new institutionalism, traditional
institutionalism.

Політичні інсти ту ти відігра ють де далі важ ливішу роль у фор му ванні та роз -
вит ку політич ної си с те ми.Су часні політичні інсти ту ти пе ре бу ва ють у про цесі
постійної мо дернізації. Цей про цес має склад ний, ба га то вимірний, тех но логічний
ха рак тер.Ос таннім ча сом роз ши рюється те о ре ти ко-ме то до логічний інстру мен -
тарій досліджен ня політич них інсти тутів. Неоінсти туціональ ний підхід, на дум ку
йо го адептів, до по ма гає шир ше роз г ля ну ти спе цифіку взаємовідно син політич -
них інсти тутів, зо к ре ма взаємозв’язок фор маль них норм і не фор маль них пра вил,
які фор му ють ор ганізаційні відно си ни та виз на ча ють діяльність лю дей, що прий -
ма ють важ ливі політичні рішен ня. Вод но час у вітчиз няній на уці неоінсти -
туціоналізм є віднос но но вим підхо дом, на разі відбу вається йо го ос воєння.
Відтак досліджен ня особ ли во с тей цьо го підхо ду в кон тексті вив чен ня діяль ності
політич них інсти тутів є ак ту аль ним.

Особ ли вості неоінсти туціональ но го підхо ду вив ча ли Дж. Марч, Й. Ол сен,
Д. Істон, Т. Скок пол, В. Мер кель, А. Кру а сан, Д. Норт, Г. Пітерс, Е. Ос т ром,
М. Дю вер же, К. Шеп сле, П. Ді Маджіо та ба га то інших. В Ук раїні різні ас пек ти
неоінсти туціоналізму досліджу ва ли А. Ро ма нюк, Ю. Ле ве нець, В. Реб ка ло,
Л. Шкляр, Є. Пе ре гу да, А. Ко лодій, Л. Бу нець кий та ін. Та кож слід виділи ти праці
та ких російських дослідників як С.В. Па т ру шев, А.Д. Хло пин, П.В. Па нов,
С.В. Ай ва зо ва, Е.А. Гвоз де ва, Г.Л. Керт ман та ін.

Ме та статті по ля гає у вив ченні особ ли во с тей ста нов лен ня та роз вит ку
неоінсти туціоналізму, йо го ролі у дослідженні роз вит ку та взаємовідно син
політич них інсти тутів. 

Від часів Пла то на та Ари с то те ля політич на дум ка ціка ви лась тим, що от ри ма -
ло на зву політич них інсти тутів. Цей інте рес от ри мав дру ге ди хан ня в на уці про
політи ку Н. Макіавеллі, в трак та тах Ж. Бо де на, Т. Гоббса, Д. Лок ка, Ж.–Ж. Рус со
та інших мис ли телів, які ство ри ли пе ре ду мо ви для су час но го політич но го знан -
ня. Ви су ну та Г.В.Ф. Ге ге лем ідея інсти тутів, що фор му ють скла до ву дер жав но го
ус т рою, да ла по штовх по даль шо му вив чен ню при ро ди, змісту та функцій
суспільно-політич них інсти туцій1.

У др. пол. ХІХ ст. політич на на ука сприй ма ла ся як юри дич на фор ма в
дослідженні дер жа ви, її ор ганів та інсти тутів2. Цей етап ха рак те ри зу вав ся ува гою
до пра во вих за сад ор ганізації та функціону ван ня політич но го про сто ру, який зво -
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див ся до ба зо вих інсти тутів: дер жа ва у фор маті уря ду, пар ла мен ту та інших го ло -
вних інсти тутів, а та кож політич них партій. Доміну ва ло пе ре ко нан ня, що до стат -
ньо опи са ти за ко ни, які рег ла мен ту ють по вно ва жен ня вла ди, ос нов них інсти тутів
у ме жах країни, і мож на от ри ма ти ви черп не ро зуміння її політич но го роз вит ку.

На прикінці ХІХ – на поч. ХХ ст. об’єктом на уко во го аналізу, по ряд із
офіційни ми, по ста ють й не фор мальні інсти ту ти. Са ме тоді в сфе ру аналізу по тра -
пи ли гру пи інте ре су. Зо се ре д женість на фор маль них і не фор маль них об’єднан нях
да ла по штовх роз вит ку но во го на пря му інсти туціоналізму у дослідженні політич -
них взаємин. Цей підхід, який от ри мав на зву «ста ро го інсти туціоналізму» і се ред -
пред став ників яко го бу ли Е. Бар кер, Дж. Брюс, Т. Ко ул, Г. Кар тер, Г. Ласкі,
К. Фрідріх то що,проісну вав до поч. 1950-тих років. Го ло вну ува гу во ни приділя -
ли ба зо вим інсти ту там – дер жаві, владі у фор маті трьох її гілок (за ко но дав ча, ви -
ко нав ча та су до ва), політич ним партіям, бю ро кратії. Їх роз гляд мав пе ре важ но
нор ма тив ний ха рак тер та пе ре дусім був спря мо ва ний на аналіз дер жав но го уп -
равління. Здебільшо го досліджен ня ма ли по зи тивістсько-опи со вий ха рак тер. 

З 1980-тих років інсти ту ти ста ли пе ре жи ва ти період «відро д жен ня» або «но -
во го відкрит тя»3. Дж. Марч і Й. Оль сен бу ли пер ши ми, хто ви с ту пив за відро д -
жен ня інсти туційно го підхо ду. Во ни опубліку ва лиу 1984 р. стат тю «Но вий інсти -
туціоналізм: ор ганізаційні фак то ри в політич но му житті»4. Слідом за ни ми
П. Еванс, Д. Ру еш мей ер і Т. Скок пол за кли ка ли у 1985 р. до ви ко ри с тан ня в
політо логії аналізу, в центрі яко го зна хо дять сяінсти ту ти5.

На дум ку У. Р. Скот та, щоб кра ще ро зуміти ба га то пробільність неоінсти -
туціональ но го підхо ду, слід роз кри ти йо го го ловні скла дові6. У су часній на уці
існує ба га то виз на чень по нят тя «інсти тут». Дж. Марч та Й. Ол сенпід інсти ту том
ро зуміють «су купність норм, пра вил і шаб лонів по ведінки, які виз на ча ють дії
індивідів у відно си нах між ро ля ми та си ту аціями»7. Е. Ос т ром та С. Кро уфорд–
пра ви ла, нор ми або стра тегію, які фор му ють наміри що до по ведінки у по вто рю -
ва них си ту аціях8, С. Пе жо вич –за ко но давчі, адміністра тивні та зви чаєві уго ди для
по вто рю ва них людсь ких взаємодій9, К. Шеп сле – рівно важні спо со би дій10 то що.

Тлу ма чен ня інсти ту ту як нор ми на разі домінує в політо логічній та еко -
номічній літе ра турі. Кла сич ним ста ло виз на чен ня Д. Нор та: «Інсти ту ти – це «пра -
ви ла гри» в суспільстві, або, вис лов лю ю чись більш фор маль но, ство рені лю ди -
ною об ме жу вальні рам ки, які ор ганізо ву ють взаєми ни між людь ми». Ці пра ви ла
ви ни ка ють спон тан но як не фор мальні інсти туції або ство рю ють ся людь ми з пев -
ною ме тою, шля хом прий нят тя юри дич них актів і діють як офіційні інсти туції. І
ті, й інші істот но відрізня ють ся від ор ганізацій. Ос танні – це гру пи лю дей,
«об’єдна них праг нен ням спільно до сяг ти пев ної ме ти», а інсти туції – це на бо ри
пра вил-об ме жень що до їх по ведінки. Д. Норт на го ло шує на ве ли ко му зна ченні не -
фор маль них інсти туцій та їх ролі у фор мальній інсти туціалізації суспільно го жит -
тя11. Інсти ту ти змен шу ють не виз на ченість, струк ту ру ють по всяк ден не жит тя. Во -
ни ор ганізу ють взаєми ни між людь ми. При зна чен ня інсти тутів по ля гає зовсім не
в то му, щоб за без пе чи ти ефек тивність, а швид ше в то му, щоб слу жи ти інте ре сам
тих, хто зай має по зиції, доз во ля ють впли ва ти на фор му ван ня но вих пра вил.

На дум ку М. Дю вер же, термін «інсти ту ти» мож на бу ло б за ре зер ву ва ти на по -
зна ченні су куп ності ідей, віру вань, зви чаїв, які ста нов лять впо ряд ко ва не й ор -
ганізо ва не ціле (на при клад, ви бо ри, уряд, власність то що). «Усі інсти ту ти, – за -
зна чає він, – є вод но час струк тур ною мо дел лю й су купністю ко лек тив них уяв -
лень, що ма ють більший чи мен ший зв’язок із цінно с тя ми»12. Та ким чи ном, всі
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інсти ту ти більшою чи мен шою мірою без по се ред ньо співвідно сять ся із си с те мою
цінно с тей. Тоб то для М. Дю вер жеінсти ту ти є іде аль ни ми ус та но ва ми у ви гляді
тра дицій і віру вань, си с те мою цінно с тей, тоді як їх ре алізація відбу вається в
прак тичній діяль ності ор ганізацій. 

Де які дослідни ки (С. Гантінгтон13, С. Ліпсет14 та ін.) зберіга ють інтер пре -
тацію політич но го інсти ту ту як нор ма тив но-пра во вої ос но ви політич них явищ і
про цесів для за без пе чен ня ефек тив но го уп равління суспільством. Дж. Лейн та
С. Ерссон вва жа ли, що інсти ту ти є ор ганізаціями, що вклю ча ють в се бе як нор ми,
так і еле мен ти соціаль но-політич ної прак ти ки, оскільки по нят тя «інсти тут-ор -
ганізація» об’ємніше за по нят тя «інсти тут-нор ма»15. П. Бер гер та Т. Лук ман
оціню ва ли політичні інсти ту ти як такі, що ма ють ре альність, з якою індивід
зіштов хується як із зовнішнім при му со вим ак том16.

Неоінсти туціоналізм зро с тав на кри тиці по пу ляр них в США ме то до логічних
підходів: біхевіоралізму та те орії раціональ но го ви бо ру. За пе ре чу ю чи їх край нощі,
неоінсти туціоналісти вод но час пе рей ня ли від них чи ма ло ідей, за вдя ки чо му
індивід у те орії неоінсти туціалізму не ли ше за ле жить від інсти туційних об ме -
жень, а й сам впли ває на тво рен ня, руй ну ван ня або функціону ван ня інсти туцій.
Про те ця особ ливість різною мірою вла с ти ва ос нов ним на пря мам неоінсти -
туціалізму.

От же, неоінсти туціоналізм, на відміну від ста ро го інсти туціоналізму, спри яв
за лу чен ню до на уко во го аналізу не ли ше най важ ливіших інсти туцій – дер жа ва,
уряд, пар ла мент, партії то що, а й інсти тутів «дру го го по ряд ку» та не фор маль них
інсти тутів. Він роз гля дає інсти туції не в ста тиці, а в ди наміці, не цілісно, а фраг -
мен тар но, не як не за лежні, а як си с темні, «вбу до вані» фе но ме ни17. Про бле ми
взаємовпли ву інсти туцій та ак торів, а та кож при чин та ме ханізми руй ну ван ня ста -
рих, ви ник нен ня та закріплен ня но вих інсти туцій, що ви хо дять на шир шу про бле -
му ке ро ва них і спон тан них суспільних змін, є об’єктом особ ли вої ува ги неоінсти -
туціоналізму. Це пов’яза но з уяв лен ням неоінсти туціоналістів про те, що не ли ше
інсти туції впли ва ють на ак торів, а й на впа ки – функціону ван ня політич них інсти -
туцій за ле жить від дійо вих осіб політи ки. Відповідно до цих впливів інсти туції
зміцню ють ся, мо дифіку ють ся і роз ви ва ють ся. Во ни тво рять ся, руй ну ють ся і
транс фор му ють ся по всяк час, а їх ус та леність – віднос на. Відтак, віднос ною стає
й ме жа між інсти туціями і про це са ми, між не фор маль ни ми інсти туціями та куль -
ту рою.

Г. Пітерс за зна чив, що го ло вни ми інди ка то ра ми неоінсти туціоналізму, які, з
од но го бо ку, кон ста ту ють йо го цілісність і вод но час відрізня ють від інших те о ре -
тич них кон цептів, є, по-пер ше, аналіз струк тур них рис суспільства та політи ки,
фор маль них та не фор маль них інсти туційних взаємовпливів; по-дру ге, фіксація
пев ної стабільності в часі струк тур, які роз гля да ють ся; по-третє, інсти ту ти по -
винні впли ва ти на індивіду аль ну по ведінку своїх членів і цей вплив мо же бу ти
фор маль ний і не фор маль ний; по-чет вер те, інсти ту ти по винні ма ти пев ну си с те му
спільних цінно с тей, які сприй ма ють чле ни цих інсти тутів18.

На дум ку С. Па т ру ше ва, спе цифіка неоінсти туціоналізму по ля гає в то му, що
політичні інсти ту ти роз гля да ють ся з точ ки зо ру взаємозв’яз ку фор маль них норм
і не фор маль них пра вил гри, які фор му ють складні ор ганізаційні відно си ни, ти пи
взаємодій та са му ко о пе ра тив ну діяльність лю дей, які підтри му ють стабільність і
по ря док у суспільстві19.

Кла сифікація на прямів, які вклю чає неоінсти туціоналізм, здійснюється за
різни ми кри теріями, що при зво дить до виділен ня їх різної кількості – від трьох до
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се ми20. В од них ви пад ках до ува ги бе руть неоінсти туціалізм у вузь ко му сенсі, в
інших – усі су часні течії інсти туціоналізму. П. ДіМаджіовиділяв три підхо ди
неоінсти туціоналізму: раціональ ної дії, соціаль но го кон ст ру ю ван ня та опо се ред -
ко ва но го конфлікту21. 

Інсти туційний підхід раціональ ної дії роз гля дає діяльність ак торів на ос нові
підхо ду вигід-втрат. Інте рес політич но го ак то ра роз гля дається як чітко виз на че -
ний – мак си мум ви год, мінімум втрат. В ос нові підхо ду ле жить стра тегічна
діяльність, на пе ред виз на чен на інте ре са ми політич них ак торів. 

Підхід соціаль но го кон ст ру ю ван ня є най новішою те о ре тич ною аль тер на ти -
вою у дослідженні інсти тутів. Соціаль ний кон ст рук тивізм на го ло шує на кон ст ру -
ю ванні інте ресів ак торів. Послідо вни ки цьо го підхо ду вва жа ють, що інте ре си
фор му ють ся у про цесі соціаль них взаємодій і є наслідком соціаль но го вчен ня, пе -
ре ко нан ня, іден тич ності22. По ведінка в ме жах інсти ту ту не завжди раціональ на,
але сам інсти тут фор му вав ся на ос нові раціональ них роз ра хунків. Вод но час є те -
о ре ти ки, які відки да ють ви ко ри с тан ня те орії раціональ но го ви бо ру, оскільки
пов’язу ють діяльність лю ди ни з пси хо логічни ми про це са ми, які ця те орія по яс -
нює сла бо.

Підхід опо се ред ко ва но го конфлікту рідко зустрічається в літе ра турі інсти -
туціоналізму, частіше в конфлікто логії, дослідженні гру по вих інте ресів то що.
Згідно з П. ДіМаджіо, цей підхід роз гля дає дер жа ву та інсти ту ти як ме ханізми по -
се ред ництва між гру по ви ми інте ре са ми. Він ак цен тує ува гу на дослідженні
стабільності та зміни інсти туційної струк ту ри, як наслідок по се ред ництва в
політич них конфліктах. Ви о крем лен ня цьо го підхо ду в рам ках інсти туційної те -
орії ви дається спірним, оскільки гру по вий соціаль ний інте рес в політиці інсти -
туціоналізується в ор ганізацію або іншу струк тур ну фор му. При кла дом мо жуть
бу ти політичні партії, які вод но час скла да ють важ ли вий інсти тут політич ної си с -
те ми.

К. Нільсен вва жає, що при чи ною ви ник нен ня цих трьох підходів є вив чен ня
інсти тутів у рам ках трьох на уко вих дис циплін: соціології, еко номіки та політо -
логії. Кож на сфор му ва ла власні підхо ди до по яс нен ня ви ник нен ня та функціону -
ван ня інсти тутів23. Але не мож на ска за ти, що плю ралізм підходів сприяє кон ку -
ренції в рам ках те орії інсти туціоналізму. Швид ше існує мож ливість їх син те зу -
ван ня, ви ник нен ня»гібрид них те орій».

На дум ку Г. Пітер са, мож на виділи ти шість го ло вних на прямів су час но го
неоінсти туціалізму24. По-пер ше, нор ма тив ний інсти туціоналізм. Йо го за снов ни -
ки Дж. Марч і Й. Ол сен знач ну ува гу приділя ють вив чен ню ролі норм у фор му -
ванні та функціону ванні інсти тутів та у виз на ченні індивіду аль ної по ведінки. По-
дру ге, інсти туціоналізм раціональ но го ви бо ру, пред став ни ка ми яко го є К. Шеп -
сле, Е. Ос т ром, Б. Вейн гаст, Р. Гудін та ін., які на го ло шу ють, що по ведінка є
функцією пра вил і сти мулів більше, аніж норм і цінно с тей. Ще од ним із за снов -
ників цьо го різно ви ду неоінсти туціоналізму є Д. Норт, який сфор му вав інсти -
туціоналізм об ме же но го раціональ но го ви бо ру. Він роз гля дав інсти туції як ціле с -
пря мо вані кон ст рукції, ство рені людь ми для розв’язан ня про блем, що ви ни ка ють
у про цесі ко лек тив них дій. Інсти ту ти для цих груп є си с те мою пра вил і сти мулів,
до три му ю чись яких індивіди на ма га ють ся мак симізу ва ти влас ну ко рисність. По-
третє, істо рич ний інсти туціоналізм, за снов ни ка ми яко го є Т. Скок пол, Ф. Лонг ст -
рет, Ч. Тіллі, К. Те лен та ін., які ствер д жу ють, що для ро зуміння логіки роз вит ку
політи ки тре ба з’ясу ва ти по чат кові рішен ня, які виз на ча ють на ступ ний політич -
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ний курс. По-чет вер те, емпірич ний інсти туціоналізм, який найбільшою мірою є
спад коємцем «ста ро го» інсти туціоналізму і ствер д жує, що струк ту ра/си с те ма уп -
равління/вла ди де термінує відмінності в спо собі ре алізації політи ки та ви борі,
який про во дить вла да. По-п’яте, інтер національ ний інсти туціоналізм, який сто -
сується інсти тутів, що функціону ють по за національ ни ми дер жав ни ми інсти ту та -
ми. По-шо с те, соціологічний інсти туціоналізм,пред став ни ка ми яко го є Р. Скотт,
Ф. Селзнік, Л. Зу кер, П. Ді Маджіо та ін. Цей на прям охоп лює си с те му
взаємовідно син між дер жа вою та суспільством, ро бить ак цент на зна ченні кон -
тек с ту, ствер д жує, що ак то ри не вільні у своїх діях, що в про цесі діяль ності во ни
сти ка ють ся з різно манітни ми нор ма тив ни ми об ме жен ня ми, з яки ми ма ють ра ху -
ва ти ся. Більше то го,індивіди зі своїми цінно с тя ми, так са мо як і ство рю вані ни ми
інсти туції, «вбу до вані» у куль тур ний та ор ганізаційний кон текст. Кон цепція «вбу -
до ва ності» роз ши рює по нят тя інсти туцій у соціологічно му неоінсти туціоналізмі
до та кої міри, що в ньо му зни кає відмінність між інсти туціями та куль ту рою.
Жод на із за зна че них версій неоінсти туціоналізму не за без пе чує по вно го і ви черп -
но го ро зуміння інсти туційної по ведінки, про те кож на з них відкри ває особ ли вий
ра курс неоінсти туціоналізму, то му усі во ни ра зом спри я ють йо го кра що му ро -
зумінню.

От же, за галь ним у на ве де них виз на чен нях політич но го інсти ту ту є те, що це
є пев не струк тур не ут во рен ня, яке за дає па ра ме т ри для взаємовідно син у
суспільстві, рег ла мен ту ю чи політич ну діяльність. Як своєрідний ме ханізм впо -
ряд ку ван ня та уп равління політич ни ми про це са ми, політичні інсти ту ти охоп лю -
ють струк ту ру/ор ганізацію; си с те му прий ня тих норм, цінно с тей; зраз ки по -
ведінки/взаємовідно син; функції, які ви ко нує інсти тут у суспільстві; за со би та ме -
ханізми, за до по мо гою яких він функціонує. Са ме політичні інсти ту ти за без пе чу -
ють стабільність політич ної си с те ми.

Підсу мо ву ю чи, слід ска за ти, що неоінсти туціоналізм як те о ре тич ний підхід у
політичній на уці сфор му вав ся на по чат ку 1980-тих років і пе ре тво рив ся нині на
доміну ю чий. Го ло вною оз на кою неоінсти туціоналізму є те, що політич ний інсти -
тут вва жа ють цен т раль ним ком по нен том політич но го жит тя. Відповідно аналіз
політич но го про сто ру тре ба роз по чи на ти з інсти тутів, а не з гро ма дян і
суспільних груп. Політичні інсти ту ти – три валі та нор ма тивні зраз ки зв’язків і
взаємовідно син, че рез які відбу вається політич не жит тя. Неоінсти туціоналізм на -
го ло шує на вирішальній ролі інсти тутів що до де терміну ван ня по ведінки
індивідів, са ме інсти ту ти зу мов лю ють ре гу лярність політич ної по ведінки ак торів.
Та ко го рівня ре гу ляр ності не мо же бу ти за умо ви відсут ності політич них інсти -
тутів. Неоінсти туціоналізм по ста вив на по ря док ден ний пи тан ня про не -
обхідність вив чен ня усієї ба га то манітності фор маль них і не фор маль них інсти -
туційних форм політич но го жит тя, що да ло змо гу суттєво збільши ти па ра ме т ри
не ли ше політич них си с тем, а й політич но го знан ня.
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К. А. ДОН ЧЕН КО

ПРО РЕ ФОР МУ ВАН НЯ МО ДЕЛІ 
ТЕ РИ ТОРІАЛЬ НОЇ ОР ГАНІЗАЦІЇ ВЛА ДИ (В КОН ТЕКСТІ ІНІЦІАТИВ

МІНІСТЕР СТ ВА РЕГІОНАЛЬ НО ГО РОЗ ВИТ КУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖКГ)

Аналізується про ект Кон цепції ре фор му ван ня місце во го са мо вря ду ван ня і те ри -
торіаль ної ор ганізації вла ди. Про ект зберігає кон ти нен таль ну мо дель. В умо вах зміни
вла ди в Ук раїні про ект по тре бує суттєво го до опра цю ван ня.
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Клю чові сло ва: регіональ не уп равління, мо дель місце вої вла ди, місце ве са мо вря ду -
ван ня, місцеві дер жавні адміністрації.

Дон чен ко К.А. О ре фор ми ро ва нии мо де ли тер ри то ри аль ной ор га ни за ции вла с -
ти (в кон тек с те ини ци а тив Ми ни с тер ст ва ре ги о наль но го раз ви тия, стро и тель ст ва
и ЖКХ) 

Ана ли зи ру ет ся про ект Кон цеп ции ре фор ми ро ва ния ме ст но го са мо управ ле ния и
тер ри то ри аль ной ор га ни за ции вла с ти. Про ект со хра ня ет кон ти нен таль ную мо дель. В
ус ло ви ях из ме не ния вла с ти в Ук ра и не про ект тре бу ет су ще ст вен ной до ра бот ки.

Клю че вые сло ва: ре ги о наль ное уп рав ле ние, мо дель ме ст ной вла с ти, ме ст ное са мо -
управ ле ние, ме ст ные го су дар ст вен ные ад ми ни с т ра ции.

Donchenko Kostantyn. About reforming of the model of territorial organization of
power (in the context of the initiatives of the Ministry of Regional Development,
Construction, and Communal Living of Ukraine)

The article analyzes the draft of the Concept of reforming local government and territo-
rial organization of power. The project retains the Continental model. The project requires sig-
nificant improvement in the conditions of change of power in Ukraine.

Key words: regional management, model of local self-government, local self-government,
local state administration.

Ре фор ма мо делі ор ганізації вла ди на регіональ но му та місце во му рівнях є ак -
ту аль ною про бле мою з пер ших років не за леж ності. Це пов’яза но з не мож ливістю
про ве ден ня ре форм ли ше на яв ни ми у дер жа ви інстру мен та ми. Їх ре алізація по -
тре бує ак тивізації суспільства, регіонів, соціаль них груп. На разі ак ту алізація цієї
про бле ми пов’яза на зі зро с тан ням від 2008 р. кри зо вих явищ в фінан со во-еко -
номічній, соціальній сфе рах та не обхідністю мо дернізації еко номіки та
суспільства в ціло му. Од ним з її еле ментів є ре фор му ван ня уп равління регіона ми,
підви щен ня ролі місце во го са мо вря ду ван ня. Але на разі не існує кон сен су су
політич них сил що до за ходів ре фор му ван ня.

Про бле ми ре фор му ван ня вла ди на регіональ но му та місце во му рівнях
досліджу ва ли ся вітчиз ня ни ми політи ка ми і на уков ця ми. Се ред пер ших виділи мо
Р. Без смерт но го, С. Гри не вець ко го, В. Лит ви на, В. Ти хо но ва та ін. До цієї гру пи
слід відне с ти й ав торів до повіді Комісії з пи тань адміністра тив но-те ри торіаль но -
го ус т рою і місце во го са мо вря ду ван ня Кон сти туційної Асам б леї1. Се ред на -
уковців ці про бле ми вив ча ли О. Ба та нов, Ю. Бой ко, В. Лог ви нен ко, В. Жу равсь -
кий, М. Їжа, А. Ко ва лен ко, І. Кресіна, А. Матвієнко, А. Не кряч, М. Пітцик, Т. Та -
та рен ко, Т. Шах ма то ва та ін. 

Але по тре бу ють ос мис лен ня нові фак ти політич но го роз вит ку. Од ним з них є
оп ри люд не ний у 2013 р. про ект Кон цепції ре фор му ван ня місце во го са мо вря ду -
ван ня в Ук раїні та те ри торіаль ної ор ганізації вла ди в Ук раїні2. Хо ча політичні
події на зламі 2013–2014 рр. в Ук раїні вірогідно при зве дуть до по яви но вих до ку -
ментів у цій сфері, мож на при пу с ти ти, що но ва вла да ви ко ри с то ву ва ти ме й на пра -
цю ван ня по пе ред ників. То му аналіз оп ри люд не но го у 2013 р. про ек ту Кон цепції
зберігає ак ту альність.

Ієрархічність адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою дер жа ви, роз ви ток си -
с те ми суспільних ко мунікацій, які обу мо ви ли на явність на місце во му рівні як
місце вих, так і за галь но дер жав них інте ресів, врешті існу ван ня в на уці дер жав -
ниць кої та гро мадівської кон цепцій місце во го са мо вря ду ван ня обу мо ви ли
розрізнен ня по нять місце во го уп равління, яке здійсню ють, як пра ви ло, при зна чу -
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вані «зго ри» ор га ни дер жав ної вла ди, та місце во го са мо вря ду ван ня, яке здійсню -
ють ор га ни вла ди та по са дові осо би, які оби ра ють ся на се лен ням відповідних
адміністра тив но-те ри торіаль них оди ниць.

Існу ють кілька мо де лей ор ганізації вла ди на регіональ но му та місце во му
рівнях. Найбільш пре зен та тив ни ми є ан г ло-сак сонсь ка (або ан г ло-аме ри кансь ка)
та кон ти нен таль на. Пер ша пе ред ба чає ши ро ку ав то номію, відсутність ор ганів
дер жав ної вла ди на місце во му рівні та здійснен ня регіональ но го та місце во го
управління ви бор ни ми ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня (далі – ОМС) та
поса до ви ми осо ба ми. На відміну від неї, кон ти нен таль на мо дель поєднує місце -
ве дер жав не уп равління та місце ве са мо вря ду ван ня3. При цьо му дер жавні ор га ни,
як пра ви ло, здійсню ють кон троль за діяльністю ОМС, який поділяється на кон -
троль доцільності (за ви ко нан ням по вно ва жень, які ОМС де ле го вані дер жа вою)
та за конністю (за ви ко нан ням як де ле го ва них, так і влас них по вно ва жень ОМС).
Але кон ти нен таль на мо дель має різні мо дифікації, про що свідчить досвід
Франції до й після «ре форм Мітте ра на» . 

В Ук раїні си с те му місце вої вла ди нині ста нов лять місцеві дер жавні
адміністрації (далі – МДА), те ри торіальні ор га ни цен т раль них ор ганів ви ко нав чої
вла ди (далі – ТО ЦОВВ) та ОМС, зо к ре ма ра ди. На рівні об ласті та рай о ну ра ди
не ма ють ви ко нав чих ор ганів, а де ле гу ють по вно ва жен ня МДА. Ос танні
функціону ють на рівні рай онів та об ла с тей, у Києві та Се ва с то полі. Та ким чи ном,
в Ук раїні прий ня та кон ти нен таль на мо дель. Во на ста ла наслідком політич но го
ком промісу 1995–1996 рр. і бу ла закріпле на в Кон сти туції, за ко нах «Про місце ве
са мо вря ду ван ня»4, «Про місцеві дер жавні адміністрації»5 то що. Ця мо дель за без -
пе чу ва ла ке ро ваність про це са ми регіональ но го та місце во го уп равління з бо ку
дер жа ви та вод но час мож ливість впли ву місце вих політич них еліт на діяльність
ор ганів ви ко нав чої вла ди. 

Вод но час ця мо дель по ро д жу ва ла юри дичні колізії та політичні су пе реч ності,
а та кож зви ну ва чен ня у не де мо кра тич ності. То му на зламі ХХ–ХХІ ст. по ча ли то -
чи ти ся політичні дис кусії що до не обхідності ко ре гу ван ня прий ня тої мо делі. В їх
центрі бу ли ідеї не доцільності збе ре жен ня си с те ми де ле го ва них по вно ва жень, на -
дан ня об ла сним та рай он ним ра дам пра ва фор му ва ти власні ви ко навчі ор га ни то -
що. У 2004 р. бу ло навіть ух ва ле но у пер шо му чи танні про ект за ко ну про вне сен -
ня відповідних змін до Кон сти туції. Але по дальші події, роз ба лан со ваність си с те -
ми дер жав ної вла ди не да ли змо ги до ве с ти цей про цес до за вер шен ня. До цьо го
пи тан ня по вер ну ли ся не за дов го до пре зи дентсь ких ви борів 2010 р. та після їх
про ве ден ня.

Про ект Кон цепції ре фор му ван ня місце во го са мо вря ду ван ня та те ри торіаль ної
ор ганізації вла ди був підго тов ле ний ро бо чою гру пою, ут во ре ною згідно з По ста -
но вою уря ду6. У квітні 2013 р. уряд схва лив про ект7 та пе ре дав йо го на роз гляд
гро мадсь кості. У липні Міністер ст во регіональ но го роз вит ку, будівництва та жит -
ло во-ко му наль но го гос по дар ст ва оп ри люд ни ло про ект Ука зу Пре зи ден та Ук раїни
«Про за твер д жен ня Кон цепції ре фор му ван ня місце во го са мо вря ду ван ня та те ри -
торіаль ної ор ганізації вла ди».

Обґрун ту ван ня про бле ми вне сен ня змін до мо делі місце вої вла ди в про екті
Кон цепції змісто вно по вто рює по пе редні про ек ти. Зо к ре ма, у мо но графії
«Адміністра тив но-те ри торіаль ний устрій Ук раїни. Історія. Су часність. Пер спек -
ти ви» ви дан ня 2009 р.8 бу ло на зва но ті самі при чи ни не за довільно го функціону -
ван ня місце во го са мо вря ду ван ня. Ос нов ни ми про бле ма ми у про екті Кон цепції
виз на чені:
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– збе ре жен ня дис про порційності та ар хаїзму ра дянсь кої си с те ми адміністра -
тив но-те ри торіаль но го ус т рою як ос но ви не раціональ ної те ри торіаль ної ор -
ганізації вла ди;

– відсутність якісно го роз вит ку місце во го са мо вря ду ван ня як у ча с тині
функціону ван ня, так і в за ко но дав чо му за без пе ченні;

– подрібненість адміністра тив но-те ри торіаль них оди ниць на ба зо во му рівні
при од но час но му змен шенні на се лен ня, особ ли во сільсько го;

– до таційність місце вих бю д жетів та не мож ливість ре алізації са мо вря ду ван -
ням влас них функцій без до по мо ги дер жа ви.

Кон цепція виділяє вик ли ки, які по тре бу ють ре а гу ван ня, кон кретні яви ща, які
є не га тив ною скла до вою діяль ності місце во го са мо вря ду ван ня, зо к ре ма:

– зни жен ня кваліфікаційно го рівня по са до вих осіб місце во го са мо вря ду ван ня;
– кор по ра ти зацію ОМС, за критість і не про зорість їх діяль ності, ко рупцію, що

при зво дить до зни жен ня ефек тив ності ви ко ри с тан ня ре сурсів, погіршен ня інве с -
тиційної при ваб ли вості те ри торій, зро с тан ня соціаль ної на пру же ності;

– надмірну цен т ралізацію по вно ва жень та фінан со во-ма теріаль них ре сурсів;
– відсто ро нен ня місце во го са мо вря ду ван ня від вирішен ня пи тань у сфері зе -

мель них відно син, політич ну та соціаль ну на пру гу че рез відсутність по всюд ності
місце во го са мо вря ду ван ня.

Ос нов ною про бле мою роз вит ку місце во го са мо вря ду ван ня про ект Кон цепції
виділяє не спро можність здійснен ня са мо вря ду ван ням по кла де них на ньо го за ко -
ном по вно ва жень у по вно му об сязі та на до стат нь о му рівні. 

Важ ли вим для аналізу є ви о крем лен ня кон цеп ту аль них ос нов, які ста нов лять
сутність Кон цепції. До них слід відне с ти ре фор му ван ня адміністра тив но-те ри -
торіаль но го ус т рою Ук раїни, а та кож ор ганізаційні зміни у ди зайні місце вої вла -
ди та відповідний пе ре роз поділ по вно ва жень між ОМС та місце ви ми ор га на ми
ви ко нав чої вла ди. Оскільки аналіз адміністра тив но-те ри торіаль ної ре фор ми по -
тре бує ок ре мо го досліджен ня, ми зо се ре ди мось са ме на другій про блемі, а са ме
на ре фор му ванні мо делі ор ганізації вла ди на місцях.

Про ект Кон цепції пе ред ба чає існу ван ня на кож но му адміністра тив но-те ри -
торіаль но му рівні ви ко нав чих ор ганів місце вих рад. Згідно з про ек том,
адміністра тив но-те ри торіаль ний устрій вклю чає три рівні. На ба зо во му рівні,
який ста нов лять те ри торіальні гро ма ди, ор га ни вла ди пред став лені сільськи ми,
се лищ ни ми та міськи ми ра да ми та їх ви ко нав чи ми ор га на ми, а та кож пред став -
ництва ми (або пред став ни ка ми) ок ре мих ор ганів ви ко нав чої вла ди. На рай он но -
му рівні це рай онні ра ди та їх ви ко навчі ор га ни, рай онні дер жавні адміністрації
та ТО ЦОВВ, на регіональ но му – Вер хов на Ра да та Ра да міністрів АРК, об ласні
ра ди та їх ви ко навчі ор га ни, об ласні дер жадміністрації та ТО ЦОВВ.

В умо вах кон фрон тації різних політич них груп пе ре роз поділ по вно ва жень мо -
же ста ти спро бою до сяг нен ня ком промісу за ра ху нок пе ре дачі ча с ти ни ре сурсів
місце вим елітам. Спо со бом ре алізації в цьо му разі є пе ре да ча ОМС відповідаль -
ності за ста но ви ще регіонів. 

Ство рен ня ви кон комів об лас них та рай он них рад має су про во д жу ва ти ся на -
дан ням їм відповідних по вно ва жень. Про ект Кон цепції пе ред ба чає, що, з од но го
бо ку, ви кон ко ми ви ко ну ва ти муть функції місце во го са мо вря ду ван ня, з іншо го –
дер жа ва де ле гу ва ти ме їм власні по вно ва жен ня. Кон крет ний роз поділ по вно ва -
жень пла нується виз на чи ти за ко ном. На на шу дум ку, в Кон цепції слід бу ло все ж
про пи са ти підхо ди до ди фе ренціації влас них по вно ва жень ор ганів місце во го са -
мо вря ду ван ня та по вно ва жень, які їм має де ле гу ва ти дер жа ва. 
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Кон цепція пе ред ба чає кон троль за ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня з бо ку
МДА, які відтак от ри му ють ста тус кон троль но-на гля до вих ор ганів. Са ма ідея та -
ко го кон тро лю не вик ли кає за пе ре чень. Але за кла де ний у про екті ме ханізм ре -
алізації кон троль ної функції вик ли кає не од но знач не тлу ма чен ня.

По-пер ше, виз на че но, що МДА здійсню ють кон троль за до три ман ням ор га на -
ми місце во го са мо вря ду ван ня за ко но дав ст ва та якістю на дан ня адміністра тив них
та соціаль них по слуг, тоб то й кон троль за кон ності, й кон троль доцільності. Вод -
но час не вка за но, чи здійснюється кон троль доцільності ли ше в ча с тині де ле го ва -
них дер жа вою по вно ва жень, чи він сто сується усіх по вно ва жень ор ганів місце во -
го са мо вря ду ван ня.

По-дру ге, про ект пе ред ба чає, що МДА, здійсню ю чи кон троль за за конністю
рішень ОМС, ма ють пра во зу пин ки дії їх рішень з од но ча сним звер нен ням до су -
ду. Та ка схе ма схо жа на ме ханізми кон тро лю за місце вим са мо вря ду ван ням з бо -
ку пре фек тур у Франції. Але пре фект не має пра ва зу пи ня ти рішен ня ОМС. За
умов Ук раїни ви ни кає низ ка про блем. 

З од но го бо ку, вер ти каль судів до не дав на зна хо ди лась під жор ст ким кон тро -
лем вузь ко го ко ла політич них уг ру по вань, керівни ки яких вхо ди ли до най б лиж чо -
го політич но го ото чен ня Пре зи ден та Ук раїни. Після зміни вла ди у лю то му 2014 р.
та ска су ван ня Вер хов ною Ра дою Ук раїни су до вої ре фор ми си ту ація в цій сфері
мо же зміни ти ся, зо к ре ма, мож ли ве по вер нен ня до си ту ації плю ралізму політич -
но го впли ву на су дові ор га ни. Але й за цих умов об’єктив ний роз гляд в су дах
спорів між МДА та ОМС не мо же бу ти га ран то ва ний. 

З іншо го бо ку, як відо мо, у 2007–2009 рр. Пре зи дент Ук раїни, ма ю чи пра во зу -
пи ня ти рішен ня урядів з од но ча сним звер нен ням до Кон сти туційно го Су ду, фак -
тич но бло ку вав ро бо ту уря ду. За ана логією пра во МДА зу пи ня ти рішен ня ОМС з
од но ча сним звер нен ням до су ду що до їх ска су ван ня за гро жує па ралічем діяль -
ності місце во го са мо вря ду ван ня. 

На про ти ва гу цьо му ОМС, як і уря ди у за зна че ний період, не ма ти муть пря -
мих ва желів впли ву на МДА. Про ект Кон цепції пе ред ба чає, що во ни поз бав ля -
ють ся низ ки прав, на при клад, вис лов лю ва ти не довіру гла вам дер жадміністрацій
як пред став ни кам кон тро лю ю чої інстанції. Відтак ос танні повністю за ле жа ти -
муть від політич них уг ру по вань, які здійсню ють вплив на рішен ня гла ви дер жа -
ви або керівництва уря ду (за леж но від то го, яка фор ма дер жав но го правління
впро ва д же на на цен т раль но му рівні). Це відповідає міжна род ним стан дар там, ко -
ли кон тро лю ючі інсти ту ти відо крем лю ють ся від впли ву об’єктів кон тро лю, але в
за зна че них у по пе ред нь о му аб заці умо вах за гро жує дик та том ви ко нав чої вла ди
над місце вим са мо вря ду ван ням. 

Кон цепція пе ред ба чає роз ши рен ня по вно ва жень ОМС у ча с тині опо дат ку ван -
ня та пра во роз по ря д жа ти ся зе мель ни ми ре сур са ми. Ос танній пункт дає підста ви
для роз думів про зміну мо делі зе мель них відно син. За кон «Про вне сен ня змін до
де я ких за ко но дав чих актів Ук раїни що до роз ме жу ван ня зе мель дер жав ної та ко -
му наль ної влас ності»9, розділив землі місце вої гро ма ди та дер жавні, відніс до ос -
танніх землі по за на се ле ни ми пунк та ми. Рішен ня що до їх ви ко ри с тан ня зна хо -
дять ся у віданні ор ганів дер жав ної вла ди з мож ливістю пе ре дачі у ко му наль ну
власність і на впа ки. Про ве ден ня зе мель ної ре фор ми є ідеєю-фікс кож ної партії
при владі, оскільки за без пе чить швид ку капіталізацію. Вірогідним є зве ден ня си -
ту ації до двох варіантів: пе ре да ча те ри торіаль ним гро ма дам прав роз по ря д жен ня
ли ше на ча с ти ну зе мель них ре сурсів (ли ше в на се ле них пунк тах) або й, зо к ре ма,
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на дер жавні землі, але під кон тро лем з бо ку ор ганів ви ко нав чої вла ди (кон тро лем
не ли ше за за конністю, а й за доцільністю). 

Про ект повністю не вирішує про бле му ТО ЦОВВ. Він зберігає їх в струк турі
регіональ ної вла ди. За МДА зберіга ють ся по вно ва жен ня з ко ор ди нації діяль ності
ТО ЦОВВ. Але слід звер ну ти ува гу на Указ Пре зи ден та Ук раїни від 24 трав ня
2013 р.10, яким пе ред ба че но роз роб ку ме ханізму пе ре дачі по вно ва жень ор ганів
ви ко нав чої вла ди ви що го рівня до відан ня МДА. Вра хо ву ю чи, що про ект Кон -
цепції до пу с кає мож ливість не ли ше пе ре дачі ви кон ко мам рад по вно ва жень
місце во го са мо вря ду ван ня, які раніше бу ли де ле го вані МДА, а й де ле гу ван ня по -
вно ва жень дер жа ви, ви ни кає про бле ма – чи бу дуть пе ре да ва тись ви кон ко мам по -
вно ва жен ня, які мо жуть бу ти пе ре дані дер жадміністраціям на ви ко нан ня за зна че -
но го Ука зу Пре зи ден та?

Врешті, слід за зна чи ти ще один мо мент. Про ект Кон цепції дек ла рує за хо ди,
спря мо вані на підви щен ня впли ву на се лен ня на діяльність ОМС, зо к ре ма, звіту -
ван ня цих ор ганів на ви мо гу зборів гро ма дян, ут во рен ня при ор га нах місце во го
са мо вря ду ван ня кон суль та тив но-до рад чих ор ганів, за без пе чен ня пра ва на місце -
вий ре фе рен дум то що. Вод но час про ект нічо го не ка же про мож ливість впли ву
гро ма дян на діяльність МДА та ТО ЦОВВ. Але ця про бле ма зберігає ак ту -
альність, вра хо ву ю чи як ті події, які відбу лись в Ук раїні на зламі 2013–2014 рр.,
так і збе ре жен ня, згідно з про ек том Кон цепції, за місце ви ми дер жадміністраціями
до сить суттєвих по вно ва жень. 

От же, про ект Кон цепції ре фор му ван ня місце во го са мо вря ду ван ня та те ри -
торіаль ної ор ганізації вла ди в Ук раїні є спро бою наміти ти ос новні лінії мож ли вих
змін у си с темі регіональ ної та місце вої вла ди. Го ло вним йо го не доліком є не -
ясність з вирішен ням низ ки кон цеп ту аль них мо ментів. Ство рен ня ви кон комів об -
лас них та рай он них рад має ста ти кро ком до сти му лю ван ня роз вит ку те ри торій.
Ви кон ко ми «відтяг нуть» ча с ти ну по вно ва жень, од нак не виз на ченість цієї ча с ти -
ни за ли шає простір для ши ро ко го тлу ма чен ня. Мо дель місце во го са мо вря ду ван -
ня, що має бу ти ут во ре на, зберігає близькість до кон ти нен таль ної, яка в найбільш
чи с то му ви гляді вла с ти ва дер жа вам з силь ною пре зи дентсь кою вла дою. Відтак,
на на шу дум ку, дру гим не доліком про ек ту є невідповідність про ек ту тим політич -
ним ре аліям, які скла ли ся після зміни вла ди у дер жаві у лю то му 2014 р. та ви ма -
га ють по си лен ня гро мадсь ко го кон тро лю над діяльністю місце вих ор ганів ви ко -
нав чої вла ди. То му, хо ча по ло жен ня про ек ту Кон цепції і мо жуть бу ти ви ко ри с тані
при підго товці ре фор ми ор ганізації вла ди на місцях, во ни по тре бу ють суттєво го
до опра цю ван ня не ли ше з точ ки зо ру юри дич ної техніки, а й кон цеп ту аль но.

1. Се рь огіна С. На прям ки вдо с ко на лен ня кон сти туційно го ре гу лю ван ня си с тем но-
струк тур ної ор ганізації місце во го са мо вря ду ван ня в Ук раїні: До повідь Комісії з пи тань
адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою і місце во го са мо вря ду ван ня [Еле к трон ний ре -
сурс] / Се рь огіна С. – Ре жим до сту пу: http://cau.in.ua/ua/activities/reports/id/naprjamki-
vdoskonalennja-konstitucijnogo-reguljuvannja-sistemno--614/. 2. Про ект Ука зу Пре зи ден -
та Ук раїни «Про за твер д жен ня Кон цепції ре фор му ван ня місце во го са мо вря ду ван ня та
те ри торіаль ної ор ганізації вла ди» : Оп ри люд не но Міністер ст вом регіональ но го роз вит -
ку, будівництва та жит ло во-ко му наль но го гос по дар ст ва Ук раїни [Еле к трон ний ре -
сурс]. – Ре жим до сту пу: http://minregion.gov.ua/discussion/proekt-ukazu-prezidenta-
ukrayini-pro-zatverdzhennya-koncepciyi-reformuvannya-miscevogo-samovryaduvannya-ta-
teritorialnoyi-organizaciyi-vladi/. 3. За рубіжний досвід ор ганізації ро бо ти місце вої вла ди:
[мо но графія] / М.О. Пух тинсь кий, П.В. Во ро на, О.В. Вла сен ко та ін.; за заг. ред.
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П.В. Во ро ни. – Х.: Вид-во ХарРІ НА ДУ «Магістр», 2009. – 280 с. 4. За кон Ук раїни «Про
місце ве са мо вря ду ван ня» від 21 трав ня 1997 р. № 280/97-ВР // ВВР Ук раїни. – 1997. –
№ 24. – Ст. 170. 5. За кон Ук раїни «Про місцеві дер жавні адміністрації» від 9 квітня
1999 р. № 586-XIV // ВВР У к раїни. – 1999. – №20. – Ст. 190. 6. По ста но ва Кабіне ту
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ної ор ганізації вла ди та місце во го са мо вря ду ван ня» від 29 лю то го 2012 р. № 169 //
Офіційний вісник Ук раїни. – 2012. – №4018. – С. 22. – Ст. 660. 7. Роз роб ле но Кон цепцію
ре фор му ван ня місце во го са мо вря ду ван ня та те ри торіаль ної ор ганізації вла ди в Ук раїні:
Повідо млен ня Де пар та мен ту інфор мації та ко мунікацій з гро мадськістю се к ре таріату
КМУ від 8 квітня 2013 р. [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.kmu.
gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246235854&cat_id=244276429. 8. Адміністра -
тив но-те ри торіаль ний устрій Ук раїни. Історія. Су часність. Пер спек ти ви: [мо но графія]
/ В. С. Куйбіда [та ін.]; заг. ред. О. В. Тур чи но ва; Се к ре таріат Кабіне ту Міністрів Ук -
раїни. – К.: [Ге о принт], 2009. – 615 с. 9. За кон Ук раїни «Про вне сен ня змін до де я ких за -
ко но дав чих актів Ук раїни що до роз ме жу ван ня зе мель дер жав ної та ко му наль ної влас -
ності» від 6 ве рес ня 2012 р. № 5245-VI // ВВР Ук раїни. – 2013. – №36. – Ст. 472. 10. Указ
Пре зи ден та Ук раїни «Про за хо ди що до за без пе чен ня здійснен ня місце ви ми дер жав ни -
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А. С. МАТВІЄНКО

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ТЕРИТОРІАЛЬНІ РЕФОРМИ 
У ЄВРОПІ

Розглянуто ступінь вивчення впливу політичних партій на територіальний устрій
держави; виділено три підходи (генетичний, просторовий, організаційний) до розумін-
ня взаємозв’язку між політичною партією та територією; визначено основні чинники
(електоральний, ідеологічний та територіальний) та рушійні сили (функціонування
регіоналістських партій та європеїзація), що визначають позицію політичних партій
щодо територіальної реформи. 

Ключові слова: політична партія, територія, вибори, федерація, автономія, євро-
пеїзація.

Матвиенко А.С. Влияние политических партий на территориальные реформы
в Европе

Рассмотрены степень изучения влияния политических партий на территориальное
устройство государства; выделено три подхода (генетический, пространственный и
организационный) к пониманию взаимосвязи между политической партией и террито-
рией; определены основные факторы (электоральный, идеологический и территори-
альный) и движущие силы (функционирование регионалистских партий и европеиза-
ция), определяющие позицию политических партий по отношению к территориальной
реформе. 

Ключевые слова: политическая партия, территория, выборы, федерация, автоно-
мия, европеизация.
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Matvienko Anatolij. Impact of political parties on territorial reform in Europe
The scientific literature on political parties impact on territorial division of the state is

analyzed. The three approaches (genetic, spatial, organizational) to understanding the inter-
action between political party and territory are classified. The main factors (electoral, ideo-
logical, territorial) and drivers (functioning of regionalist parties, europeanisation), which
determine the position of political parties on territorial reform, are defined.   

Key words: political party, territory, election, federation, autonomy, europeanisation.

У країнах Європи політичні партії є важливими учасниками процесу рефор-
мування територіального устрою, визначаючи її суть, темпи та успішність її реа-
лізації, та мають значний вплив на розвиток державних інститутів. Так Ліга
Півночі  змусила уряд Італії піти на поступову децентралізацію фіскальних
повноважень регіонів. Перемога Шотландської національної партії на місцевих
виборах активізувала дискусії про автономний статус та змусила уряд Шотландії
вимагати більшого контролю за фіскальними надходженнями у регіоні. Дискусії
щодо повноважень регіональних органів влади у країнах Східної Європи є менш
політизованими і залежними від позицій політичних партій. Так у Польщі вимо-
ги Євросоюзу адаптувати адміністративно-територіальний устрій відповідно до
положень NUTS та удосконалити організаційну структуру управління регіональ-
ним розвитком для надання допомоги зі структурних фондів Союзу співпали з
інтересами правлячих політичних партій щодо формування виборчих округів та
розподілу повноважень між різними рівнями управління. Тому територіальна рес-
труктуризація відбулася практично без спроб саботування та тривалих дискусій.
Ситуація у Словаччині та Румунії була ускладнена наявністю угорської меншини,
що вимагала врахування своїх інтересів в ході територіальної реформи. Їх інтер-
еси представляли регіоналістські політичні партії, які дещо ускладнили процес
реформування, але не змогли його зупинити. 

Як правило, більшість дослідників форми державного устрою акцентує увагу
виключно на аналізі конституційних змін, що означає ігнорування важливості
позицій політичних партій у ході розробки та реалізації територіальної реформи.
Навіть у роботах, що прагнуть встановити зв’язок між регіоналізацією та партій-
ною системою, учених цікавить насамперед вплив територіальної організації дер-
жавної влади на електоральну географію1, конкуренцію між партіями2 та органі-
заційну структуру політичних партій3. 

Відсутність таких пояснень викликає найбільше питань, оскільки саме пози-
ція політичних партій визначає особливості федеративного чи унітарного устрою,
інтенсивність та тривалість дискусій в ході розробки територіальної реформи, її
масштаб та успішність реалізації. Тобто такі, здавалося б, другорядні чинники, як
міжпартійна конкуренція, електоральна база правлячих партій тощо, мають знач-
ний вплив на  реформу територіального устрою. Частково цей зв’язок розглядав-
ся у працях, присвячених аналізу стратегії та організаційній адаптації загально-
національних партій до територіальної структури держави у країнах Західної
Європи4.

Такі дослідники партійних систем як Б. Медденс5 та М. Маззолені6 ствер-
джують, що електоральна стратегія та організаційна структура загальнонаціо-
нальних партій будуть адаптуватися і до певної міри повторювати федеративний
устрій держави, але цей процес буде залежати від кількості великих адміністра-
тивно-територіальних одиниць та особливостей партійної системи. Однак таке
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твердження не дає відповіді на питання, як політичні партії ставляться до тери-
торіальної реформи, а дослідження цієї проблеми має фрагментарний характер,
що й зумовлює важливість з’ясування ролі політичних партій в реалізації терито-
ріальної реформи та аналізу сучасної практики у Західній та Східній Європі. 

Політичні партії відіграють провідну роль у виборі певної форми унітарного
чи федеративного устрою. Більше того, виступаючи одними з основних інститу-
тів демократії, вони також мають значний вплив на модель та функціонування
політичних інститутів, діяльність органів державної влади тощо. 

Зв’язок між політичними партіями та територією в умовах європейської пар-
тійної системи проявляється у трьох аспектах. Перший виходить з генетичного
підходу, запропонованого С. Рокканом7, та фокусується на інституціоналізації
територіальних розламів у партійній системі, зокрема через діяльність регіона-
лістських партій. Другий базується на просторовому підході, розробленому
А. Доунсом8, і аналізує реакцію провідних політичних партій на пропозиції регіо-
налістських партій, а також займається аналізом партійної конкуренції у терито-
ріальному вимірі. Третій підхід використовує методологічну основу організацій-
ного підходу А. Панебьянко9 та досліджує вплив електоральної географії та тери-
торіальної організації публічної влади на внутрішню організаційну структуру
політичних партій. 

У кожному з підходів територіальний вимір та просторова локалізація електо-
ральної бази виступає основою для представницької функції політичних партій.
Слугуючи своєрідними каналами для представництва соціальних груп, політичні
партії артикулюють різні територіальні інтереси або ж виступають посередником
між різними територіальними преференціями, уособленими їх членами. В умовах
конкурентної партійної системи вони розробляють програми та ведуть виборчу
кампанію, що враховує інтереси конкретного регіону або місцевості.
Перебуваючи при владі, партії приймають державні програми, що можуть мати
різний географічний масштаб (національний, регіональний, місцевий тощо) та
розподіляють публічні блага, що виробляються на певних територіях. Таким
чином політичні партії відіграють вирішальну роль на кожному етапі демокра-
тичного процесу, поєднуючи територію, інтереси виборців та державну політику.
Однак, політичні партії не є просто посередницькими організаціями (об’єктами),
що існують між громадянами та державою, а й виступають суб’єктами реформа-
торських процесів, які визначають їх суть та масштаб перетворень. 

У цій ролі вони повинні враховувати три основних чинники, що визначають
їх позицію щодо територіальної реформи: електоральний, ідеологічний та тери-
торіальний.  Електоральний чинник стратегія вимагає від партій прагнути до мак-
симального збільшення кількості своїх прихильників, що дає змогу отримати
максимальне представництво в органах державної та місцевої влади, посилити
свій вплив на уряд та гарантувати стабільність його функціонування. Таке роз-
ширення відбувається не лише за рахунок розширення соціальної (включення до
виборчої програми якомога більше обіцянок щодо соціального захисту), а й тери-
торіальної бази (обіцянку відстоювати інтереси мешканців конкретного регіону,
адміністративно-територіальної одиниці). 

Хоча останнім часом часто говориться про розмивання відмінностей між ліви-
ми і правими політичними партіями, однак ідеологія все ще має значний вплив на
політичних партій. Саме вона змушує партії переслідувати не лише короткостро-
кові, кон’юнктурні цілі, а виконувати певну соціальну місію – побудову кращого
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суспільного ладу, згідно засад лібералізму, консерватизму, соціал-демократії
тощо. Визначаючись зі своєю позицією щодо територіальної реформи вони зму-
шені вибирати між відповідністю (вірністю ідеологічним принципам, втіленим у
конкретних механізмах державного устрою, принципах реформи тощо) та доціль-
ністю (врахуванням позитивних і негативних наслідків змін для громадян і дер-
жавотворення, партнерів по урядовій коаліції тощо.  

Територіальний чинник проявляється у тому, що партії діють як представни-
ки конкретної географічної місцевості. На противагу попереднім чинникам, що
відстоюють загальнонаціональні інтереси, він змушує політичні партії представ-
ляти бачення конкретного виборчого округу, члени якого прагнуть до покращен-
ня свого становища в рамках унітарної, регіоналізованої чи федеральної держави. 

Рушійні сили територіальної реформи у багатонаціональних державах, як
правило, є результатом зусиль регіоналістських партій, що переслідують власні
цілі (домагаються більшого ступеня автономії, що досягається шляхом територі-
альної автономії чи незалежності)10. Хоча ці партії можуть різнитися своїми істо-
ричними коріннями, ідеологічними принципами11, однак їх усіх об’єднує праг-
нення членів до самовизначення, до реалізації свого права на формування влас-
них органів влади. Регіоналістські партії мають значний вплив на актуалізацію
питання територіальної реформи, переконуючи загальнонаціональні партії у
необхідності внести її до своїх виборчих програм, або обіцяючи їм свою під-
тримку  в обмін на ініціювання територіальних реформ12.

В умовах багаторівневої спільноти, в якій регіональні органи влади інститу-
ціоналізовані у процес прийняття рішень, регіональна влада використовує міжу-
рядові канали діалогу для висунення вимог щодо перегляду повноважень між
центром та регіонами. При цьому позиція загальнонаціональних партій, що
мають своїх членів у регіональних органах влади, щодо територіальної реформи
визначається насамперед наслідками, що вона матиме для території, у органах
влади якої вони представлені. У деяких багаторівневих і багатонаціональних
спільнотах (Бельгія, Великобританія, Іспанія) регіоналістські партії використову-
ють свої посади у регіональних органах влади для просування власних політич-
них цілей, виступаючи від імені національної групи та виборчого округу з вимо-
гами більшої автономії. 

Додатковим джерелом тиску на територіальні реформи є вимога Європей -
ського Союзу до своїх членів та країн, що прагнуть вступити до нього, створити
або модернізувати існуючу структуру управління регіонами. Цей тиск мав особ-
ливе значення для країн Східно-Центральної Європи, оскільки був оформлений
як одна із умов прийняття країни до Союзу. Очевидні переваги від членства,
доступ до фінансування зі структурних фондів та асиметрія владних повноважень
у стосунках Європейської комісії з урядами держав-кандидатів у ході переговорів
про вступ означало, що Євросоюз до певної міри визначав суть, масштаби та
темпи територіальної реформи у регіоні13. Однак, окрім цього, вплив є досить
обмеженим, і деякі автори продемонстрували, що національні уряди все ще
мають у своєму розпорядженні значні повноваження щодо визначення інститу-
ційних рамок роботи органів регіональної влади14. Зважаючи на значний вплив на
демократичний транзит соціалістичної спадщини15, можна стверджувати, що
результати територіальної реформи у Східній Європі значною мірою визначають-
ся результатом коаліційних домовленостей між правлячими політичними партія-
ми у конкретній країні16. Тобто, і у випадку європеїзації імпульс до реформ зале-
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жить від позицій політичних партій, представлених у законодавчому органі
влади. 

Отже, будучи суб’єктами (в особі своїх членів, які пройшли до законодавчого
органу або були обрані до складу уряду) та об’єктами (адміністративно-територі-
альний устрій впливає на розміри виборчих округів та внутрішню організаційну
структуру) територіальної реформи політичні партії відіграють важливу роль у
ході її розробки та реалізації. У визначенні їх позиції щодо цього питання вирі-
шальну роль відіграють електоральний, ідеологічний та територіальний чинники,
які трансформують рушійні сили територіальних змін (діяльність регіоналіст-
ських партій, європеїзацію) у відповідні конституційні угоди або нормативно-
правові акти. 
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І. Д. СОФІНСЬКА

ГРОМАДЯНСТВО У ЗВ’ЯЗКУ З ІНВЕСТИЦІЄЮ:
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Основною метою статті є спроба проаналізувати сутність та правову природу
громадянства у зв’язку з інвестицією, обґрунтувати підстави і мотиви його отриман-
ня у різних державах світу, окреслити переваги та недоліки такого політико-правово-
го явища, визначити перспективу правового врегулювання цього явища в
Україні з метою підвищення рівня національної безпеки та збереження суверенітету
України, недопущення впливу іноземних держав на її внутрішню та зовнішню політи-
ку, а також збереження державної таємниці.

Ключові слова: громадянство, ідентичність, держава.

Софинская И.Д. Гражданство в связи с инвестицией: конституционно-право-
вой анализ

Основной целью этой статьи является попытка проанализировать сущность и
правовую природу гражданства в связи с инвестицией, обосновать мотивы его полу-
чения в разных странах мира, определить преимущества и недостатки такого поли-
тико-правового явления, а также определить перспективу правового урегулирования
этого явления в Украине.

Ключевые слова: гражданство, идентичность, государство.

Iryna Sofinska. The citizenship-by-investment: the constitutional law analysis 
In this article I made an attempt to analyze the nature and legal nature of citizenship-by-

investment, to justify basic reasons and motives of such receiving in different countries of the
world, to outline the advantages and disadvantages of such political and legal phenomena, to
point out the perspectives of its legal regulation in Ukraine.

Key words: citizenship, identity, state.

Визначення та законодавче врегулювання громадянства у зв’язку з інвестиці-
єю, на сьогоднішній день відіграє важливу роль в існуванні демократичної дер-
жави та громадянського суспільства. Класична концепція громадянства як
«реального та ефективного зв’язку» між державою та громадянином у цьому
випадку викликає чималий сумнів, однак, беззаперечно свідчить про вартість та
важливість цього конституційно-правового інституту.

Протягом останніх 20 років питання сутності та правової природи громадян-
ства неодноразово було «питанням № 1» не лише в Україні, але й у світі. Однак,
незважаючи, на детальне і ґрунтовне дослідження сутності громадянства в
Європейському Союзі, Канаді та у США (К. Барнард, Р. Баубюк, Ґ. де Бурка,
Р. Брубейкер, Дж.Г.Г. Вейлер, Б. де Вітте, Ю. Габермас, Т. Гаддлстоун, Ж.-Р. де
Ґрот, Л. Джеймісон, Д. Ебрехем, С. Засен, К. Йоппке, С. Каррера, Т. Кассуто,
В. Кимліка, Д. Костакопулу, П. Креґ, Л. Пілґрем, П. Спіро, М. ла Торре,
Н. Фостер, А. Шахар, Г. Шнайдер і Дж. Шоу), його законодавче регулювання і
застосування на практиці, в Україні дане питання залишається недостатньо
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висвітленим, частково дослідженим (Л. фон Альбертіні, Р. Бедрій, О. Лотюк,
М. Суржинський, Н. Шукліна) та законодавчо не до кінця обґрунтованим, що, без
сумніву, гальмує розвиток демократичної держави та громадянського суспільства,
а тому й обумовлює необхідність подальшого дослідження.

Основною метою статті є спроба проаналізувати сутність та правову природу
громадянства у зв’язку з інвестицією (citizenship-by-investment), обґрунтувати
підстави і мотиви його отримання у різних державах світу, окреслити переваги та
недоліки такого політико-правового явища. Поставлену мету можна досягнути за
допомогою таких завдань: вивчити досвід отримання громадянства у зв’язку з
інвестицією у різних державах Європейського Союзу та Карибського басейну за
допомогою інвестиційних програм, проаналізувати міжнародно-правові докумен-
ти ООН, Європейського Союзу та Ради Європи щодо громадянства, визначити
перспективу правового врегулювання цього явища в Україні.

Сутність та правова природа громадянства у даному дослідженні винятково
розглядаються як «реальний та ефективний зв’язок» між державою та громадя-
нином, концепція якого була започаткована, на переконання багатьох європей-
ських вчених, у рішенні Міжнародного суду справедливості ООН (ICJ) у справі
Nottebohm (Ліхтенштайн проти Ґватемали) від 1955 року1. Згадане рішення було
прийняте на підставі частини 1 статті 15 Загальної декларації прав людини
1948 р., де чітко сказано, що «кожна людина має право на громадянство»2. 

Громадянство у такому розумінні отримало своє подальше ширше застосу-
вання у Європейському Союзі у вигляді концепції «вільного пересування осіб»
(freedom of movement of persons) на підставі громадянства ЄС (le citoyen à la une
de l’Europe), додаткового до громадянства кожної держави-учасниці
Європейського Союзу і передбаченого у статтях 20, 21 Угоди про функціонуван-
ня Європейського Союзу (в редакції після вступу у законну силу Лісабонської
угоди у грудні 2009 року)3. 

Детальніше це питання неодноразово було предметом розгляду справ
Європейським судом справедливості, який у своїх рішеннях, зокрема у справах
Micheletti (1992), Martinez Sala (1998), Grzelzyk (2001), Baumbast (2002), Garcia
Avello (2003), Bidar (2005), Gibraltar (2006), Grunkin and Paul (2006), Rottmann
(2010), Zambrano (2011), Prinz and Seeberher (2013), Elrick (2013) виробив одноз-
начну і чітку позицію, наголошуючи на тому, що «громадянство Європейського
Союзу є основним статусом громадян держав-учасниць Європейського Союзу,
даючи можливість тим, хто опинився у схожій ситуації, отримати однакове став-
лення, передбачене на законодавчому рівні, незалежно від їх національності»4. 

Варто відзначити, що станом на 1 лютого 2014 р. на розгляді для попередньо-
го рішення у Суді перебуває ще декілька справ, які стосуються «точного, достат-
нього та безумовного» застосування положень статей 20, 21 Угоди про функціо-
нування Європейського Союзу. І нарешті, у Суді є справа О., рішення по якій буде
постановлене найближчим часом, оскільки щодо неї 12 грудня 2013 р. була опри-
люднена думка Е. Шарпстон, Генерального адвоката Європейського суду спра-
ведливості. 

Рада Європи теж «володіє» певним «арсеналом» міжнародно-правової нор-
мотворчості щодо питання громадянства, оскільки основним міжнародно-право-
вим документом з цього питання вважається Європейська конвенція про грома-
дянство від 6 листопада 1997 р., яка ратифікована Україною у 2006 році5.
Зокрема, у статті 2 Конвенції записано, що «громадянство означає правовий

398 Держава і право • Випуск 63



зв’язок між особою та державою без зазначення етнічного походження особи»6.
Вищезгадана Конвенція станом на 12 лютого 2014 р. підписана лише 29 держава-
ми-учасницями Ради Європи і ратифікована лише 20 з них, зокрема, Австрією,
Албанією, Болгарією, Боснією та Герцеговиною, Данією, Ісландією, Македонією,
Молдовою, Нідерландами, Німеччиною, Норвегією, Португалією, Румунією,
Словаччиною, Угорщиною, Фінляндією, Чехією, Чорногорією та Швецією. Тож,
відповідно, у цих європейських державах Конвенція і набула чинності протягом
2000–2010 років, але із певними деклараціями, зауваженнями та застереженнями
(винятками можна вважати Ісландію та Португалію).

Як відомо, громадянство, зазвичай, проявляється у трьох основних видах:
єдине, подвійне та множинне. Тож, порівнюючи з риторикою Ради Європи попе-
редніх років та зважаючи на Конвенцію про скорочення випадків множинного
громадянства і про військовий обов’язок у випадках множинного громадянства
від 6 травня 1963 р., Рада Європи у статтях 14–17 Європейської конвенції про гро-
мадянство 1997 р. легітимно допускає та дозволяє множинне громадянство для
громадян держав-підписантів Конвенції.  

Відповідно до щорічного рейтингу візових обмежень (Visa Restriction Index
2013), проведеного британською фірмою «Henley & Partners», за підсумками
2013 року Об’єднане Королівство, Фінляндія та Швеція виявилися державами з
найкращими показниками, оскільки їхнім громадянам гарантується безвізовий
в’їзд у 173 країни світу, далі у рейтингу є Данія, Люксембург, Німеччина та США
(172 країни). Найнижчі показники у цьому рейтингу отримали Афганістан (28
країн), Непал (37 країн), Еритрея та Палестина (36 країн), Пакістан та Сомалі (32
країни), Ірак (31 країна). 

Україна відповідно до рейтингу візових обмежень посідає 52 місце поруч з
такими державами як Кувейт, Маршалові острови та Ямайка, оскільки її грома-
дяни мають право безвізового в’їзду лише у 77 країн світу. Слід зазначити, що
серед європейських держав, які фігурують у цьому рейтингу, Україна займає
передостаннє місце, оскільки жорсткіші візові обмеження стосуються хіба що
Білорусі (61 країна) та Грузії (60 країн).

Відповідно до повідомлень українських ЗМІ на підставі даних Державної
служби статистики, за 2013 рік кількість людей, які виїхали з території України та
змінили громадянство України на громадянство інших держав, збільшилася на
157% у порівнянні з даними за 2012 рік. Зокрема, у січні-жовтні 2013 року мігра-
ційний рух населення у вигляді «зовнішньої міграції» з України становив 18 774
особи (найбільше осіб виїхало з Києва, Харківської, Донецької, Одеської та
Дніпропетровської областей).

Згідно з даними індексу потенційної міграції (Gallup’s Potential Net Migration
Index), кількість громадян України, які протягом 2010–2012 років висловили
намір емігрувати становила 20%, тобто ~ 9 млн. осіб. Серед європейських держав
вищезгадані Білорусь та Грузія мають «кращі» показники сприятливого ставлен-
ня держави до своїх громадян (відповідно 13% та 12% громадян цих держав
висловили намір емігрувати). А «гірші» показники щодо бажання громадян еміг-
рувати, ніж Україна, мають Сербія, Косово, Литва, Румунія, Молдова та
Македонія. 

Українці, зазвичай, мають намір шукати краще життя та благополуччя в краї-
нах Європейського Союзу, США, Канаді, Австралії та Ізраїлі. Усі ці держави
«посідають» значно вищі місця у рейтингу, ніж Україна, а тому можна зробити
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висновок, що у цих державах права людини та благополуччя життя їхніх грома-
дян забезпечуються не на словах, а іpso jure. 

Розмірковуючи про Україну, варто нагадати, що у ст. 4 Конституції є поло-
ження про єдине громадянство. Вважаємо негативним явищем, коли державні
діячі, які мають доступ до державної таємниці та які керують державою, не є гро-
мадянами лише України. Основна проблема полягає в тому, що в законодавстві
України (у чинному базовому законі України «Про громадянство України»
№ 2235-III від 18.01.2001 р.) жодної відповідальності за подвійне громадянство
не передбачено. Переконані, що з метою підвищення рівня національної безпеки
та збереження суверенітету України, недопущення впливу іноземних держав на
внутрішню та зовнішню політику України, а також збереження державної таєм-
ниці в законодавстві України повинна існувати заборона особам, які мають
подвійне (чи множинне) громадянство перебувати на державній службі чи служ-
бі в органах місцевого самоврядування. Як приклад, у Верховній Раді України
зареєстровано проект закону № 4116 від 7 лютого 2014 р. «Про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо відповідальності за не повідомлення гро-
мадянином України про набуття іноземного громадянства» та 10 лютого 2014 р.
надано народним депутатам для ознайомлення. 

Також, у статті 1 базового закону зазначається, що «громадянство України –
це правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у
їх взаємних правах та обов’язках»7. Стаття 6 цього ж Закону визначає десять під-
став набуття громадянства України, серед яких, безперечно, однією із найважли-
віших є «прийняття до громадянства». Більш детально ця підстава набуття гро-
мадянства України характеризується у статті 9 цього ж Закону, в яких є визначе-
но шість умов прийняття до громадянства, традиційних для інших демократич-
них держав, зокрема, йдеться про визнання і дотримання Конституції України;
подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб  без грома-
дянства) або зобов’язання припинити іноземне громадянство (для іноземців); без-
перервне проживання на законних підставах на території України протягом остан-
ніх п’яти років; отримання дозволу на імміграцію; володіння державною мовою
або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування; наявність законних дже-
рел існування. 

Однак, положення 3–6 статті 9 базового Закону не поширюються на осіб, які
мають «визначні заслуги перед Україною», і на осіб, прийняття яких до грома-
дянства України становить «державний інтерес для України». Себто, їм непотріб-
но безперервно проживати на законних підставах на території України протягом
останніх п’яти років; отримати дозвіл на імміграцію; володіти державною мовою
або її розуміти в обсязі, достатньому для спілкування; мати наявні законні дже-
рела існування. Невідоме тлумачення цих законодавчих положень. 

Очевидно, що такий законодавчо-політичний «реверанс» не забороняє подвій-
не чи множинне громадянство, незважаючи на пряму дію конституційної норми,
яка має найвищу юридичну силу, оскільки такій особі непотрібно отримати
дозвіл на імміграцію, вона не зобов’язана припинити іноземне громадянство та
володіти державною мовою. Отже, згідно з офіційними даними, оприлюдненими
на веб-сторінці Верховної Ради України, з часу здобуття Україною незалежності
є два випадки отримання громадянства України за «визначні заслуги перед
Україною» – першим був М. Плав’юк у 1993 р. (уродженець України, з Канади,
указ Л. Кравчука № 176/93) і останнім, наразі, є В. Новинський у 2012 р. (з Росії,
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указ В. Януковича № 360/2012), а прийняття до громадянства О. Мунца у 2002 р.
(з Росії, указ Л. Кучми № 76/2002) та А. Варданяна у 2003 р. (з Вірменії, указ
Л. Кучми № 787/2003) становило свого часу «державний інтерес для України».
Зокрема, відповідно до указу Президента України № 360/2012 від 29 травня
2012 року В. Новинський був прийнятий до громадянства України як особа, яка
має визначні заслуги перед Україною. На жаль, в указі не уточнюються, які саме
заслуги, однак, варто відзначити, що станом на січень 2014 р. В. Новинський є
народним депутатом України, обраний по мажоритарному виборчому округу
№ 224 (Севастополь).

Норма щодо отримання громадянства особами, які мають «визначні заслуги
перед державою», чи прийняття яких до громадянства становить «державний
інтерес» офіційно існує в багатьох, зокрема, європейських державах, що неод-
нозначно сприймається як науковцями, так і звичайними громадянами тих держав
і, часто-густо, є прихованим проявом корупційних діянь. Однак, згідно з інфор-
мацією Обсерваторії Європейського Союзу щодо демократії, такі держави як
Данія, Ісландія, Іспанія, Норвегія, Об’єднане Королівство, Польща, Фінляндія,
Чехія, Швейцарія та Швеція схожих положень у своєму законодавстві не мають. 

Зазвичай, у таких випадках йдеться про осіб, які мають визначні досягнення
у науці, бізнесі, культурі та спорті (Албанія, Бельгія, Болгарія, Косово, Македонія,
Словаччина, Словенія, Туреччина чи Чорногорія), однак, донедавна це не стосу-
валося державних діячів (членів парламенту чи уряду). Зокрема, за повідомлен-
ням ВВС News Македонія у 2010 році скасувала свою програму отримання гро-
мадянства у зв’язку з інвестицією після скандалу із наданням громадянства
Таксіну Шінаватрі (Thaksin Shinawatra), колишньому прем’єр-міністру Таїланду.

Також, іншим варіантом «безпроблемного» у вигляді спрощеного прийняття
до громадянства є інвестування капіталу в економіку держави чи становлення
значного інтересу для держави, зокрема, така норма отримання громадянства у
зв’язку з інвестицією існує у законодавстві Болгарії, Македонії, Румунії,
Туреччини, Чорногорії. 

І тут проглядається «досить нове» для України поняття «планування грома-
дянства», яке можна пов’язати з тим, що людина певного таланту, статусу у біз-
несових колах і, яка володіє достатніми коштами для існування, не потребує
обмежувати своє життя тільки однією країною і відповідно не зобов’язаний бути
громадянином лише однієї держави. А тому, альтернативне громадянство і отри-
мання другого паспорту у світі – це вигідне капіталовкладення, свобода для себе
та членів своєї сім’ї подорожувати, здобувати освіту та вести бізнес, а також оче-
видна гарантія безпеки для життя. Такий особистісний меркантильний підхід
можна охарактеризувати явищем «перекотиполя», оскільки в результаті отриман-
ня альтернативного громадянства з’являються особи, які не володіють повним
«набором» громадянських прав, а тому не відчувають жодного обов’язку вболіва-
ти за державу альтернативного громадянства.

Як показує досвід, найяскравіший та найпопулярніший приклад «планування
громадянства», винятково як правового зв’язку між державою та особою, який
передбачає певний набір прав, які дана особа може використати (уникнути
надмірного, на її думку, оподаткування та приховати свої прибутки, отримані не
завжди легальним шляхом) і абсолютно не залежить від її національності, від її
постійного проживання у цій державі, від її інтеграції у її суспільне середовище,
є отримання громадянства у зв’язку з інвестицією (citizenship-by-investment). 
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Варто нагадати, що 2013 рік у Європейському Союзі був приурочений саме
громадянству, тому у наукових колах цього наддержавного утворення досліджен-
ня сутності громадянства у зв’язку з інвестицією і зараз є найбільш обговорюва-
ною темою. Зокрема, про важливість цього питання свідчить збірник «Should
citizenship be for sale?» (Чи громадянство має бути на продаж?, 2014), який підсу-
мував дискусію провідних вчених з конституційного права та громадянства
Обсерваторії Європейського Союзу з демократії8. Дискусія відбулася після під-
твердження Комісією Європейського Союзу 14 листопада 2013 р. права Мальти,
як держави-учасниці Європейського Союзу, самостійно вирішувати кому і як
надавати громадянство, оскільки питання громадянства відповідно до так звано-
го «каталогу компетенцій», передбаченого у статтях 3–6 Угоди про функціону-
вання Європейський Союз (в редакції після вступу у законну силу Лісабонської
угоди у грудні 2009 року), належить винятково до повноважень держав-учасниць
Європейського Союзу. 

Про актуальність питання отримання громадянства у зв’язку з інвестицією чи
своєрідною його «купівлею» свідчать спільні дебати депутатів Європейського
Парламенту, представників Комісії Європейського Союзу та Ради Європейського
Союзу на тему «EU citizenship for sale» (Громадянство Європейського Союзу на
продаж), які відбулися під час пленарного засідання 15 січня 2014 р. у Страсбурзі.
Зокрема, Вів’єн Редінґ, чинний Віце-Президент Комісії Європейського Союзу та
Комісар Юстиції Європейського Союзу (у Комісії Ж.-М. Баррозу), у своїй промо-
ві висловила стурбованість рішенням Мальти. Комісар наголосила, що «грома-
дянство не повинно бути на продаж», оскільки «паспорт – це не лише листок
паперу чи офіційний документ, це також набір прав та обов’язків громадянина
перед кожною державою-учасницею Європейського Союзу», а тому Комісія
Європейського Союзу «очікує, що кожна його держава-учасниця свідома майбут-
ніх наслідків свого рішення»9. На її переконання, громадянство не потрібно
сприймати легковажно, оскільки це «засадничий елемент Європейського Союзу,
а тому не можна на нього почепити цінник». 

За результатами вищезгаданих публічних дебатів на теренах Європейського
Союзу, 16 січня 2014 р. була затверджена резолюція Європейського Парламенту
(2013/2995(RSP), яка закликає Мальту та інші держави-учасниці Європейського
Союзу (до таких держав ЄС, у яких підтверджена практика існування отримання
громадянства у зв’язку з інвестицією, належать Австрія, Болгарія, Ірландія,
Іспанія, Кіпр, Об’єднане Королівство, Португалія тощо) визнавати та жити відпо-
відно до зобов’язань взятих на себе, а також реформувати національні схеми
отримання громадянства у зв’язку з інвестицією (прямого чи непрямого «прода-
жу громадянства») у відповідності з європейськими цінностями10. 

Найбільш привабливі програми щодо отримання громадянства у зв’язку з
інвестицією існують на острівних державах Карибського басейну. Так, громадян-
ство у зв’язку з інвестицією існує у Домініканській Республіці з 1991 року, від-
повідно до статті 101 Конституції Домініканської Республіки та статті 8 Закону
про громадянство, однак, на даний час, фахівці не рекомендують планувати отри-
мання громадянства цієї держави Карибського басейну у зв’язку з інвестицією,
зважаючи, насамперед, на низький рейтинг Домініканської Республіки щодо візо-
вого обмеження (безвізовий в’їзд можливий лише у 87 країн світу). На інших
острівних державах Карибського басейну громадянство у зв’язку з інвестицією
набуло нового значення та успішно функціонує з 1984 р. (острови Сент Кіттс і
Невіс) та з 2013 р. (острови Антіґуа та Барбуда).
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Така можливість отримати громадянство є «достатньо новою» практикою для
українців, однак, популярною та апробованою громадянами держав Європи, Азії,
Леванту та Аравійського півострова. Зазвичай, основною метою отримання гро-
мадянства у зв’язку з інвестицією для них є бажання уникнути надмірного, на
їхню думку, оподаткування та приховати свої прибутки, отримані не завжди
легальним шляхом. Починаючи з 2013 р. чимало держав світу вирішили запрова-
дити практику отримання громадянства у зв’язку з інвестицією з метою покра-
щення національної економіки шляхом залучення наявних коштів іноземних
інвесторів. Зокрема, за повідомленнями ЗМІ у лютому 2014 р. Федеральної служ-
би міграції та Міністерства економічного розвитку Росії запропонували запрова-
дити схожу програму у Росії, яка полягатиме в інвестуванні 10 млн. російських
рублів (~ 200 тис. євро) в національну економіку, однак, успіх такої програми буде
виправданий лише для громадян держав з «гіршим» індексом благополуччя та
можливості безвізового пересування.

Деякі держави світу офіційно та відкрито пропонують отримати громадянство
у зв’язку з інвестицією (держави Карибського басейну), інші, такі як Австрія,
Ізраїль, Кіпр чи Угорщина надають перевагу більш конфіденційним програмам
отримання не громадянства, а лише довгострокового дозволу на постійне прожи-
вання.

Відповідно до вищезгаданого щорічного рейтингу візових обмежень (Visa
Restriction Index 2013) громадяни мусульманських держав Леванту, Аравійського
півострова та Ірану мають достатньо обмежений безвізовий режим. Також, гро-
мадяни цих мусульманських держав почали відчувати проблеми з отриманням
багаторазових багаторічних віз та інших незручностей, пов’язаних із міжнарод-
ними економічними санкціями, політичною та економічною нестабільністю після
«Арабської весни». Тому, як пише газета «The New York Times» від 31.10.2012 р.,
щоб уникнути цих вищезгаданих незручностей, вони «купують громадянство»
держав Карибського басейну за допомогою різноманітних інвестиційних про-
грам. У цьому випадку громадянство вважається виключно «правовим зв’язком
між державою та особою» та «набором прав, які така особа може використати»,
таке громадянство абсолютно не залежить від її національності, від її постійно-
го проживання у цій державі, від її інтеграції у дане суспільне середовище.
Однак, і такі програми можуть мати термін дії та бути закритими для громадян
певних держав, на приклад, Сент Кіттс і Невіс закрили програму для громадян
Ірану з 2011 року.

На противагу до громадянства держав Карибського басейну, громадянство
держав Аравійського півострова залишається практично неможливо «купити»,
найбільш ліберальними вважаються Бахрейн та емірат Дубай (Об’єднані
Арабські Емірати). В еміраті Дубай, зокрема, інвестиційна візова програма перед-
бачає монетарне інвестування в економіку Об’єднаних Арабських Еміратів, вра-
ховуючи вільну торгівельну зону, у вигляді: створення підприємства, інвестуван-
ня у вже існуюче підприємство на суму щонайменше 70 000 дірхамів (~ 14 000
євро) чи купівлі нерухомості. Така віза діє протягом 3 років і передбачає одно-
часну видачу інвестору дозволу на проживання та водійських прав.

Найвідоміша програма отримання громадянства у зв’язку з інвестицією існує
в Панамі як інвестиційна програма з метою відновлення лісу (Reforestation
Investment Program), так зване «зелене інвестування», яка запобігає винищенню
лісів та зменшенню популяції дерев. У цьому випадку громадянство Панами
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можна набути після п’яти років постійного проживання в цій країні, яке надаєть-
ся два роки після прийняття інвестиційної програми. Загалом, усі такі  програми
отримання громадянства у зв’язку з інвестицією є власністю різних європейських
компаній, наприклад, панамська програма «зеленого інвестування» належить
компанії «ТЕАК», яка займається відновлення лісу. 

Зазвичай, основними підставами отримання громадянства у зв’язку з інвести-
цією є:

бажання застрахувати себе та свою сім’ю від непередбачуваних обставин
(політичних, економічних, соціальних, екологічних тощо);

потреба досягнення достатнього рівня безпеки, у випадку, коли рідна держа-
ва є політично чи економічно нестабільною;

пом’якшений податковий режим, створення та розширення бізнесу, відкриття
банківських рахунків за кордоном і здійснення інвестування та капіталовкладен-
ня по всьому світу, тощо. 

Як і будь-яка життєва ситуація, отримання громадянства у зв’язку з інвести-
цією має переваги та недоліки. Отже, до основних переваг отримання громадян-
ства у зв’язку з інвестицією можна зарахувати таке:

строк очікування на отримання другого паспорту є від 3 до 4 місяців; 
відсутність вимоги щодо постійного проживання у державі, яка видає грома-

дянство у зв’язку з інвестицією;
можливість збереження існуючого громадянства та набуття подвійного грома-

дянства, не втрачаючи можливість отримати альтернативні громадянства;
можливість безвізової мандрівки до держав Європейського Союзу, Канади,

Об’єднаного Королівства та США;
можливість «миттєвої» подорожі до 100–130 країн світу, оскільки «гідний

уваги паспорт» – це можливість легко та без жодних проблем отримати візу в разі
потреби.

Однак, як вважають вчені, найважливішими, у випадку отримання громадян-
ства у зв’язку з інвестицією, вважаються переваги щодо оподаткування, а саме: 

сприятливий податковий режим: немає податку на багатство, під час укладен-
ня договорів дарування, під час отримання спадщини, під час отримання інозем-
них доходів, а також податку на приріст капіталу, немає податку на прибуток
фізичних осіб, немає обмежень на репатріацію прибутку і імпортного капіталу,
існують податкові канікули для деяких кваліфікованих інвестиційних проектів
(«інвестори-новачки», які купили або побудували новий будинок не сплачують
будь-які податки на майно протягом 20 років, власники інвестицій у туристичну
сферу мають 20-річне звільнення від імпортного мита, плати за будівельні мате-
ріали та обладнання, а також податку на дохід, нерухомість тощо), 

щедрі пакети стимулювання (зокрема корпоративні податкові пільги, повне
звільнення від сплати мита на імпорт товарів та послуг, податкові пільги та допо-
мога під час експорту товарів та послуг), в окремих випадках безвізова торгівля з
Канадою, безпроблемне відкриття банківського рахунку в Швейцарії та безмитна
торгівля з іншими державами Карибського басейну.

Розмір фінансового внеску для отримання громадянства у зв’язку з інвестиці-
єю у вигляді купівлі нерухомості, внеску у національний благодійний фонд роз-
витку, благодійного внеску, інвестування у бізнес є такою: Сент Кіттс і Невіс
(250 – 300 тис. доларів США), Панама (350 тис. доларів США у вигляді фіксова-
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ного депозитного договору строком на 5 років з банківською ставкою 3% річних),
Антіґуа і Барбуда (від 50 тис. доларів США або інвестування у бізнес у розмірі
1,5 мільйони доларів США).

Дослідження сучасних європейських та американських вчених показує, що у
світі існує чимало інших успішних та благополучних держав, які «дозволяють»
проводити своєрідні «аукціони» громадянства, під час яких можна «купити»
потрібний чи омріяний паспорт (cash-for-passport). Звісно ж, далеко не кожна
людина може взяти участь у такому «аукціоні» громадянства, це як закритий
клуб, вхід у який дозволяється лише відповідно до персональних членських кар-
ток, які підтверджують членство у клубі. 

Чимало європейських вчених називають таку концепцію громадянства мері-
тократичною. До прикладу вона існує у Хорватії, Гонг Конзі, Канаді, Монако,
Новій Зеландії, Об’єднаному Королівстві, Швейцарії тощо. Також, приклади
успішної реалізації «мерітократичної концепції громадянства» можна знайти у
таких державах, як Австралія (у вигляді «Significant Investor visa», єдина вимога
до якої – інвестиції у національну економіку у сумі 5 млн. австралійських дола-
рів) чи США (у вигляді програми «EB-5 Immigrant visa green card», яка була роз-
роблена Конгресом США в 1990 р. з метою залучення у національну економіку
коштів іноземних інвесторів, як підтвердження – інвестування 1 млн. доларів
США у власний бізнес на території великих міст США чи 500 тис. доларів США
у визначену сферу, також цей бізнес повинен створити робочі місця щонайменше
для 10 громадян США у промислових зонах).

Аналіз громадянства у контексті договору «купівлі-продажу» між державою
та іноземцем-інвестором дає підстави зробити висновок, що на даний час у світі
існує певна конкуренція між державами у вигляді різноманітних інвестиційних
програм щодо залучення багатих, креативних, успішних інвесторів та створення
штучних преференцій для них.

Зважаючи на перманентний маятниковий рух України, варто усвідомити, що
час руйнує стереотипи. Розмірковуючи про Україну та бажаючи унеможливити
латентне отримання її громадянами громадянства інших держав світу у зв’язку з
інвестицією, вважаємо, що потрібно, по-перше, актуалізувати дослідження
питання громадянства, як реального та ефективного політико-правового зв’язку
між людиною і державою, а не як вдалого капіталовкладення, інвестицій у май-
бутнє чи «запасного парашуту», по-друге, покращити протягом найближчих
п’яти років показники України щодо політичної та економічної стабільності дер-
жави, реального забезпечення права людини та щоденного благополуччя життя її
громадян.

В очевидному диполі держава ↔ громадянин, застосування концепції «грома-
дянство у зв’язку з інвестицією», на даний час, є наслідком чітко продуманої та
ефективної діяльності держави щодо покращення своєї економічної ситуації шля-
хом офіційного чи латентного «продажу» громадянства, а не результатом реаль-
ної інтеграції інвестора у суспільство шляхом його постійного проживання у краї-
ні отриманого громадянства і вивчення її державної мови та історії.
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ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ЕКОНОМІЧНОЇ МІЖДЕРЖАВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (1919–1932 рр.)

Розглядається процес становлення та еволюції політико-правових концепцій євро-
пейської міждержавної інтеграції у період з 1919–1932 рр. Приділяється особлива
увага ролі Міжнародної економічної конференції 1927р. як важливого етапу на шляху
до економічної інтеграції у Європі.

Ключові слова: економічна інтеграція; протекціонізм; картельні угоди

Кацин М.Е. Политико-правовые концепции европейской экономической межго-
сударственной интеграции (1919–1932 гг.)

Рассматривается процесс становления и эволюции политико-правовых концепций
европейской межгосударственной интеграции в период с 1919–1932 гг. Уделяется осо-
бое внимание роли Международной экономической конференции 1927 г. как важному
этапу на пути к экономической интеграции в Европе.

Ключовые слова: экономическая интеграция; протекционизм; картельные согла-
шения

Katsyn M.Y. Political and Legal concepts of European Economic Interstate Integration
(1919–1932)

The article deals with the process of the formation and evolution of political and legal
concepts of European interstate integration in the period between 1919–1932. Special atten-
tion has been given to the role of the International Economic Conference (1927) as an impor-
tant step towards economic integration in Europe.

Key words: economic integration, protectionism, cartel agreements  
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Починаючи з 50-х років ХХ ст., у всьому світі відбувається процес регіоналі-
зації з одночасним утворенням різноманітних інтеграційних об’єднань, передусім
економічного характеру. Найбільш успішним з точки зору глибини інтеграції та
географічного охвату, виступає Європейський Союз. Слід зазначити, що європей-
ська інтеграційна думка довгий час існувала у суто філософському вимірі і тіль-
ки після Першої Світової війни вона отримала своє економічне та політико-пра-
вове оформлення.  Натомість, економічна та міжнародна криза 30-х років повер-
нула європейські держави до політики протекціонізму та ізоляціонізму, зруйну-
вавши усі зачатки інтеграційного процесу. Незважаючи на це, аналіз міжвоєнних
політико-правових концепцій європейської економічної інтеграції, на наш погляд
є дуже своєчасним, оскільки він сприяє кращому розумінню природи та історії
європейського інтеграційного процесу другої половини ХХ ст.

Як відомо, невдовзі після проголошення незалежності, Україна задекларувала
курс на економічну та політичну інтеграцію до європейських структур. У цих
умовах, значно посилився науковий інтерес до дослідження  історії розвитку
європейської економічної інтеграції. У період з початку ХХІ ст., видано ряд
монографій, які висвітлювали різні сторони європейського інтеграційного проце-
су. Серед них варто відзначити роботи Т.Н. Анашина, В.В. Копійки, О.Я. Траг -
нюк, Т.В. Комарова, Т.І. Шинкаренко, І.В. Яковюка. Ці роботи містять комплекс-
ний аналіз генезису та розвитку «європейської ідеї». Також, в них висвітлюється
історія відновлення та процес інтеграції у Європі, починаючи з сорокових років
ХХ ст. Натомість, на превеликий жаль, проблеми європейської економічної між-
державної інтеграції у період між двома світовими війнами не отримали достат-
ньої уваги українських науковців. Частково це пов’язано з ускладненим доступом
до наукових праць іноземних науковців, та з обмеженою можливістю проводити
тривалу дослідницьку роботу в архівних установах європейських країн.

Слід зазначити, що серед європейських та американських вчених, які просте-
жували процес становлення політико-правових концепцій європейської інтеграції
у названий період, активно працювали Е. Брігс, Г. Гідеоніс, М. Гефернен,
Т. Джадт, Д. Ірвін, П. Келвін, С. Олоф-Олсон, А. Орде, П. Тейман, Г. Тоніола,
К. Штрикверд, П. Штирк.

Розглядаючи дану проблематику, слід зазначити, що з першої половини
ХІХ ст. набрала обертів промислова революція, яка швидко охопила всі європей-
ські держави. Як відомо, вона частково була пов’язана із активізацією запровад-
ження наукових та технічних винаходів, які викликали якісні зміни у розвитку
таких сфер промисловості, як: текстильна, металургійна,  енергетична та транс-
портна. Бурхливий розквіт виробництва вимагав збільшення місткості внутріш-
ніх ринків європейських держав, пошуку зовнішніх ринків збуту та підвищення
конкурентоздатності продукції. На думку російського вченого Л.І. Глухарева, в
цих умовах, швидко стало зрозумілим, що, якщо окремі політично роздроблені
європейські держави не усвідомлять важливість процесу швидкого формування
власних, економічно інтегрованих держав, їх політична вага у порівнянні з інши-
ми країнами буде стрімко зменшуватись1. При цьому, економічна інтеграція роз-
глядалася в контексті націоналізму, як необхідний фактор у процесі будівництва
національних держав. На цьому фоні, за ініціативою Пруссії, відбулась поступо-
ва інтеграція німецьких земель, яка завершилась у 1871 р. створенням
Германської Імперії. На думку І.В. Яковюка, вона являла собою національно-
монархічну союзну державу2. Разом з цим, було ухвалено Конституцію
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Германської Імперії, в рамках якої створювалась «єдина митна та комерційна
територія зі спільним кордоном для збору мита»3. На думку англійського профе-
сора М. Геффернена, створення Германської Імперії стало для сучасників «взір-
цем майбутнього Європейського Союзу»4. Слід зазначити, що це був складний
період в історії буржуазного суспільства, коли об’єктивні економічні причини
сприяли об’єднанню держав, які протягом багатьох століть залишалися розділе-
ними, незважаючи на спільну культуру, традиції, мову та історичну пам`ять.
Економічні успіхи імперії дали імпульс для подальшого розроблення подібних
інтеграційних проектів на загальноєвропейському рівні, зокрема французький
економіст Г. Молінарі запропонував створити митний союз «Центральної
Європи» у складі Франції, Бельгії, Голландії, Німеччини, Данії, Австрії та
Швейцарії. Він підкреслював абсурдність створення дедалі ефективніших засобів
транспорту та комунікацій у той час, коли держави паралізують вільний рух това-
рів, запроваджуючи тарифні бар’єри5. 

Одначе ані початок застосування США політики економічного протекціоніз-
му, ані об’єктивна потреба в лібералізації торгівлі між європейськими країнами –
не призвели до здійснення практичних кроків на шляху до економічної інтеграції. 

Американський професор П. Штирк звертає увагу на те, що націоналізм як
політична доктрина, яка пропагандувала економічну інтеграцію, починаючи з
кінця ХІХ ст., викликала зворотній ефект. Так, на думку вченого, для більшості
європейських держав вона несла загрозу територіальної цілісності та початку
дезінтеграції6.

Незважаючи на скептичне ставлення європейських держав до економічної
інтеграції, логіка розвитку промислового виробництва вимагала посилення
транскордонної кооперації між підприємствами різних країн. Ця тенденція най-
більше відчувалася у вугільній, залізничній та сталеливарній промисловості,
діяльність яких супроводжувалась використанням великої кількості робітників-
мігрантів, і потребувала значних капіталовкладень та інвестиції. Так, для поліп-
шення організації промисловості, упродовж 1890–1913 рр. була створена ціла
низка європейських транснаціональних компаній, зокрема:  Deutsch-Luxemburg
(1901), Acieris Reunies de Bunbach Eiche Dudelange (1911), Ougree-Marihaye
(1905). Однак тенденція до транснаціоналізації європейських компаній охоплю-
вала також і суміжні сфери, зокрема: виробництво електроенергії, машинобуду-
вання, транспортування, хімічну промисловість. Тобто, незважаючи на скепсис,
що існував у політичних колах європейських держав щодо європейської інтегра-
ції, у цей період головними активаторами цього процесу виступили транснаціо-
нальні компанії. Натомість,  англійські вчені Е. Брігс і П. Клевін, визнаючи інтег-
раційну роль міжнародних трестів та картелів у цей період, підкреслювали, що
вони самі встановлювали правила та умови, за якими європейські країни брали
участь у цьому процесі7. Тому цілком можливо зробити висновок, що європей-
ська економічна інтеграція розглядалась цими компаніями перш за все, як важли-
вий засіб збільшення власного прибутку, і не розглядалася з позиції соціального
та економічного прогресу європейських країн загалом.

Важким ударом для транснаціональних європейських компаній стала Перша
світова війна, яка протиставила державний шовінізм міжнародному співробіт-
ництву та зруйнувала господарські зв’язки між багатьма підприємствами. Це
сприяло поступовому банкрутству транснаціональних компаній, які довгий час
вважалися «капітанами виробництва», та введенню державами дискримінаційно-
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го законодавства, що обмежувало вільне пересування робочої сили з інших євро-
пейських країн. Слід зазначити негативну роль, яку відіграв альянс європейських
компаній з консервативними колами урядів європейських держав з метою попе-
редити зростаючу силу соціалізму, здійснюючи матеріальну підтримку владних
структур.

Американський професор К. Штрикверда, порівнюючи цей період з періодом
розвитку економічної інтеграції та народження європейських співтовариств у 
50-х роках ХХ ст. поставив наступне питання: «Якщо європейська економічна
інтеграція є природним продуктом довгострокових трендів, створених промисло-
вою революцією, чому пройшло так багато часу, поки вона виникла?», і там же
дає відповідь – « Європейська  економічна інтеграція тільки тоді має успіх, коли
вона отримує широку підтримку з боку фермерів, промисловців, робітників,
комерційних кіл та урядів. Незважаючи на теоретичні розрахунки, інтеграція не є
невідворотною. У разі відсутності політичних коаліцій, спрямованих на справед-
ливе розподілення вигод інтеграції та поліпшування її недоліків, інтеграція не
може досягти успіху, незалежно від економічної логіки, яка стоїть за нею»8.

Тим часом після Першої світової війни виникла необхідність у примиренні
ворогуючих сторін та відновленні між ними довіри, у тому числі і в галузі торго-
во-економічній кооперації. Найбільш прийнятною платформою для узгодження
протилежних позицій виступила Ліга Націй. Зокрема, ст. 23 Статуту Ліги націй
було за державами закріплено обов’язок ухвалити відповідні нормативно-правові
акти для гарантування вільного сполучення та транзиту між державами та забез-
печення рівноправного режиму (equitable treatment) для ведення комерційної
діяльності всіма членами Ліги9.

Відповідно до Резолюції Асамблеї Ліги націй від 25 вересня 1924 р., система
експортних та імпортних обмежень визнавалась серйозною перешкодою на
шляху до розвитку світової торгівлі. Тому вважалось за доцільне розглянути мож-
ливість та своєчасність досягнення згоди між  державами-членами Ліги щодо
повного скасування усіх торгівельних обмежень і вироблення методів для досяг-
нення цієї мети. 

Цій же меті сприяла Міжнародна економічна конференція, яка розпочала
свою роботу 2 травня 1927 р. У фінальній доповіді конференції була зазначена
необхідність згорнути практику підняття тарифів і почати рух у протилежному
напрямку за допомогою індивідуальних, двосторонніх та колективних дій, спря-
мованих на затвердження системи довгострокових комерційних угод, основаних
на взаємному наданні режиму найбільшого сприяння в торгівлі10 . Також слід від-
значити, що з самого початку роботи Конференції був досягнутий консенсус сто-
совно спільного бачення майбутнього Європи, як об’єднаного континентального
ринку, здатного конкурувати за розміром з ринком США, але поза цим, викриста-
лізувалися дві позиції щодо методів досягнення цієї мети. 

Так, частина учасників Конференції вважали, що першим етапом на цьому
шляху повинна стати організація і державна підтримка промислових угод. На
їхню думку, картелізовані галузі промисловості не будуть вимагати митного
захисту та не будуть використовувати свій вплив на уряди з метою проведення
політики економічного протекціонізму, більш того, вони стануть основою форму-
вання зони вільної торгівлі, або митного союзу. Слід зауважити, що в 1923 р. була
сформована Скандинавська Федерація Імпортерів Вугілля, яка охопила  датські,
норвезькі та шведські компанії, що займалися імпортом вугілля, з метою домог-
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тися більш сприятливих контрактів від виробників Великобританії, Германії та
Польщі, а в вересні 1926 р. між Францією, Бельгією, Люксембургом та
Саарлендом був сформований міжнародний сталеварний картель, до якого згодом
приєдналися Австрія, Чехословаччина та Угорщина.

Це була приватна угода між промисловцями,якими сторони встановили квоти
на виробництво сталі та поділили експортні ринки. Так, Франції була гарантована
частка у розмірі 3,5 % від ринку Німеччини та 2,74 % від ринку Люксембургу11.
Також встановлювалися фіксовані ціни на продукцію, що було компенсацією за
необхідність сплачувати мита при перетині кордонів. Таким чином, всі платежі
європейських виробників скеровувалися в єдиний фонд. Додаткові збори повинні
були сплатити ті виробники, які перевищували встановлену квоту, натомість тим
виробникам, які не вибирали свої квоти, виплачувалась компенсація. Ця угода
була денонсована німецькими промисловцями 1929 р., та за два роки вона при-
пинила свої існування в наслідок європейської економічної кризи.

Натомість, як зауважує американський професор  Г. Гідеоніс, критики цієї
точки зору вважали, що європейські компанії зацікавлені у збережені національ-
них тарифів, як засобу тиску на партнерів при укладанні картельної угоди12.
Більш того, картельна угода брала до уваги перш за все інтереси окремих учас-
ників більше ніж інтереси промисловості загалом, тому  спонукання до картелі-
зації промисловості  не буде сприяти зниженню тарифних перешкод.

У той же час інша група учасників конференції вважала, що треба першочер-
гово здійснити «атаку» на тарифи шляхом укладання між європейськими держа-
вами комерційних угод, які б надавали сторонам цих угод режим найбільшого
сприяння. 

Дискусія, яка точилася навколо вибору оптимального шляху розвитку євро-
пейських міждержавних економічних відносин, не могла прийти до єдиної точки
зору, оскільки політика протекціонізму в економіці була лише одним із проявів
загальної політики ізоляціонізму. Дуже слушною, на нашу думку, видається пози-
ція професора  П. Стирка, який, погоджуючись з тим, що картелізація могла допо-
могти раціоналізувати виробництва та сприяти поступовим тарифним скорочен-
ням, вважав, що в умовах 20-30хх рр., цей крок був  недостатнім для лібераліза-
ції торгівлі та економічної інтеграції, адже у пост воєнному світі держави опану-
вали і інші протекціоністські механізми впливу на функціонування власного
ринку, зокрема валютний контроль, квотна система, регламенти щодо здоров’я 13. 

Однак не менш важливим етапом на шляху лібералізації світової та європей-
ської торгівлі зокрема, стало ухвалення державами-членами Ліги націй 8 листопа -
да 1927 р. у Парижі Конвенції «Про скасування імпортних та експортних заборон
та обмежень», яка у ст.2 зобов’язала держави-члени у шестимісячний термін при-
йняти всі доцільні заходи з метою скасування всіх імпортних та експортних забо-
рон та обмежень та утримуватись від запровадження нових у майбутньому14.
Конвенція передбачала перелік виключних умов, за яких держави могли вводити
обмеження на міжнародні торгівельні операції, зокрема у випадку загрози сус-
пільній безпеці (ст. 4), але вони не повинні були носити вибірковий характер по
відношенню до різних держав (ст. 5). Хоча, цей документ мав знаковий характер,
але він не зміг принести значних успіхів, оскільки фінансова та економічна кризи
в США змусили учасників відкласти всі плани стосовно лібералізації торгівлі.

Протекціонізм європейських держав посилився на тлі прийняття Конгресом
США у 1930 р. Тарифного акту «Смута-Хоулі»15, який підняв імпортні мита на
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шість відсотків, що вдарило по європейським постачальникам та викликало зус-
трічну реакцію з боку європейських держав. На думку американського вченого
Д. Ірвіна, сплеск протекціоністської політики з боку європейських держав став не
стільки реакцією на підняття тарифних ставок з боку США, скільки реакцією на
рецесію, яка розгорнулась на фоні фінансової кризи та небажання європейських
держав девальвувати свої власні валюти по відношенню до «золотого стандарту»,
що потребувало від них зведення тарифних стін з метою зменшення імпорту та
збереження існуючого валютного запасу16.

Варто відзначити, що у цей період Великобританія та Франція спрямовують
зовнішню торгівельну політику на власні колонії, з якими укладають відповідні
преференційні торгівельні угоди. Натомість, протягом 1929–1931 рр., урядами
Австрії та Німеччини у повній таємниці велись перемовини щодо створення
«митного союзу» або «митного та економічного альянсу».  Так, 18 та 19 березня
1931 р. на закритих засіданнях урядів цих держав було схвалено проект Митного
Союзу, який передбачав запровадження спільної митної та економічної політики,
створення єдиного митного законодавства, узгодження податкових та акцизних
зборів. Слід звернути увагу на те, що до тексту угоди було додано положення,
яким передбачалась можливість приєднання інших європейських країн до
Митного Союзу, що, на думку професора Орде, повинно було свідчити про
бажання представити цю ініціативу радше як вклад до становлення європейської
єдності, аніж спробу Німеччини відновити свою гегемонію у Центральній
Європі17. Незважаючи на усі запевнення, перспектива створення митного союзу
між Австрією та Німеччиною була сприйнята Чехословачинною та Францією, як
спроба Німеччини повернутися до політики експансіонізму, і була швидко забло-
кована Францією, завдяки здійснення нею фінансового тиску на Австрію. 

Слід окремо відмітити, що в 1930 р. у м. Осло, між Данією, Норвегією,
Швецією, Бельгією, Люксембургом, Нідерландами була укладена «Конвенція
Економічного Зближення», яка була спрямована на усунення перешкод у зовніш-
ній торгівлі між цими країнами. Варто зазначити, що цей торгівельний блок пред-
ставляв найменш протекціоністські держави, але, на думку, шведського профе-
сора С. Олссона, ця Конвенція була радше декларацією про наміри та солідар-
ності, ніж справжній акт, спрямований на реалізацію конкретної інтеграційної іні-
ціативи18.

Отже, що політико-правові концепції європейської економічної інтеграції, що
сформувалися у міжвоєнний період, не набули значної підтримки в елітних колах
та у населення, натомість політика економічного протекціонізму та ізоляціонізму
швидко стали підґрунтям для багатьох тогочасних урядів, що підтвердилось у
процесі формування ними національних зовнішньоекономічних стратегій роз -
витку.
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І. Я. КАСПРУК-ВАРИВОДА

ВІДНОСИНИ ДЕРЖАВ ВЕЙМАРСЬКОГО ТРИКУТНИКА ТА УКРАЇНИ 
В КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА СХІД

Досліджуються особливості розвитку політичних відносин між країнами-учасни-
цями Веймарського трикутника та Україною в контексті політики розширення
Європейського Союзу на Схід. Розглядаються основні перешкоди, які стримували роз-
виток політичних відносин.

Ключові слова: Веймарський трикутник, європейська політика, європейська інтег-
рація.

Каспрук-Варивода И.Я. Отношения государств Веймерского треугольника и
Украины в контексте расширения  Європейського Союза на восток

Исследуются особенности развития политических отношений между странами-
членами Веймарского треугольника и Украиной в контексте политики расширения
Европейского Союза на Восток. Рассматриваются основне препятствия, которые
сдерживали развитие политических отношений.

Ключевые слова: Веймарский треугольник, европейская политика, европейская
интеграция.

Kaspruk-Varyvoda I.Y. The relations between Weimar Triangle countries and
Ukraine in the context of the European enlargement

This article is devoted to the features of the development of the political relations between
the member states of the Weimar Triangle and Ukraine in condition of EU enlargement
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to the East. Author addresses also key obstacles that hindered the development of political
relations.

Key words:,  Weimar Triangle, European policy, European integration.

З 1990-х років зовнішньополітичний курс на європейську інтеграцію став
стратегічним пріоритетом України. Політичною елітою держави він розглядався
як один із способів реалізації національних інтересів – побудови економічно роз-
виненої та демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі міжна-
родних відносин.

Для України європейська інтеграція – це шлях до модернізації економіки,
подолання технічної відсталості, залучення іноземних інвестицій та новітніх тех-
нологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентної спроможнос-
ті вітчизняного виробника, вихід на світові ринки, насамперед, на ринок ЄС.

Основними політичними вигодами послідовної європейської інтеграції є зміц-
нення стабільності демократичної політичної системи та її інститутів, модерніза-
ція національної правової системи, поглиблення культури демократії і поваги до
прав людини тощо. Соціальні вигоди інтеграції полягають у підвищенні рівня
життя і добробуту, наближенні до високих європейських стандартів особистої
безпеки, освіти, охорони здоров’я, якості інформації, екології та ін. У культурно-
цивілізаційному аспекті європейська інтеграція –це входження до єдиної сім’ї
європейських народів, повернення до європейських політичних і культурних тра-
дицій. 

Отже, перспектива європейської інтеграції виступає не тільки як суспільний
вибір і вагомий стимул для успіху економічної і політичної трансформації, але й
як основа національної консолідації країни.

Першим кроком на шляху налагодження партнерства стала Декларація ЄС
щодо України 2 грудня 1991 р., в якій відзначався демократичний характер
Всеукраїнського референдуму та необхідність відкритого і конструктивного діа-
логу між сторонами. І вже у вересні 1992 р. в Києві на найвищому рівні відбула-
ся перша зустріч Україна – ЄС між Президентом України Л. Кравчуком та
Головою Комісії Європейських Співтовариств Ж. Делором.

В плані налагодження двосторонніх відносин для України цінним є євроін-
теграційний досвід західного сусіда – Республіки Польща. Після 1989 р. Польща
багато уваги присвятила розвитку білатеральних та добросусідських відносин,
заснованих на двосторонніх домовленостях. Поряд з тісним партнерським спів-
робітництвом з країнами північноатлантичних структур, в тому числі зі
Сполученими Штатами Америки в рамках антитерористичної коаліції, Польща
прагнула зберігати зростаючу динаміку відносин зі своїми основними партнера-
ми – Німеччиною, Францією та Великобританією. Кроки на шляху до інтеграції
Польщі до Європейського Союзу були досить проблематичними. Результативне
розв’язання політичних, економічних та правових проблем інтеграції Польщі з
Європейським Союзом залежалоне лише від консенсусу між громадянами, полі-
тичними партіями і урядом країни у цьому питанні, але також – від сприятливого
міжнародного середовища. Одним із найважливіших елементів міжнародних від-
носин Польщі стали «проміжні» міжнародні структури, участь у яких істотно
сприяла євроінтеграційній політиці країни. Такі структури відігравали насампе-
ред координаційні, організаційні та експертні функції, що впливало на поступове
зближення позицій Польщі та ЄС в найважливіших питаннях переговорного про-
цесу щодо набуття країною членства в цій організації.
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У цьому процесі важливу роль відіграв Веймарський трикутник як форма ста-
лої співпраці між Польщею та двома впливовими країнами ЄС – Німеччиною і
Францією. Діяльність означених країн в рамках «трикутника»вирізнялась своїми
механізмами та виразними особливостями. Веймарський трикутник був створе-
ний в серпні 1991 р. у Веймарі в рамках зустрічі міністрів закордонних справ
Німеччини, Франції та Польщі. Цій зустрічі передували підписання Договору про
дружбу та солідарність між Польщею та Францією від 9 квітня 1991 р.1 та
польсько-німецького Договору про добросусідство та співробітництво від
17 черв ня 1991 р.2.

Утвердженню України на міжнародній арені як незалежної, суверенної, демо-
кратичної, соціальної та правової держави сприяло її визнання Сеймом
Республіки Польща. В прийнятій з ініціативи міністра закордонних справ Польщі
Кшиштофа Скубішевського постанові про визнання Української держави неза-
лежною, висловлювались сподівання щодо якісно нового періоду польсько-укра-
їнських відносин3. Згодом, а саме 18 травня 1992 року між Польщею та Україною
був підписаний Договір про добросусідство, дружні відносини та співробітниц-
тво4. Саме цей договір та підписані вслід за ним двосторонні угоди стали осно-
вою для подальшого співробітництва між двома державами. Налагодження від-
носин з Польщею мало неабияке значення і для міжнародної спільноти загалом,
адже Україна географічно знаходиться на стику політичних та економічних інтер-
есів Європейського Союзу, Росії та Сполучених Штатів Америки.

26 грудня 1991 року Федеративна Республіка Німеччина визнала незалежність
України, і вже 17 січня 1992 року встановила з Україною дипломатичні відноси-
ни. Аналогічно вчинила і Франція, визнавши Україну незалежною та суверенною
державою 27 грудня 1991 року.

На початку 1990-х років, у зв’язку з інтенсифікацією процесів розширення ЄС
на Схід, щоразу реальнішою видавалася перспектива надання Україні статусу
країни-сусіда ЄС. Західні партнери Києва, в тому числі й країни Веймарського
трикутника, а в першу чергу Польща, були зацікавлені в європеїзації України, зок-
рема шляхом підтримання її державної незалежності та європейського вектору
зовнішньої політики. Така позиція європейських держав зумовлена, в першу
чергу, тим, що зміцнення суверенності України та пов’язана з цим стійка неза-
лежність в прийнятті політичних  рішень означала б неможливість поширення
впливу Росії на регіон та створення таким чином геополітичного блоку, який би
міг протистояти західній цивілізації.

Україна, в свою чергу, також була зацікавлена в зміцненні та розширенні
зв’язків з країнами Західної Європи. 2 липня 1993 року Верховна Рада України
ухвалила Постанову «Про основні напрями зовнішньої політики України», яка
визначила інтеграцію в європейські та євроатлантичні структури основним пріо-
ритетом зовнішньої політики України, який безумовно сприяв би трансформації
українського суспільства. 

Державотворчі процеси в Україні після здобуття нею незалежності відбува-
лись у вкрай складних умовах, що неодмінно позначилось на формуванні зов-
нішньополітичних засад нашої держави5. Значний російський вплив в Україні
пояснюється тісним взаємозв’язком за географічними, економічними та політич-
ними параметрами. Незважаючи на те, що Україна соціально та культурно була
пов’язана з Європою, довготривале її перебування в складі СРСР мало істотний
вплив на зовнішньополітичну діяльність України. Враховуючи ці фактори, між-
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народна активність Києва на етапі становлення незалежності здійснювалась в
трьох основних напрямках: російському, євроатлантичному та регіональному6.
Серед них пріоритетним став європейський напрям.

Правовою основою відносин між Україною та ЄС стала Угода про партнер-
ство та співробітництво  1994 р.7, яка була спрямована на розвиток економічного
та політичного співробітництва, а також  сприяння демократизації українського
суспільства8.

Відносини країн Веймарського трикутника з Україною носили неоднорідний
характер. Тоді як Польща була зацікавлена в розбудові та розвитку стратегічного
партнерства з Києвом9, Німеччина, хоча й підтримувала демократичні прагнення
України, однак, її політика була досить виваженою та гнучкою, адже українсько-
німецькі відносини на початках розглядались через призму відносин з
Російською Федерацією10.

Щодо Франції, то її державно-політична еліта розглядала незалежність
України як тимчасове явище, чому сприяла пропаганда російської дипломатії11.
Незважаючи на підписання Договору про взаєморозуміння та співробітництво в
червні 1992 р.12, подальша розробка нормативної бази для двосторонньої спів-
праці здійснювалась інертно. Така пасивна позиція Франції відносно України
була зумовлена тим, що в регіоні Східної Європи традиційним партнером Парижу
була Москва, яка розглядала простір СНД як сферу своїх особливих інтересів13.

В листопаді 1993 р. у Варшаві відбулася зустріч парламентарів Польщі, ФРН
та Франції у Варшаві, в ході якої було домовлено про налагодження політичного
діалогу з східноєвропейськими парламентаріями, що сприяв би позитивним та
довготривалим змінам. Прагнення Польщі поглиблювати співробітництво з
Україною визначалось інтересами Варшави щодо зміцнення своїх позицій в
регіоні Центрально-Східної Європи, а також формування стабільного геополітич-
ного порядку в Європі. Приєднання України та Польщі  до Програми
«Партнерство заради миру» зумовило пожвавлення кооперації в безпековій галу-
зі.  В березні 1994 р. у Варшаві було підписано Декларацію Міністрів закордон-
них справ України та Республіки Польща про принципи формування українсько-
польського партнерства, в якій висловлювались переконання обох сторін, що
практична реалізація ідеї українсько-польського тісного партнерства буде внес-
ком у створення ефективної загальноєвропейської системи безпеки14.

15 вересня 1994 р. у м. Бамберг (Німеччина) міністрами закордонних справ
Федеративної Республіки Німеччина, Франції та Польщі була прийнята деклара-
ція, що стосувалася, зокрема, питань вироблення та реалізації східної політики
країн-учасниць Веймарського трикутника. Париж та Берлін схвально поставили-
ся до ідеї Польщі щодо активізації розвитку конструктивних партнерських сто-
сунків з Україною та іншими східними сусідами. Отже, Польща отримала від
своїх впливових партнерів підтримку в здійсненні власної східної політики, ком-
пенсуючи таким чином брак політичного та економічного потенціалу15.

Для країн-учасниць Веймарського трикутника поглиблення співробітництва в
сфері безпеки у відносинах з Києвом та Москвою мало стратегічне значення, а
тому формат Веймарського трикутника видавався для польської сторони ідеаль-
ною платформою для проведення переговорів з Росією та Україною16.

Питання перспектив партнерства з Росією та Україною фігурували на поряд-
ку денному і підчас зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць
Веймарського трикутника, що відбулася в жовтні 1995 р. в Парижі. Урядовці
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Польщі, Франції та ФРН домовились співпрацювати в рамках Веймарського три-
кутника з метою зміцнення прозахідної зовнішньополітичної орієнтації України.
Міністр закордонних справ Республіки Польща Владислав Бартошевський та
міністр закордонних справ ФРН Клаус Кінкель підкреслили значення України в
контексті безпекової співпраці. Підчас зустрічі міністр закордонних справ Польщі
ознайомив колег із станом, основними проблемами та перспективами українсько-
польських відносин, але загалом окреслив їх як такі, що «розвиваються динаміч-
но та безконфліктно»17.

Протягом наступних років питання відносин з Києвом та Москвою система-
тично виникало на зустрічах урядовців країн-учасниць Веймарського трикутни-
ка. Так, підчас зустрічі в грудні 1996 р. було обговорено тенденції зовнішньої
політики України та перспективи співробітництва з Польщею, ФРН та Францією.
Кооперація в рамках Веймарського трикутника надавала можливість Польщі
корегувати позиції Франції та ФРН щодо України18. Представляючи інтереси
Києва в Європі, Польща в такий спосіб здобувала неабиякі перспективи утверди-
ти свої позиції в рамках Північноатлантичного Альянсу та в переговорних проце-
сах щодо вступу в Європейський Союз. 

Починаючи з 1995–1996 р., українсько-польські відносини набувають все
більш стратегічного характеру. Відсилаючись до Декларації міністрів закордон-
них справ України та РП про принципи формування українсько-польського пар-
тнерства та Договору про добросусідство, дружні відносини та співробітництво,
президенти Республіки Польща та України прийняли Спільну декларацію, основ-
ними положеннями якої були: 1) реалізація ідеї спільної Європи та створення
нової системи європейської безпеки; 2) необхідність продовження постійного,
інтенсивного політичного діалогу, а також розширення договірно-правової бази з
метою пожвавлення розвитку добросусідських відносин і партнерських відносин;
3) активізація співробітництва у військовій сфері, і, відповідно, створення спіль-
ного українсько-польського підрозділу для участі в операціях по підтриманню
миру під егідою ООН та інших структур безпеки19. Тоді ж була підписана Угода
між Урядом Республіки Польща та Урядом України про взаємні поставки зброї,
військової техніки та надання послуг у військово-технічній галузі20.

Тим часом Франція також напрацьовувала договірну базу з Україною.
15 лютого 1996 р. були підписані два договори в галузі військової кооперації –
Угода між Урядом України і Урядом Французької Республіки про налагодження
співробітництва у військовій сфері21 та Угода між Урядом України і Урядом
Франції про співробітництво в галузі озброєння та військової техніки22.

Пожвавлення східної політики Німеччини та Франції було зумовлене почат-
ком переговорного процесу щодо вступу Польщі до ЄС та фінальним етапом
вступу Польщі до Північноатлантичного союзу, що в перспективі робило можли-
вим розширення зовнішнього кордону ЄС на схід. Варшава, яка проводила актив-
ну політику щодо Литви, України та Білорусії, намагалась залучити своїх захід-
них партнерів до активної співпраці в цьому напрямку, і таким чином, на базі
Веймарського трикутника трансформувати польську східну політику в східну
політику розширеного ЄС23.

У рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць Веймарського
трикутника, як відбулась 6 січня 1999 року р. в Парижі, активно обговорювались
питання створення можливих форм співпраці з Україною  в форматі «3+1», полі-
тична ситуація в Прибалтиці, Росії та Білорусії, а також питання європейської
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політики безпеки, пов’язані із розширенням ЄС на схід. Польща наголошувала на
необхідності інтенсифікації політичного діалогу з Україною щодо інтеграційних
процесів та питань безпеки, враховуючи її геополітичне значення та сусідство.

Щодо військового співробітництва, то Польща та Україна вже мали досвід
співпраці в цій сфері. Ще 26 листопада 1997 р. міністрами оборони Польщі та
України була підписана Угода у справі створення спільної військової частини для
участі в міжнародних миротворчих і гуманітарних операціях під егідою міжна-
родних організацій. Згідно з положеннями Угоди, польсько-український бата-
льйон міг брати участь в міжнародних миротворчих операціях ООН та багатона-
ціональних сил, створених за згодою Ради Безпеки ООН з метою запобігання
виникненню та врегулювання міждержавних та внутрішніх конфліктів, задля
надання гуманітарної допомоги населенню, що постраждало внаслідок таких
конфліктів, та з метою усунення загрози миру та  актів агресії24. В листопаді
1999 р. батальйон взяв участь у військових навчаннях, що відбувались в рамках
Веймарського трикутника в м. Жагань (Польща); це був перший військовий захід
із залученням четвертої сторони25, що свідчило про готовність країн-учасниць
Веймарського трикутника співпрацювати з Україною – країною із значним вій-
ськовим потенціалом. Однак, Франція та Німеччина, враховуючи асиметрію еко-
номічного розвитку та диспропорцію у розвитку на зовнішньому східному кордо-
ні ЄС, не були готові розглядати Україну як потенційну країну-кандидата та й
загалом не мали повноцінної стратегії щодо держав Східної Європи, які не мали
перспектив членства, однак за кілька років стали би безпосередніми сусідами ЄС.

На зустрічі глав держав Веймарського трикутника 27 лютого 2001 р. (Хамбах,
Німеччина) Ж. Ширак, А. Квасьневський та Г. Шредер активно обговорювали від-
носини країн-учасниць комітету з державами Східної Європи, питання демокра-
тизації суспільства та вільноринкового реформування економіки Росії, результа-
том чого стало розробка стратегії щодо РФ. Не оминули увагою й питання май-
бутнього кордону ЄС в контексті необхідності налагодження співробітництва в
боротьбі з організованою злочинністю, нелегальною міграцією, нелегальною тор-
гівлею зброєю та наркотиками. Окрім цього, у зв’язку із розширенням ЄС на схід,
для Польщі могли наступити негативні наслідки, пов’язані, перш за все, із прави-
лами, передбаченими Шенгенською угодою, зокрема візовим режимом та проце-
дурою прикордонної застави26.

Тим не менше, країни Веймарського трикутника й надалі підтримували транс-
формаційні процеси в Україні. Свідченням цього став спільний відкритий лист
міністрів закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі з нагоди 10-річчя
незалежності України від 22 серпня 2001 р., в якому наголошувалось на необхід-
ності подальшого зміцнення демократії, верховенства закону та ринкової еконо-
міки як запоруки досягнення добробуту. В листі йшлося, зокрема, і про неабияке
значення розвитку демократичної і стабільної  України та проведення глибоких
структурних реформ, враховуючи сусідство з Веймарським трикутником, а в май-
бутньому – і з Європейським Союзом. Трансформаційні перетворення вимагають
політичної волі до впровадження реформ зі сторони керівництва держави.
Надзвичайно важливими та ефективними повинні стати в цьому плані досягнен-
ня в сфері захисту прав людини, забезпечення верховенства закону, побудова
соціально орієнтованої ринкової економіки, формування громадянського суспіль-
ства, а також розподіл владних повноважень та створення системи контролю та
противаг. Міністри підкреслювали, що лише за умови виконання цих завдань,

417Юридичні і політичні науки



Україна зможе рухатися європейським шляхом. Країни-учасниці Веймарського
трикутника наголосили, що готові й надалі підтримувати Україну в її євроінтег-
раційних прагненнях та висловили переконаність, що завдяки спільним зусиллям
розширення ЄС приведе до посиленого співробітництва з Україною27.

Подальші перспективи співробітництва ФРН, Франції та Польщі з країнами
Східної Європи були обговорені підчас зустрічі міністрів закордонних справ в
Парижі в квітні 2002 р. Для Варшави було важливо утримувати інтерес Франції
та Німеччини до українського питання, адже в такий спосіб Польща могла б зміц-
нити свої позиції в регіоні в ролі промоутера інтересів Києва в ЄС. Проте, на той
період зовнішня політика України була зорієнтована на схід – на Росію, а тому,
Варшава остерігалась конфлікту стратегічних інтересів з Москвою, адже жодна з
країн ЄС не бажали бути втягнутими в такий конфлікт та були зацікавлені у під-
триманні якнайкращих відносин з Росією. Крім цього, відособлена позиція
Польщі щодо англо-американської воєнної операції в Іраку не сприяла зміцненню
відносин між Францією, ФРН з однієї сторони та Польщею – з іншої. 

Однак, уже на саміті глав держав Веймарського трикутника, що відбувся в
травні 2003 р. у Вроцлаві, країнами-учасницями була прийнята Спільна заява, яка
декларувала подальший розвиток співробітництва в рамках Веймарського три-
кутника.

5 грудня 2006 року в м. Метлах (Німеччина) відбулась зустріч глав держав, в
ході якої сторони дійшли згоди з основних міжнародних питань, що стосуються
спільних дій в рамках ЄС та НАТО,  розробки та проведення енергетичної полі-
тики Європейського Союзу та інших. Сторони підкреслили значення європей-
ської «політики сусідства» як засобу зміцнення співробітництва на східних кор-
донах ЄС і таким чином задекларували свою підтримку економічним та політич-
ним трансформаціям в Україні. Зокрема, ФРН, Франція та Польща домовились
поглиблювати співробітництво з метою підтримки євроатлантичних прагнень
України, особливо зважаючи на кооперацію в сфері міграції та безпеки28.

Усі наступні зустрічі міністрів закордонних справ торкалися питань європей-
ської оборонної політики, європейської політики в сфері енергетичної безпеки,
проблем, що стосувалися голосування та виконання Лісабонської угоди щодо
принципів функціонування ЄС, перспектив східного партнерства та відносин з
Україною та Росією. Особлива увага приділялась відносинам Європейського
Союзу саме з Російською Федерацією, питанням безпеки в контексті цих відно-
син – звучала навіть пропозиція створення спеціального комітету Росія – ЄС з
питань безпеки з метою розробки конкретних рекомендацій з врегулювання кри-
зових ситуацій на всьому європейському континенті. З огляду на стратегічні
інтереси ФРН та Франції, польська політика залучення України в орбіту інтересів
Парижу та Берліну була сконфронтована концепцією розвитку тіснішої політич-
ної співпраці Франція – ФРН – Росія. В результаті розбіжності в баченні «східної
політики» трьох країн Веймарського трикутника, що точилися навколо двох цен-
трів – Київ та Москва, призвело до того, що Польщі, Франції та Німеччина так і
не вдалось напрацювати спільну лінію дій щодо України. Відсутність цілісної
програми дій щодо України негативно вплинула на розвиток європейського
напряму її зовнішньої політики.  

Водночас лідери провідних західних держав не враховували геополітичного
фактору, так як незалежна Україна не лише сприяла б економічній та політичній
стабілізації, а також зміцненню демократизації на континенті, але й забезпечила
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б геополітичну рівновагу в контексті імперіалістичних російських амбіцій в
Центрально-Східній Європі. Окрім цього, не можна не враховувати того факту,
що європеїзація та демократизація України вплинула б на проєвропейську
орієнтацію Росії.
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О. Б. ОЛІЙНИК

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ 
ГЛОБАЛЬНИХ БІОЕТИЧНИХ ПРОБЛЕМ*

Оскільки усі сучасні біоетичні проблеми носять глобальний характер, їх ігно-
рування або неналежне та несвоєчасне розв’язання в масштабах усієї планети, а
також вкрай низький рівень захисту біоетичних прав людини в більшості країн
світу створює реальну та тотальну загрозу для виживання усього людства, для
збереження цільності його генофонду, а також генофондів усіх інших біологічних
видів. А це означає, що глобальні біоетичні проблеми мають вирішуватись у тер-
міновому порядку на загальному міжнародному рівні одночасно і на основі єди-
них міжнародних правил, вимог та стандартів для усіх без винятку країн світу.

Теоретична розробка міжнародно–правових засад регулювання глобальних
біоетичних проблем, представлена в цьому науковому дослідженні, дозволить
сформувати сучасну і дієву правову систему галузі міжнародного біоетичного
права,  відповідні міжнародно-правові інститути.

Актуальність дослідження В.Г. Третьякової  полягає у тому, що воно є пер-
шою спробою комплексного висвітлення і регулювання глобальних біоетичних
проблем.

Логічна вивіреність та структурованість різноаспектного дослідження дозво-
лила автору максимально повно висвітлити та проаналізувати  більшість існую-
чих на сьогодні глобальних біоетичних проблем і запропонувати оптимальні між-
народно-правові засади їх регулювання.

Більшість положень рецензованої  монографії, а також викладених в ній авто-
рських дефініцій, висновків та пропозицій є новаторськими. Так, новаторськими
є ідеї розбудови  системи міжнародних біоетичних судів, а також створення уні-
фікованої глобальної системи захисту біоетичних прав людини.

Заслуговує на увагу пропозиція щодо створення систем  міжнародного  колек-
тивного біоетичного нагляду та біобезпеки, а також високопрофесійної міжна-
родно-правової служби біоетичної  експертизи.

© ОЛІЙНИК Ольга Борисівна – доктор юридичних наук, професор, академік
Академії наук вищої школи, ректор Університету новітніх технологій, заслужений пра-
цівник освіти України

* Третьякова В.Г. Міжнародно–правове регулювання глобальних біоетичних про-
блем: монографія / В.Г.Третьякова В.Г.. – К.: Кондор, 2013. – 407 с.
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В роботі досить детально  обгрунтовано пріоритетність біоетичних прав
людини у життєдіяльності суспільства і доведено необхідність формування
належної міжнародно-правової системи їх гарантій та максимального захисту. 

Численні пропозиції, що містяться у рецензованій монографії, можуть бути у
повному обсязі використані універсальними та регіональними і міжрегіональни-
ми міжнародними організаціями при формуванні міжнародної нормативно-пра-
вової бази у сфері регламентації біоетичної діяльності та у частині міжнародно-
правового регулювання глобальних біоетичних проблем.

Крім того, запропоновані автором міжнародні модельні біоетичні закони в
разі їх запровадження відповідними інтегративними міжнародними структурами
дозволять законодавцям усіх країн світу створити уніфіковані та гармонізовані
між собою національні правові та законодавчі системи у сфері біоетики.

При загальній високій оцінці даного дослідження як винятково новаторського
як у теоретичній, так і в практичній його частині, повноті висвітлення широкого
спектру найрізноманітніших глобальних біоетико-правових проблем, вбачається
доцільним авторові сформувати у подальшому біоетико-правові концепції міжна-
родно-правової системи профілактики та попередження тих глобальних біоетич-
них проблем, про які тільки побіжно згадується в монографії але детально вони
не розглядаються, зокрема, ті, що породжуються сучасними формами піратства,
рабства, а також ті, що виникають внаслідок збройних конфліктів, безпритуль-
ності, легалізованої дитячої  евтаназії.

Однак наведені вище побажання авторові  ні в якій мірі не применшують
наукової цінності  рецензованої праці. Підготовлена В.Г. Третьяковою монографія
«Міжнародно–правове регулювання глобальних біоетичних проблем» є безсум-
нівно творчим, самостійним та оригінальним науковим дослідженням.
Теоретичні та практичні результати цієї праці можуть бути успішно використані
при розробці курсу лекцій за спеціальністю «Міжнародне біоетичне право» для
студентів вищих навчальних закладів. Крім того, ключові конструктивні поло-
ження монографії слугуватимуть формуванню конче необхідних для суспільства
систем  міжнародних та національних  біоетичних судів для захисту біоетичних
прав людини, а також стануть у пригоді при створенні міжнародної мережі біо-
етичної інфраструктури.

Пропозиції та рекомендації, викладені у монографії, можуть бути у повному
обсязі використані у міжнародній та національній правозастосовчій та законо -
творчій діяльності.
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