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Розділ 1

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

УДК 34 : 165.242.1

С. О. ГЛАДКИЙ

ПРАВОВЕ САМОПІЗНАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ
КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ

Розглядається низка актуальних питань, що належать до комплексу проблем науково-теоретичного і практичного характеру, які виникають у процесі здійснюваного
автором дослідження правової самосвідомості особи та розробки теоретичних засад,
методології й методики правового самопізнання. Завданнями і загальною логікою цього міждисциплінарного комплексного дослідження зумовлюється потреба у розгляді
концептуальних засад та соціально-практичної актуальності правового самопізнання,
що і є предметом пропонованої статті. Автор виокремлює загальнотеоретичний,
історико-генетичний, психологічний і соціально-практичний аспекти аналізу феномена
правового самопізнання, вказує на основні труднощі цього процесу.
Ключові слова: правове самопізнання, правова самосвідомість, правосвідомість,
правова психіка, правова реальність.

Гладкий С.А. Правовое самопознание как предмет комплексного исследования:
концептуальные аспекты
Рассматривается ряд актуальных вопросов, относящихся к комплексу проблем научно-теоретического и практического характера, которые возникают в процессе осуществляемого автором исследования правового самосознания личности и разработки
теоретических основ, методологии и методики правового самопознания. Задачами и
общей логикой этого междисциплинарного комплексного исследования обусловлена
потребность в рассмотрении концептуальных основ и социально-практической актуальности правового самопознания, что и является предметом предлагаемой статьи.
Автор выделяет общетеоретический, историко-генетический, психологический и социально-практический аспекты анализа феномена правового самопознания, указывает на
основные трудности этого процесса.
Ключевые слова: правовое самопознание, правовое самосознание, правосознание,
правовая психика, правовая реальность.

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 selfknowledge. 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.

Сократівське гасло «пізнай себе і пізнаєш увесь світ», модифіковане під впливом усвідомлення плюральності та соціокультурної конгломератності буття сучасного суспільства в формулу «пізнавай себе у світах та світи у собі», є актуальним і для права (особливо, якщо воно мислиться як інтерсуб’єктивне явище).
Суб’єктивно-об’єктивні «світи» права, які ми відкриваємо в собі і навколо себе –
це і «символічні універсуми», створені філософами і теоретиками права, іншими
творцями юридичної доктрини та догми права; і реальність повсякденного життя, в якій ми вступаємо у правові відносини та інші правові взаємодії, вчиняємо
правові дії; і поверхневі та глибинні шари індивідуальної правової психіки, зокрема ті, для позначення яких у теоретичній юриспруденції виробляється поняття
«правовий менталітет». Інтегральне вираження ці та інші прояви правової реальності знаходять у цілісному контурі життєвого світу конкретного індивіда, який в
результаті правової соціалізації відбувся як «правова людина». Невід’ємною
рисою такої людини в сучасних соціокультурних умовах є здатність і потреба в
самопізнанні.
Зазначена інтенція свідомості у форматі науково-юридичного дискурсу може
реалізовуватися через розробку концепції правового самопізнання, центральною
складовою частиною якої має бути комплекс ідей щодо правової самосвідомості
особи. Цінність такої концепції вимірюється її придатністю для практичного використання – дійсного правового самопізнання як екзистенційного пізнання
індивідом своєї власної правової психіки та правової поведінки, що є нагальним
з огляду на гостру необхідність позитивної трансформації правової свідомості та
правового менталітету українського суспільства. Останнє продовжує існувати в
режимі накопичення кризових явищ, що несе в собі великі загрози для рівноваги
його правової системи. За таких обставин існує очевидна потреба не в схоластичному теоретизуванні, яке сьогодні органічно вплетене в механізм творення
соціальних фікцій, що супроводжується бюрократизацією науки і освіти,
знеціненням статусу дипломованого фахівця-юриста та науковця, а в пізнанні-дії,
пізнанні-самозміні.
Одним з головних векторів цивілізаційного розвитку перехідного суспільства
є його трансформація на основі принципу верховенства права та низки інших,
ключових для правового життя розвинених країн західної демократії, юридичних
принципів, основне функціональне призначення (регулятивний вплив) яких полягає у забезпеченні реальності юридичного права. Останнє діє і реалізується в
суспільному житті як об’єктивне і водночас суб’єктивне явище, що породжується
соціальною взаємодією численних суб’єктів, кожен з яких є носієм правосвідомості.
Реальність юридичного права вимірюється, на глибоке переконання автора,
насамперед ступенем індивідуально-психологічної актуалізації природного
права – останнє має бути «знайдено» кожним учасником соціального спілкування
«у собі». Форми прояву таких «знахідок» безперечно будуть різними
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(анархічність і соціальне бунтарство, почуття власної гідності, активний правовий самозахист, пропаганда високих правових цінностей тощо). Проте мабуть є в
цьому досвіді і щось спільне. Як видається, цим спільним можна вважати поступальний розвиток правової самосвідомості особи. З погляду теорії самоорганізації систем навіть незначне просування конкретного індивіда цим шляхом
може породити несподівано значні наслідки для всього суспільства. Синергетичне бачення ролі флуктуацій у динаміці нерівноважних систем, у яких може спостерігатися відомий «ефект метелика», дає підстави для ще однієї інтерпретації
згаданого сократівського гасла: «пізнавай себе і, ймовірно, ти зміниш світ, у якому живеш».
Доречність (актуальність і теоретико-методологічна обґрунтованість) такого
підходу до вирішення назрілих суспільних проблем можна ілюструвати метафорою дзеркала, до якої звертаються і науковці. Так, приміром, український
фахівець у галузі філософії права Ю. Калиновський називає суспільну свідомість
дзеркалом, що фіксує реалії буття у певний спосіб1. Вдосконалення дзеркала є
водночас і вдосконаленням правової реальності, оскільки згідно з сучасними поглядами на сутність останньої, обґрунтованими провідними українськими науковцями-правниками, правова реальність є упорядкованою єдністю форм буття
та усвідомлення права2. Відповідно, якщо дзеркало правової свідомості є деформованим і «забрудненим», то шанси сприймати реальність невикривлено є мізерними. Ще примарнішими за таких умов є шанси конструктивно діяти в «об’єктивному» світі (зокрема, у сфері інституціоналізованих правових явищ), поліпшувати його своєю діяльністю.
До характерних рис теоретичних студій правового самопізнання належить,
по-перше, їх міждисциплінарність, наявність обумовлених предметом пізнання
взаємозв’язків з теоріями і концепціями філософсько- й теоретико-правового,
психологічного, соціологічного, етнологічного, науково-історичного та іншого
змісту. Правова свідомість функціонує у постійній взаємодії з іншими видами та
формами усвідомлення внутрішньої та зовнішньої реальності. Існування певних
детермінацій і кореляцій між правовою свідомістю з одного боку та політичною,
моральною, релігійною, іншою свідомістю – з другого, створює вагомі соціальноонтологічні, гносеологічні, психологічні підстави для міждисциплінарного підходу в обраній царині наукових досліджень: теоретичне вивчення правового самопізнання має здійснюватись у зоні «перетинання» юридичної науки з іншими
галузями знань про людину і суспільство, насамперед, з психологією.
Об’єктом дослідження правового самопізнання виступають правова
свідомість і правовий менталітет українського суспільства в їх сутнісних, історико-генетичних, структурно-функціональних, соціально-практичних та інших проявах, що відповідним чином корелюють з характеристиками індивідуальної правової психіки. Предметне поле дослідження окреслюється, відповідно, правовою
самосвідомістю особи та комплексом взаємопов’язаних і взаємодіючих з нею
явищ і процесів, в тому числі методами її пізнання, формування і розвитку.
Змістове наповнення концепції правового самопізнання зумовлюється тим,
що реальне самопізнання у правовому вимірі людського буття полягає у спрямуванні індивідом свідомості на власну правову поведінку та водночас на власну
правосвідомість. При цьому психіка суб’єкта самопізнання функціонує як в режимі рефлексії, так і в режимі метарефлексії, що потенційно дозволяє виявити
стереотипи сприймання та самооцінки своєї поведінки і, можливо, трансформу-
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вати їх, а відтак – змінити і саму поведінку. Практична складність і найбільші
труднощі процесу правового самопізнання пов’язані з тим, що правосвідомість
індивіда витупає водночас і об’єктом (його частиною), й інструментом такого
пізнання (йдеться про відчуття, емоції, мислення та інтуїцію як психічні функції,
а також ряд психічних структур). Отже, дослідження процесів і механізмів правового самопізнання передбачає поєднання традиційної проблематики вивчення
свідомості та самосвідомості як залежних сфер, а також осмислення як теоретичних, так і прикладних її аспектів.
Мета дослідження зазначеної предметної спрямованості полягає в актуалізації одного з найменш опрацьованих науковцями аспектів теорії правосвідомості, який стосується насамперед правової самосвідомості та методів розвитку
останньої. Реалізація цієї мети передбачає узагальнення, поглиблення й конкретизацію наукових поглядів і уявлень щодо правової свідомості та самосвідомості, а
також вивчення можливостей їх практичного (психологічного, педагогічного) застосування. Автор розглядає таке дослідження як один з напрямків вирішення нагального для юриспруденції (і всієї соціальної науки) завдання, котре російський
учений І. Честнов сформулював так: «повернути «людину діючу» як основу правової реальності, тобто сформувати персоноцентристську юридичну науку»3.
З вищезазначеного випливає, що ядром змісту концепції правового самопізнання виступають ключові положення теорії правосвідомості як окремого
напряму досліджень у межах загальної теорії права. Вчення про правосвідомість
до останніх часів було однією з найменш розвинутих складових теоретичної юриспруденції, хоча очевидно, що правова свідомість виступає одним із найважливіших елементів правового життя суспільства, а відтак заслуговує на статус одного з центральних об’єктів правового пізнання. При цьому правова самосвідомість особи опинилася у найбільш затемненому кутку поля науково-юридичної рефлексії, що свідчить про певний дисбаланс розвитку правової науки,
пізнавальні функції якої, як слушно зазначає М. Дамірлі, мають подвійну спрямованість: 1) на систематизацію знань і розкриття закономірностей функціонування
й розвитку правової системи суспільства, і 2) на пізнання людиною самої себе4.
Разом з тим, у науковій літературі створений певний теоретико-методологічний фундамент для дослідження правового самопізнання як складного
психічного процесу та феномена правової реальності. Перелік прізвищ науковців,
котрі досліджували питання, коло яких окреслює доволі нечіткі контури предметного поля теорії правосвідомості, є дуже довгим. Кожен з відомих учених-правників залишив у своєму творчому доробку принаймні низку міркувань щодо певних аспектів правової свідомості особи і суспільства. Особливо уважного вивчення заслуговує творчий спадок Л. Петражицького – основоположника психологічної школи права. Видатний учений стверджував, що «право є психічним
фактором суспільного життя і воно діє психічно»5. Свої теоретичні конструкції
професор Петражицький будував на основі емпіричного (інтроспективного) правового самопізнання. Серед сучасних українських дослідників, які вивчали теоретичні проблеми правосвідомості, її національну специфіку, історичну ґенезу тощо, і чиї ідеї привернули увагу автора, слід назвати насамперед О. Атоян, Ю. Калиновського, С. Максимова, М. Цимбалюка.
Оскільки феномен правосвідомості виявляє себе у декількох вимірах (історико- й теоретико-правовому, філософському, психологічному, політичному, релігійно-духовному тощо) і перебуває у нерозривному взаємозв’язку з іншими
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соціо- та індивідуально-психологічними явищами, дослідження правового самопізнання має своїм методологічним підґрунтям комплекс загальнофілософських,
загально- та спеціально-наукових методів (переважно юридичних, а також деяких
методів, що застосовуються у практичній психології). Основу методології дослідження в її авторському баченні утворюють феноменологічний, діалогічний, історичний, психоаналітичний (в юнгіанському варіанті) підходи та метод інтроспекції.
Підбір дослідницьких методів зумовлений не претензією на осягнення
«об’єктивної істини» (це сьогодні видається методологічно некоректним, хоча від
суб’єктивного прагнення об’єктивності, репре зентованої у формах інтерсуб’єктивного досвіду, відмовлятися також не варто), а пошуком найбільш адекватних сучасному стану українського суспільства та потребам його трансформації способів вивчення того комплексу феноменів, які утворюють об’єкт і предмет дослідження. Йдеться про практично-орієнтоване вивчення архітектоніки і
векторів динаміки правосвідомості та правової ментальності особи, спрямоване
на актуалізацію і розвиток її самосвідомості.
Структурно побудова концепції правового самопізнання передбачає розробку
таких компонентів:
1. Загальнотеоретичний, що включає: 1) розгляд сучасних світоглядних координат правового самопізнання (йдеться про актуальні «картини світу» як світоглядний контекст будь-яких науково-юридичних досліджень; про підходи до розуміння права та правосвідомості, що «форматують» і спрямовану на себе пізнавальну активність суб’єкта права); 2) аналіз підходів до розуміння сутності правосвідомості, її структури, функцій, до конструювання дефініції поняття «правосвідомість»; 3) теоретичне дослідження правового менталітету (ментальності)
як переважно неусвідомлюваного психічного утворення, яке інтегрує в собі правові (в певному розумінні) компоненти етнічного виміру колективного несвідомого; 4) осмислення феномена правової самосвідомості як структурно-функціонального ядра правового самопізнання та саморегуляції; 5) аналіз доробку вчених, які
досліджували так звані «деформації правосвідомості», з виокремленням онтологічного, гносеологічного, поведінкового та інших аспектів проблеми.
Рівень складності дослідницьких завдань, що випливають з комплексного
підходу до вивчення правового самопізнання, зумовлюється тим, що більшість
питань, які при цьому виникають, є гостро дискусійними і перебувають на початковій стадії науково-юридичного вирішення. Навіть ведучи мову про такий, вже
понад століття досліджуваний, ключовий теоретико-правовий об’єкт, як правосвідомість, ми, як слушно зазначає М. Цимбалюк, стикаємося, по-перше, з
відсутністю не лише єдності у визначеннях її сутності, структури чи функцій, а й
навіть узгодженості бодай світоглядно-методологічних підвалин побудови таких
визначень6.
2. Історико-генетичний компонент, виокремлення якого виправдано з огляду
на необхідність: 1) з’ясування загальних рис правосвідомості та правового менталітету українського суспільства (під кутом зору процесу соціалізації, впливу
соціоментальних історичних детермінант на формування правосвідомості та правової самосвідомості індивіда); 2) виявлення чинників формування і розвитку
правового менталітету українців, а також оцінку їх дієвості на сучасному етапі
суспільного життя.
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Варто зауважити, що з феноменологічного погляду ментальний «портрет» українця в процесі дослідження доцільно сприймати не як результат віддзеркалення у свідомості науковців певної об’єктивної даності, а як процес колективного
конструювання історіографічного образу, що є елементом національної самосвідомості й може чинити як позитивний, так і негативний вплив на життя
суспільства, визначаючи його майбутнє.
3. Психологічний компонент, що включає: 1) з’ясування еволюційних тенденцій і меж розширення, поглиблення, переструктурування індивідуальної правосвідомості, її індивідуалізації; 2) розгляд методів і прийомів правового самопізнання (поміж ними до основних можна віднести насамперед інтроспекцію,
а до допоміжних – ті методи, які вважаються нетрадиційними, наприклад, так звану «медитацію»). В окресленій площині найскладнішим завданням є вивчення
кореляцій між індивідуальним самоусвідомленням і трансформаціями правового
менталітету як колективно-психологічного утворення. Власне, тільки конструктивні зміни у царині глибинних ментальних структур української нації спроможні
забезпечити позитивну трансформацію правової та інших систем країни.
Увага до психолого-практичних методів правопізнання і правогенезису виправдана також тому, що для сприймання правової реальності як об’єктивносуб’єктивного (інтерсуб’єктивного) цілого, слід перестати перебувати «в центрі
картини», навчитися розототожнюватися з феноменами власної правової свідомості, безпристрасно спостерігати за ними. Саме в такий спосіб можна «розсунути» межі поля правосвідомості, до певної міри зануритися в її глибини (в напрямку тих психічних структур, які позначають поняттям «менталітет», і в яких деяким прибічникам юснатуралістських теорій вдавалося угледіти витоки природного права).
4. Соціально-практичний компонент дослідження, що виокремлюється з огляду на потребу в з’ясуванні перспектив трансформації правосвідомості українського суспільства у контексті тих явищ і психологічних механізмів, комплекс
яких позначається поняттям «правове самопізнання». Теоретичне прогнозування
майбутнього національної правосвідомості має здійснюватися з урахуванням стохастичного характеру її динаміки, навколо центральної гіпотези цього дослідження: розвиток правової самосвідомості кожного окремого українця є найважливішою передумовою позитивної трансформації правового менталітету українського суспільства.
Практичне значення дослідження правового самопізнання визначається метою цього виду пізнавальної діяльності. Індивідуальною метою правового самопізнання є досягнення особою внутрішньої свободи (через пізнання себе у
праві та пізнання права у собі як свободи), звільнення від дисгармоній власного
життєвого світу (подолання так званих «деформацій правосвідомості»), духовна
самореалізація у правовому вимірі життя. Соціальна мета правового самопізнання – конструктивна трансформація суспільства (суспільної правосвідомості, а в
історичній перспективі – і менталітету), спрямована на його гармонізацію.
Варто зауважити на необхідності розмежування самопізнання і саморозвитку
особистості. Безперечно, самопізнання з певного погляду слугує саморозвитку,
передує йому і супроводжує його. Не випадково, що більшість дослідників розглядають самопізнання лише в контексті саморозвитку (самовиховання, самовдосконалення), як складову останнього. Разом з тим, існують аргументи і на користь
самостійного статусу поняття «самопізнання» і позначуваного ним феномена:
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щось змінювати, коригувати, виправляти та вдосконалювати у собі доцільно лише після досягнення скільки-небудь повного та адекватного знання про себе. Але
чим виміряти повноту і адекватність такого знання – це питання, як видається, залишається відкритим.
К. Хорні, звертаючись до себе з одвічним питанням «чи може людина пізнати
себе», не дає на нього надто оптимістичної відповіді. Відома представниця психоаналізу зазначає, що після фундаментальних відкриттів З. Фрейда це завдання
видається значно важчим і заплутанішим, ніж це могли припускати в давнину;
«люди, які ступлять на обіцяну їм легку дорогу, або набудуть помилкове відчуття
самовдоволення, вважаючи, що вони все про себе знають, або розчаруються,
зіткнувшись з першими серйозними труднощами, і вирішать залишити пошук
істини як невдячну справу. Нічого подібного не трапиться, якщо людина знає, що
самоаналіз – це важкий, поступовий процес, часом болісний і неприємний і який
вимагає всієї доступної конструктивної енергії»7.
Крім внутрішніх (індивідуально-психологічних) бар’єрів, які ускладнюють
(або унеможливлюють) самопізнання, йому перешкоджає також вплив низки
зовнішніх (соціальних) чинників. Головними перешкодами на шляху реалізації
цілей правового самопізнання є глибинна духовна криза, як охопила українське
суспільство, руйнація соціокультурних механізмів духовного самовідтворення й
розвитку. Доволі поширеним стало суб’єктивне відчуття того, що світ є «переповненим» обманом і тому небезпечним, тож «тікати» від нього, реалізуючи «програмне» гасло пересічного українця («моя хата скраю»), багатьом здається цілком
логічним кроком.
Проте втеча від світу в системі духовних координат може виглядати по-різному: людина зазвичай прагне лише відгородитися від соціуму, зосереджується на
власному побуті, родинних відносинах чи внутрішніх проблемах, кардинально
звужуючи і збіднюючи цим свій життєвий світ; інший варіант «втечі» – самозанурення, здійснюване з метою знайти себе «істинного», здобути внутрішню свободу, повернути власну гідність, знайти нові сили і мотиви для діяльності в
суспільстві, тобто повернути собі самого себе, подолавши хворобливе відчуження від соціального світу. Знання щодо правового самопізнання будуть корисними
насамперед людям, які обирають другий шлях.
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ІНТЕГРАТИВНА ТЕОРІЯ ПРАВА
ЯК БАЛАНС ПРОТИЛЕЖНИХ ІДЕЙ

О. Л. ЛЬВОВА

Досліджуються філософські витоки інтегративної теорії права, розкривається її
роль у забепеченні гармонії та балансу різноманітних теорій праворозуміння. Особлива увага приділяється філософсько-правовим поглядам Б. Кістяківського, В. Соловйова,
А. Ященко. Підкреслюється, що представлену ними синтетичну теорію права можна
розглядати як гармонійну, збалансовану єдність (синтез) основних сутнісних характеристик та проявів права (свободи, справедливості, рівності, моралі) як багатогранного явища, врівноважене знання про яке має стати основою нормативної діяльності
держави.
Ключові слова: інтегративна теорія, право, праворозуміння, природне право, синтетична теорія, юридичний позитивізм.

Львова Е.Л. Интегративная теория права как баланс противоположных идей
Исследуются философские истоки интегративной теории права, раскрываются
её роль в обеспечении гармонии и баланса различных теорий правопонимания. Особенное внимание обращено на философско-правовые взгляды Б. Кистяковского, В. Соловьёва, А. Ященко. Подчёркивается, что представленную ими синтетическую теорию
права можно рассматривать как гармоничное, сбалансированное единство (синтез)
основных сущностных характеристик и проявлений права (свободы, справедливости,
равенства, морали) как многогранного явления, уравновешенное знание о котором
должно стать основой нормативной деятельности государства.
Ключевые слова: интегративная теория, право, правопонимание, природное право,
синтетическая теория, юридический позитивизм.

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 attention 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 manifestations 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 питання сутності права перебувало у центрі уваги правознавців, філософів та інших науковців. Дослідники та мислителі намагалися
висвітлити своє бачення витоків права, його походження, джерел, форми, змісту,
функцій, призначення тощо. Це, у свою чергу, проявилося у появі різноманітних
шкіл та концепцій розуміння права, які стали свого роду парадигмою наукового
пізнання в сфері юриспруденції.
Метою будь-якого права є реалізація його соціальної цінності в житті людини,
суспільства та держави. Саме з огляду на це метою даного дослідження є теоре-
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тичний аналіз деяких витоків права, які стали філософською основою розвитку
інтегративної юриспруденції, а також з’ясування її балансуючої ролі серед інших
теорій праворозуміння.
Філософську основу для розвитку інтегративної юриспруденції склали праці,
таких видатних вітчизняних та зарубіжних юристів та філософів, як Г. Берман,
Б. Кістяківський, В. Соловйов, Дж. Холл, О. Ященко та ін.
Зокрема, дискусія про поняття права ще за радянських часів (Н. Боброва,
В. Нерсесянц, Р. Халфіна, В. Кудрявцев, А. Васильєв та ін.) поклала початок формуванню трьох концепцій – «шкіл» – у теорії права: нормативної, соціологічної
та природно-правової1.
На сучасному етапі інтегративна теорія права представлена у вітчизняній науці здобутками О. Костенка, П. Рабіновича, І. Тімуш та ін., у російській юриспруденції – концепціями В. Графського, В. Нерсесянца, В. Четверніна, А. Полякова, Р. Ромашова, І. Честнова та ін.
Однак сучасна юридична наука ще не має єдиного розуміння інтегративного
правознавства, яке б набуло вагомого авторитету щодо інших правових теорій.
Нині філософське бачення природно-правових ідей та розвитку інтегративної
юриспруденції в Україні представлено працями А. Козловського, С. Максимова,
Ю. Оборотова, О. Стовби, С. Сливки та ін. Їх праці складають вагомий науковий
доробок до проблеми природно-правого та інтегративного розуміння права. Особливий інтерес становить, на думку С. Рабіновича, виокремлення методологічних
відмінностей у стратегіях пізнання природно-правових феноменів (справедливості, права, прав людини тощо), а також особливостей розв’язання основних питань юснатуралізму (співвідношення природного і позитивного права, абсолютного й регулятивного у праві та ін.)2.
На сучасному етапі розвитку юридичної науки з’являються різноманітні спроби обґрунтування інтегрованого визначення права, зокрема, це концепція соціального натуралізму О. Костенка, В. Нерсесянца (лібартарно-юридичний підхід),
А. Полякова (комунікативна теорія права), Р. Ромашова (реалістичний позитивізм), І. Тімуш (інтерсуб’єктивна концепція праворозуміння), І. Честнова
(теорія діалогу), В. Четверніна (інституційна теорія) та ін.
Ми не маємо на меті в межах даної теми вдаватися до аналізу зазначених концепцій. Зауважимо лише, що не зважаючи на те, що вони відрізняються
своєрідною новизною, цінністю та практичним баченням сучасності, попри все і
ці концепції не позбавлені деяких недоліків та критичних зауважень з боку юридичної науки.
Так, переходячи безпосередньо до розгляду даного питання, почнемо з класичної думки вітчизняного професора М. Козюбри про те, що «ідейну спрямованість базисної юридичної науки теорії права і держави (а тому і юриспруденції
в цілому) визначає покладений в її основу тип праворозуміння. Тип праворозуміння визначають у сучасній вітчизняній юридичній науці як зумовлений світоглядною позицією пізнаючого суб’єкта образ права, що відображає найбільш
суттєві, відповідно до цієї позиції, ознаки права»3.
Наприклад, залежно від ставлення до «основного питання філософії» –
співвідношення матеріального й ідеального – виокремлюється матеріалістичний
та ідеалістичний тип праворозуміння; залежно від ставлення до права різних народів і тих чи інших цивілізацій виокремлюють такі типи право розуміння, як
європейський (християнський), мусульманський або ісламський, індо-буддійський, китайський, японський та ін.4
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Основними сучасними типами розуміння права є: юридичний (лат. «jus» –
право) і легістський (лат. «lex» – закон). Згідно з легістським типом праворозуміння правом є сукупність законодавчо закріплених норм, тобто владних приписів держави. Відповідно до юридичного типу праворозуміння, правом є складне соціальне явище (особливий соціальний регулятор), що має власну об’єктивну
природу (сутність), яка не залежить від волі чи свавілля законовстановлюючої
(державної) влади. Таким чином, юридичний тип праворозуміння виходить із розмежування права і закону, легістський – з їх ототожнення. У цьому і полягає їх
принципова відмінність.
Існуючі типи праворозуміння охоплюють різноманітні концепції права, які за
спільною спрямованістю в обґрунтуванні сутності права об’єднуються у
відповідні правові школи. Здебільшого будь-який варіант тлумачення права, спираючись на розмежування права і закону, сприймається як природно-правова концепція, тобто як одна із концепцій природної школи права. Це не вірно, хоча саме
її представники вперше використали поняття «природне право» (незалежне від
держави) і протиставили його позитивному праву (встановленому державою).
Окрім теорій природної школи права, юридичний тип праворозуміння охоплює
правові концепції історичної, психологічної та соціологічної шкіл права, кожна з
яких також визначає право як явище надпозитивне (наддержавне), але тлумачить
його зі своїх власних позицій. Легістський тип праворозуміння охоплює неопозитивістські теорії права, які утворюють нормативістську і аналітичну школи
права5.
М. Козюбра, досліджуючи критерії типології праворозуміння, констатує, що
чи не найпоширенішим є «ідеологічний» критерій, тобто вихідні концептуальні
ідеї, які визначають зміст праворозуміння.
Відповідно до нього виокремлюються природно-правовий (юс натуралістичний), юридико-позитивістський (нормативістський) і соціологічний типи праворозуміння. Незважаючи на відсутність єдності поглядів щодо соціального значення цих типів право розуміння, переважна більшість дослідників схиляється до того, що кожний з них ґрунтується на певних світоглядних підвалинах, які, у свою
чергу, відображають реальні грані, аспекти права як феномену.
Саме останній момент стимулював пошук шляхів до синтезу, інтеграції здобутків зазначеної типологізації, яка була започаткована в середині ХХ ст. американським філософом Дж. Холлом, а нині набула популярності й на теренах колишнього СРСР, зокрема й в Україні6.
Отже, постала необхідність об’єднання цінних здобутків різноманітних типів,
концепцій права, що поклало початок широкому, багатоаспектному типу праворозуміння, що є основою інтегративної юриспруденції.
О. Ющик щодо широкого плюралізму праворозуміння наголошує, що цьому
сприяли значні політичні, економічні та соціальні перетворення, які відбулися за
часи незалежності нашої держави. Тим часом, істинне знання потребує зведення
різних знань предмета до його єдиного поняття, а отже, вчені-юристи постали перед необхідністю з’ясування методологічних проблем у дослідженні права й пошуку відповідної методології наукових досліджень. Проблема методології
дослідження права на певному етапі розвитку науки стає визначальною в процесі
формування адекватного розуміння права.
Насамперед існування багатьох теорій праворозуміння логічно веде до їх групування, зведення до більш загальних різновидів. Проте, оскільки право розгля-
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дається як єдиний феномен, або «йдеться про спільну якість правових явищ, що
виступає у вигляді інтегративного утворення», усі різновиди теорій механічно
об’єднуються в «інтегративну юриспруденцію», або «інтегративне праворозуміння». В результаті все зводиться до того, що право природне і право позитивне розглядають відповідно як «зміст» і «форму», кожне з яких має власну
сутність; проте єдиного задовільного поняття права, пише О. Ющик, так і не отримано, що спонукає науковців до подальших методологічних пошуків7.
Це вимагає від науковців зосередження особливої уваги на методології правознавства, а саме, обрати такі філософсько-правові підходи, які якнайбільше
відповідали б основній потребі перехідного періоду існування українського
суспільства, сприяли б її задоволенню. У цьому, як підкреслює вітчизняний професор П. Рабінович, і вбачається об’єктивна причина стрімкого зростання уваги
вітчизняних дослідників до філософії права8.
Філософський рівень вивчення права, однак з урахуванням інших рівнів,
обґрунтовує О. Лейст. Він пише, що «право повинно розглядатися насамперед як
факт історії, сутність якого осягається на тому рівні абстракції, де поєднуються
поняття й категорії соціології, етики, психології, політології та власне історії, яка
на сучасному етапі розвитку правознавства виходить на перший план як критерій
загальності та істинності теоретичного узагальнення. ...Кожний з напрямів правознавства по-своєму висвітлював розуміння сутності права; як і передбачав І. Кант,
ця проблема («що таке право?») повинна вирішуватися на філософському рівні»9.
Даній позиції імпонує думка М. Цвік, що сучасне праворозуміння має ґрунтуватися на використанні досягнень світової науки – як сучасної, так і минулих
часів. За таких умов розуміння права складається з добре забутого старого у
поєднанні з новими інтерпретаціями окремих проявів правової матерії.
Водночас він підкреслює тезу про те, що, «починаючи із Сократа, Платона й
Аристотеля, всі напрями в теорії сходяться на тому, що право має бути концентрованим виразом ідеалів справедливості, втіленням моральних принципів, що панують у суспільстві»10.
Кожна концепція права, якою б досконалою чи, навпаки, слабкою, вона не здавалася на перший погляд, наділена своїм особливим потенціалом та збагачує
сутність і розуміння права більш глибоким змістом. Адже пізнання права подібне
вивченню складної, багатогранної геометричної фігури, у процесі якого окремо
споглядаються усі грані одного цілого. Тому хибним, на наш погляд, є ігнорування потенційних досягнень будь-якої правової концепції. Саме такі дослідження
привели до появи інтегративної юриспруденції, до широкого підходу в праві.
І, як справедливо підкреслює С. Петровцій, завданням саме інтегративної юриспруденції є утвердження комплексного, багатоаспектного або широкого підходу
до розуміння права шляхом виділення тих важливих елементів у численних правових концепціях, які допомагають краще усвідомити основні ознаки права.
Для такого всебічного пізнання права, пише дослідниця, слід з’ясувати основні положення природної, історичної, нормативістської, психологічної та
соціологічної шкіл права і виділити з них ті, що найбільше відповідають потребам сучасної юриспруденції.
Чому наведено саме ці школи права? По-перше, кожна з зазначених шкіл бере за основу права свої особливі чинники, тобто кожна з них відрізняється притаманною лише їй ідеєю про право. По-друге, численна кількість теорій права є або
складовими вищенаведених шкіл або похідними від них.
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Положення різних правових шкіл – свідчення того, якою складною є природа
права. Поділяючи зміст одних та відхиляючи інші, потрібно в кожній школі
віднайти ті раціональні зерна, які дають змогу підійти до розуміння права з позиції інтеграції11.
Саме тому вже стільки століть не втрачена актуальність наукового пошуку
сутності права у всіх його проявах та розуміннях. Поглиблено вивчаються різноманітні концепції права, синтез яких на сучасному етапі сприяє не лише постійному оновленню розуміння та сприйняття феномена права, а й наближає юридичну
науку до єдності у праворозумінні.
Інтегрування цінних здобутків різноманітних правових ідей не породжує автоматично одностайності у розумінні права. Як пише П. Рабінович, «інтегральний підхід» до праворозуміння об’єктивно зумовлений низкою закономірних
соціальних процесів, він не тільки не повинен суперечити вимогам системного
підходу, а має бути його своєрідною конкретизацією, інструментом реалізації його вимог. У протилежному випадку «інтеграція» є нічим іншим, як еклектизацією,
тобто механічним, досить довільним перемішуванням декількох, зазвичай добре
відомих теорій, концепцій, поглядів12.
І. Тімуш також звертає особливу увагу на зростаючу в науці юриспруденції та
практиці актуальність проблеми компенсації цілком закономірних диференційованих тенденцій відповідним «противажним» прагненням інтегрування права в
системно організовану цілісність, поєднуючою засадою якої було б «синтетичне»
за своїм характером праворозуміння13.
В. Нерсесянц, досліджуючи положення юридичного позитивізму радянських
часів, констатує, що «з позиції легістсько-позитивістського підходу право – це наказ офіційної влади, а його відмінною рисою є примусовість. За такого розуміння
зникає будь-яка відмінність між правом і свавіллям, і сам закон із правового явища стає засобом протиправної нормотворчості та інструментом насилля. Також і
вихвалювана прибічниками юридичного позитивізму законність, яка спирається
на подібні правопорушуючі закони, стає знаряддям свавільної політики авторитарної та тоталітарної влади»14.
Тобто, політика не повинна формувати право чи домінувати над ним, а має
діяти в його межах і перебувати в гармонійній єдності з правом у широкому розумінні цієї категорії15.
Саме вихід за межі вузьконормативного розуміння права, що було характерно
для правознавства радянської доби, актуалізував проблему інтегративної юриспруденції та сприяв поверненню юридичної науки до природних витоків права та
відродженню досліджень у даному напрямі.
Потреба поєднати різноманітні концептуальні підходи до розуміння права не
є новою, зародки її виходять ще з давніх філософських пошуків, які породжували ідеї позитивного та природного права, божественного, ідеального, вічного права тощо. За свій історичний шлях розвиток ідеї права та його розуміння пройшов
злети та падіння, гостру боротьбу в середині себе самого за свою істинну сутність
та природу. І така боротьба була викликана досить часто певною політичною ідеологією і стосувалася, як правило, права природного та позитивного.
Чи не ключова роль у створенні гармонійного балансу у розумінні права та
поєднання існуючих правових концепцій відводиться філософії права. З огляду на
це звернемося до деяких ключових ідей інтегративного праворозуміння в історії
філософсько-правової думки.
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В Росії (що мало значення й для вітчизняної науки) передвісником інтегративної юриспруденції можна вважати унікальний досвід побудови синтетичної філософії В. Соловйова, який рівновагу та гармонію поклав в основу об’єднуючого,
синтезуючого принципу своєї філософської системи. Надалі ця філософія стала
підґрунтям для висунення концепції синтетичної теорії права і держави А. Ященко (1877–1934 рр.) і, ймовірно, справила вплив на модель інтегральної культури
В. Сорокіна (1889–1968 рр.)16.
Так, В. Соловйов, відрізняючи право природне та право позитивне, водночас
не сприймав їх як дві відмінні сфери права. Для нього це були лише дві відмінні
точки зору на один і той же об’єкт.
Природне право, в його розумінні, є лише «раціональною сутністю права»;
право ж позитивне є історичним явищем права. Це – право, реалізоване залежно
«від стану моральної свідомості в даному суспільстві та від інших історичних
умов». Тому природне право постійно стає правом позитивним17.
На його думку, природне право можна вважати чи правом, що відповідне природному, позадержавному стану, чи як критику права, чи як ще зароджуване у
свідомості суспільне право, чи, врешті-решт, як логічний раціональний смисл позитивного права. Саме в цьому останньому розумінні сприймав природне право
В. Соловйов18.
Таким чином, філософ споглядав право дійсно синтетично, вбачаючи в ньому
гармонійне поєднання різноманітних його характеристик.
Аналізуючи погляди В. Соловйова на право, продовжувач його ідей А. Ященко зауважував, що необхідним для розуміння права В. Соловйов вважав такі основні елементи: 1) з формального боку – особисту свободу; 2) загальність
(рівність перед законом); 3) розмежування (як необхідний результат поєднання
двох попередніх елементів); 4) з матеріального боку – спільне благо (як мінімум
моральності); 5) зовнішню примусову реалізацію19.
За такого розмаїття елементів у природі права В. Соловйову вдалося віднайти
єдиний зв’язок, об’єднуючий синтезуючий принцип – «ідею рівноваги і гармонії»20.
Подальші міркування А. Ященко21 щодо зазначеної позиції, на нашу думку,
можна узагальнити такими тезами: по-перше, немає жодної сфери людського
знання, де б існувала загальна згода; по-друге, при визначенні природи права важливо не загострювати суперечності, а зближувати теорії, відрізняючи лише те, що
дійсно є відмінним; по-третє, постійні намагання по-новому визначити природу
права зумовлює прогрес усієї філософії права; по-четверте, боротьба ідей вказує
не стільки на невизначеність науки про право, скільки на розвиток розуміння природи права у напрямі більш глибокого розуміння права в його першоосновах; поп’яте, неадекватним є однобічний підхід у процесі побудови складної теорії лише
на підставі якого-небудь одного елемента юридичного явища, який сприймають
за ціле.
Зрозуміти право як багатоаспектне явище намагався також Б. Кістяківський,
погляди якого значною мірою формувалися під впливом ідей В. Соловйова. Він
розробив так звану плюралістичну концепцію права.
Заперечуючи однобічний підхід до права, що властивий, наприклад, класичному правовому етатизму, Б. Кістяківський під правом розумів складне багатоаспектне явище, що не піддається однозначному визначенню. Право, на його думку, необхідно вивчати з різних сторін, включаючи його соціологічні, державно-ор-
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ганізаційні (право як порядок) і нормативні прояви. Водночас право постає як
явище телеологічного порядку, що зумовлене трансцендентальними цілями. Основне значення вчений відводив цілям етичним, визначаючи їх як свободу та
справедливість22.
Б. Кістяківський у своїх дослідженнях також виправдовує нормальність існування численних теорій та підкреслює, що «разом із багатоманітністю наукових
понять права не підлягає сумніву, що право, як явище, єдине»23.
У зв’язку з цим вчений посилається на принцип єдності права, який був розроблений у першій половині ХІХ ст. у боротьбі за єдине наукове поняття права.
Даний принцип втілювався частково ціною звуження сфери права, що відобразилося у запереченні природного права. Хоча завдання створити єдине наукове поняття права виявилося невирішеним, однак принцип єдності права, як явища, став
загальновизнаним науковим здобутком. У 70-х роках ХІХ ст. проблеми природного права хоча й перестали ігноруватися, усе ж довелося визнати неможливість
створення єдиного наукового поняття права, адже таких понять декілька24. Тобто
позиція Б. Кістяківського імпонувала попередній позиції А. Ященка про
доцільність відмови «від безплідних намагань односторонньо визначити природу
права, і так зрозуміти його, щоб це поняття охоплювало усі односторонні теорії в
їх, хоча й односторонній, правильності»25.
Не можна також задовольнятися лише перерахуванням різноманітних наукових понять права. «Не підлягає сумніву, – стверджував Б. Кістяківський, – що мають існувати й такі синтетичні форми, які об’єднали б ці поняття в новий вид
пізнавальних єдностей»26. Тобто, «необхідним є синтез усього знання про право,
отриманого науковим його дослідженням»27.
Отже, синтетична теорія права у дослідженнях Б. Кістяківського, В. Соловйова та А. Ященка представлена, на наш погляд, як гармонійна, збалансована
єдність (синтез) основних сутнісних характеристик та проявів права (свободи,
справедливості, рівності, моралі) як багатогранного явища, врівноважене знання
про яке має стати основою нормативної діяльності держави.
Незважаючи на більш ніж столітній відлік часу, філософські акценти даної
інтегративної теорії не втратили своєї актуальності й на сьогодні. Принципи, на
яких вона побудована (гармонія та єдність), та її мета (розкриття сутності та призначення права) надають можливість мирно співіснувати різноманітним правовим концепціям, які збагачують ідею права та його зміст. Однак існуючий плюралізм думок потребує концептуального завершення у вигляді їх інтеграції у єдине розуміння права, що сьогодні перебуває ще на стадії спроб та активних наукових пошуків.
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Досліджується процес формування різних напрямів об’єктивного наукового аналізу
проблем теорії держави і права; проведено аналіз християнсько-правових традицій у
понятійному апараті загальнотеоретичної юриспруденції. Християнсько-правові традиції розглядаються як категорії права, які наділені власним змістом та сутністю, мають певні функції та місце у правовій системі.
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Мима И.В. Некоторые вопросы категориального закрепления христианскоправовых традиций в праве
Исследуется процесс формирования разных направлений объективного научного
анализа проблем теории государства и права; проведен анализ христианско-правовых
традиций в понятийном аппарате общетеоретической юриспруденции. Христианскоправовые традиции рассматриваются как категории права, которые имеют собственное содержание и сущность, имеют определенные функции и место в правовой системе.
Ключевые слова: правовая традиция, христианско-правовая традиция, категория
права.

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 traditions in general theoretical apparatus of law. Christian legal traditions are treated as category 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.

Розвиток українського суспільства як демократичної системи значною мірою
залежить від глибини теоретичного осмислення явищ і процесів його багатогранної, суперечливої реальності, в тому числі й духовної. Соціальні зміни у нашій
державі, що відбулися впродовж останніх десятиріч, призвели до руйнування не
тільки багатьох суспільних, політичних, економічних стереотипів, а й усталеного
світогляду в значної частини громадян. Ці зміни стали поштовхом до пошуку нового сенсу життя, виникнення нових потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій.
Звідси й випливає необхідність наукового обґрунтування основ духовного відродження нашої нації у контексті світової соціокультурної системи, що робить особливо актуальним звернення до релігійних цінностей, зокрема християнських правових традицій.
В українських реаліях особливе значення має наукове вивчення християнськоправових традицій, оскільки саме християнство історично було і залишається основною формою релігії українців, і саме християнські цінності є одним з найважливіших факторів, що впливають на формування й розвиток національної культури, політики, освіти та інших сфер суспільного та духовного життя1. Питання
релігійної духовності, християнської етики, впливу християнства на моральний
стан суспільства, а також на процеси державотворення є предметом широкого обговорення переважно в українській релігійній, філософській, юридичній літературі, залишаючи поза увагою дослідження християнсько-правових традицій крізь
призму правової традиції українського народу.
Актуальність даної теми зумовлена неабияким інтересом до визначення і
висвітлення особливостей становлення, розвитку правової традиції українського
народу. Проте, сучасний науковий інтерес переважно пов’язаний з аналізом традицій у праві з вивченням та поясненням їх значення, визначенням ознак, властивостей та функцій. Зокрема, дослідженню традицій у праві присвячено праці таких вчених, як В. Авер’янова, В. Дудченко, М. Козюбри, В. Копейчикова, Ю. Лободи, Л. Луць, П. Музиченка, Ю. Оборотова, В. Опришко, М. Орзіха, П. Рабіновича, В. Селіванова, О. Скакун, О. Сурілова, Н. Толкачової, Є. Харитонова,
Ю. Шемшушенка, О. Ярмиша та інших. Так, наприклад, Ю. Оборотов зазначає,
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що правові традиції, характер їх використання становлять об’єднуючий початок
з’єднання правових систем у правові сім’ї. Традиції знаходять своє вираження в
проблемі наступності, яка виступає як зв’язок між етапами і сходинками розвитку, та полягає у збереженні елементів права як цілого або окремих його сторін при
переході правової системи з одного стану в інший2. На думку Ю. Лободи правову традицію необхідно пояснювати як сутність правового розвитку упродовж достатньо тривалого періоду. Зміст правової традиції становлять генетичні, логічні
та історичні суперечності, які є рушіями розвитку правової системи. Правова традиція є елементом етнонаціональної культури, визначає етнонаціональну специфіку, властиву, так чи інакше, українському народові упродовж всієї його
історії3. О. Шевчук стверджує, що більш високим ступенем в ієрархії правових
систем є «традиція права», котра відображає взаємозв’язок права з певною локальною цивілізацією і у цьому значенні може трактуватися як: правові цінності,
категорії, інститути, норми, які протягом сторіч свідомо передавалися від покоління до покоління у певній цивілізаційній культурі. Традиції права у свою чергу утворюють сукупність вищого порядку – локальну правову систему, а сукупність локальних правових систем складає загальну світову правову систему4.
За думкою Н. Толкачової. традиція – це соціальна норма, якій властива трансцендентальна регулятивна дія на суспільні відносини і поведінку людей, це наслідок
більш високого ступеня розвитку суспільства, ніж звичай5. Разом з тим вітчизняна юриспруденція характеризується відсутністю однозначного розуміння християнсько-правових традицій, що унеможливлює використання всього їх корисного
потенціалу як в науці, так і на практиці, не визначено інструментального значення даного явища у праві. У зв’язку з цим виникає необхідність проаналізувати
християнсько-правові традиції як категорії права, що являє собою не тільки наукову чи емпіричну, а й інструментально-юридичну цінність у правотворчості,
правовому регулюванні, реалізації права, інтерпретації права тощо. Об’єктом
аналізу виступає активна сторона християнсько-правових традицій у праві, їх дія,
рух у різних динамічних проявах, як: становлення, формування, закріплення тощо, а предметом – християнсько-правові традиції в ідеальному вимірі права.
В історії України християнство через систему цінностей сприяло національній ідентифікації, вихованню національного характеру, формуванню самобутньої духовної культури. Політико-правова дійсність сучасної Української держави спирається на міцне підґрунтя історичного буття українського народу, тому
поглиблення знань про правові явища минулого дає можливість виявити спадковість, безперервність правового розвитку в українських землях від найдавніших часів до сучасності. Трансформація християнсько-правових традицій у
сучасному українському суспільстві зумовлена різними чинниками: тенденціями
загальносвітового масштабу (глобалізаційними та інтеграційними процесами),
внутрішніми змінами українського соціуму, зрушеннями на рівні як церковних
ціннісних доктрин, так і індивідуальних ціннісних орієнтацій.
Християнські засади відігравали й продовжують відігравати значну роль в українському суспільстві і сучасному державотворенні. Український народ виник
внаслідок безперервного процесу етногенезу. Християнсько-правова традиція є
елементом етнонаціональной культури, визначає етнонаціональну специфіку, яка
була притаманна українському народу впродовж всієї його історії. Зокрема, зазначимо, що офіційне прийняття християнства давньоруськими князями у кінці
X століття заклали основи нової правової традиції – становлення та розвиток цер-
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ковної системи права, що стала частиною процесу християнізації й склала один з
елементів правової системи Київської Русі, тому релігійне право тісно взаємопов’язане та взаємообумовлене із світським. Сучасне цивільне право в розумінні
світських законів виникло в середовищі середньовічних вчених для відмежування від права церковного, а першоджерелами державного права слугували
релігійні норми, традиції та звичаї людства.
Християнсько-правові традиції можна розглядати у двох аспектах: з позицій
історичного методу вони є безперервним у часі процесом розвитку правової системи через низку конкретно-історичних форм аж до сучасної, а з точки зору
логічного методу – є процесом формування етнонаціонального стереотипу правової поведінки, в якому знаходить відображення саме християнсько-правові традиції6. Крім того, історичний метод розглядає історію правової системи як
послідовний ланцюг причинно-наслідкових зв’язків, то логічний метод покликаний виявити внутрішню логіку становлення християнсько-правової традиції у
такій формі, в якій вона доступна для спостереження сьогодні, та, по можливості,
передбачити, спрогнозувати її подальшу еволюцію. Відтак виокремлення етапів
розвитку християнсько-правових традицій з позицій двох різних методів буде
істотно відрізнятися: у межах історичного методу історико-правова наука виокремлює етапи правового розвитку християнсько-правових традицій в межах певних історичних періодів різної тривалості, які позначені єдністю конкретно-історичних особливостей та закономірностей, що діють на певному етапі, при цьому
така періодизація завжди має елемент випадковості, суб’єктивності, зумовленої
поглядами дослідника чи історичної школи. У межах логічного методу виокремлення етапів зумовлене дією діалектичного закону заперечення заперечення, при
цьому кожний наступний етап передбачає змістовну зміну попереднього7. Очевидно, що логічна схема є абстрактнішою за історичну, оскільки історичний розвиток правової реальності відбувається не по висхідній, а позначений коливаннями, періодами регресу та деградації правової культури. Якщо для історичного методу християнсько-правові традиції постають як елементи правової та історичної
реальності, то логічний метод покликаний розглядати рух діалектичних категорій, котрі відображають об’єктивні протиріччя, що розкриваються у процесі
формування, становлення та розвитку правової системи і складають її сутність.
Категорія християнсько-правової традиції виникає при переході від осмислення
правової реальності методами історико-правової науки до її пізнання у межах
предмета загальної теорії держави і права, що надає можливість обґрунтування
категорії християнсько-правової традиції як форми історичного процесу виникнення, становлення та розвитку правової системи українського народу8.
Розвиток та становлення християнсько-правових традицій на Україні пов’язаний із становленням правової традиції українського народу в цілому. Зокрема, у
зв’язку з прийняттям християнства та рецепцією візантійського прав: 1) вітчизняне звичаєве право мало багато понять, які перебували у суперечності з християнськими поняттями (наприклад, розлучення, багатоженство тощо), а становлення християнства модифікувало вітчизняне звичаєве права; 2) на Україні формування та функціонування духовенства відбувалось шляхом розвитку церковних
канонів, закріплених у збірниках як церковного, так і світського права; відправлення окремого церковного судочинства, яке не спиралось на приписи та дію
норм звичаєвого права9.
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Теоретичний розгляд християнсько-правових традицій має багатовимірний
характер, поєднаний з філософським розумінням, під яким мається на увазі онтологічна, гносеологічна, аксіологічна та антропологічна єдність. Тобто християнсько-правові традиції, будучи явищем соціальної дійсності, одночасно мають
різні субстанції свого існування, які виражаються в певних типах праворозуміння10. У даному разі виділення ідеального виміру як субстанції існування
права ґрунтується на структурно-аналітичному підході, згідно якого ця площина
є системно-понятійним рівнем теоретичної юриспруденції з категоріями права у
своєму змісті.
З огляду на те, що «категорія права» розглядається як найтиповіші поняття,
що вживаються у праві, є засобами конструювання і розуміння права як системного утворення для регулювання суспільних відносин11. Так, християнсько-правові традиції мають здатність конструювати практично усі системні складові права: правила поведінки, рішення, процедури, інститути та ін. Практично будь-яка
традиція у праві несе у собі власні індивідуальні знання та сприяє певному розумінню права, в тому числі права як системного утворення. Таким чином, християнсько-правові традиції мають розглядатись як «категорія права». У цьому
сенсі кожна християнсько-правова традиція здатна по-різному представляти розуміння права, яке у свою чергу залежить від принципів плюралізму використання методології пізнання.
Усю специфіку як права, так і християнсько-правових традицій, неможливо
охопити лише одним методологічним інструментарієм. Християнсько-правова
традиція у праві є цілісним феноменом правової свідомості із своїм змістом, що
має багатомірні проце си формування. Ант ропологія допомагає пояснити
відмінності між новими і застарілими християнсько-правовими традиціями12.
Кожна окремо виділена християнсько-правова традиція у праві це за своєю природою індивідуальна смислова конст рукція, яка за рахунок свого змісту
вплітається в систему юридичних знань про право і державу. Крім того,
внутрішня структурованість християнсько-правової традиції як елементу правової системи зумовлена системним методологічним підходом, який дозволяє її виокремити з-поміж інших традицій, закріпити цілісні уявлення про індивідуальні
властивості та історичні передумови становлення кожної християнсько-правової
традиції.
З огляду на вказане, зазначимо, що дія християнсько-правових традицій
пов’язана з дією самого права: розуміється його інформаційний, ціннісно-мотиваційний і безпосередньо регулятивний вплив на суспільні відносини в межах
відповідного простору, часу та кола осіб13. У філософському значенні поняття
«дія» вживається як «буття», «функціонування», тобто дія християнсько-правових традицій це діяльність складових його норм, які виражають динаміку
релігійних норм, тобто, процес їх реального регулятивного впливу на регульовані
релігійні відно сини. До того ж, дія християнсько-правових традицій є
невід’ємною властивістю правових традицій, процесом, що проходить в межах
історичного часу, в межах певної території, культури, правової системи тощо. Динамічна властивість християнсько-правових традицій у правовій системі проявляється нематеріально, має ефективний та змістовний вплив на право, на правове
життя чи на правові відносини. Динамізм християнсько-правових традицій у
правій системі є тією закономірністю, що встановлює однозначний зв’язок у часі
між її суб’єктами передачі, між поколіннями, інститутами, принципами, нормами,
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правопорядками тощо. Дана властивість християнсько-правових традицій у
правій системі з’єднує просторові межі права між історичними епохами, надаючи безперервності процесам правогенезу.
Динамізм християнсько-правових традицій у правовій системі полягає у
діалектичному зв’язку: консерватизму та стабільності – з одного боку, та новації
– з іншого14. Консерватизм та новація у правовій системі завдячують дії християнсько-правових традицій, які зумовлюють поштовх до динаміки самого права та
є певним станом права, що викликаний динамікою чи статикою християнськоправових традицій, однак, при цьому, на загальнотеоретичному рівні не пояснюється місце християнсько-правових традицій у правій системі. Тому,
дослідження християнсько-правових традицій ґрунтується на об’єктивних закономірностях соціального життя; дозволяє оцінити певні суспільні процеси з точки зору історично перевіреної правової форми, в якій вони формуються та розвиваються; містить інформацію про об’єктивну діалектику державно-правової сфери суспільного життя; становить предметну основу юридичного мислення у
праві, висловлюючи вивчені властивості і закономірності основних явищ і відносин правової дійсності, їх ре альну сутність; допомагає сформувати правосвідомість щодо права і впливати на її сталість; збагачує державно-правову
практику емпіричним підходом до вирішення юридичних питань. Це надає можливість стверджувати, що «християнсько-правова традиція» та «християнська
традиція права» не є ідентичними поняттями, адже перша – є великою традицією,
яка виражає правогенез незалежно від генезису держави, а друга – є малою традицією, яка відображає правогенез у взаємозв’язку з державним. Такий поділ традиції на велику і малу здійснено для узагальненого пояснення природи спадкоємності (наступності) права, яке у своєму формуванні залежить від досвіду минулих поколінь15.
Власна цінність християнсько-правових традицій у правій системі полягає в
індивідуалізації права, системи права, системи законодавства та правової системи
у відповідності до історичної та культурної спадщини соціуму. Разом з цим
цінності, які закладені у християнсько-правових традиціях певної правової системи, не завжди можуть бути правовими, тому правовими є ті християнські традиції, які передають від покоління до покоління ідеали справедливості, свободи,
правди, гуманності тощо.
Тобто, християнські традиції у правій системі можуть бути як правовими, так
і не правовими, в той час коли правові традиції завжди будуть традиціями права.
Християнсько-правові традиції, які відносяться до ідеального виміру права,
завжди є традиціями права, кожна з яких має наступні напрямки дії: по-перше –
встановлює або символізує правову єдність усіх сфер суспільства і права; по-друге – встановлює та легітимізує інституції, статуси чи владно-правові зв’язки; потретє – соціалізує, прищеплює переконання, систему цінностей і правил поведінки, тощо.
Зважаючи на вищевказане, можемо стверджувати, що християнсько-правову
традицію належить розглядати як юридичну категорію, явище правової культури,
елемент правової системи та складову спадкоємності права, яка фіксує узагальнений правовий досвід, правову пам’ять, правові знання та правові уявлення, що передаються від покоління до покоління як прийнятні спо соби організації
суспільства, моделі формування правового устрою, порядку у праві, ієрархії християнських цінностей у праві тощо. Крім того, зазначимо, що питання кате-
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горіального закріплення християнсько-правових традицій у правій системі Украйни не має однозначного вирішення, тоді як доктринальне визнання за християнсько-правовими традиціями самостійного категоріального статусу у праві надасть понятійному апарату теорії держави і права, та юриспруденції зокрема,
здатність більш глибоко осягнути правові реалії української чи іншої правової
дійсності. Дослідження християнсько-правових традицій правової системи в статичному стані дозволить закріпити їх істотні риси та характер кожної, концептуально упорядкувати їх ієрархічну природу в існуючих правових системах.
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ЮРИДИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК ЗАСІБ РЕГУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ
НА ПРАВО

Досліджуються юридичні конструкції як засіб регулятивного впливу на
право. Автор робить висновок, що юридичні конструкції виступають дієвим
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механізмом у подоланні некерованості та неорганізованості у процесі розвитку права.
Ключові слова: юридична конструкція, право, римське право, правові явища, юридична техніка, правовідносини.

Зинченко О.В. Юридические конструкции как средство регулятивного
воздействия на право
Исследуются юридические конструкции как средство регулятивного воздействия на право. Автор делает вывод, что юридические конструкции есть
действенным механизмом в преодолении неконтролируемости и неорганизованности в процессе развития права.
Ключевые слова: юридическая конструкция, право, римское право, правовые явления, юридическая техника, правоотношения.

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 mechanism in controllability and regulating the law during its development.
Key words: juridical construction, law, Roman Law, legal phenomena, juridical
technique, legal relations.

Юридична конструкція виступає в якості одного з базових та важливих засобів юридичної техніки. У свою чергу, юридична техніка є тим інститутом, котрий надає змогу не лише сформулювати зміст юридичного документа, а й забезпечити адекватне усвідомлення суб’єктами змісту правової вимоги, можливість
корегування тих або інших правовідносин у відповідності до положень правової
норми. Беручи до уваги той факт, що юридична конструкція є одним із основних
засобів юридичної техніки, на думку автора, вбачається методологічно виправданим оцінювати її роль і місце, насамперед, з проведення аналізу правової категорії «юридична техніка». Вважається, що у сучасних суспільствах юридична
техніка виконує водночас два завдання. З одного боку, вона повинна правильно
сприйняти, відчути правове життя, його фундамент, а з іншої, – справедливо виразити визріваючі потреби нового життя1. Ф. В. Тарановський характеризує юридичну техніку як основу правознавства, систему інтелектуальних засобів,
логічний процес втілення і здійснення права, котрий передбачає критику закону,
його тлумачення та правотворчість (усунення прогалин і систематизацію норм)2.
Юридична техніка виникає з потреб практики, й лише історичним досвідом можна встановити й перевірити її закономірності3. Так, забезпечуючи динамізм права, юридична техніка обумовлює еволюційність правового розвитку4.
Правознавець Т. О. Дідич відмічає, що розвиток суспільства та ускладнення
суспільних відносин вимагає адекватного регулювання й упорядкування їх,
внаслідок чого відбувається процес моделювання оптимальної поведінки
суб’єктів права, вибір правових засобів її стимулювання, а також закріплення цієї
поведінки та правових засобів її стимулювання за допомогою юридико-технічних
прийомів у змісті та структурі юридичних документів5.
Варто відзначити, що останнім часом кількісні та якісні параметри зростання
ролі юридичної практики спонукали до суттєвих змін функціонального призначення юридичної техніки6.
Зважаючи на зазначене, слід звернути увагу, що правова форма діяльності безпосередньо пов’язана з необхідністю використання різних методів і способів
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юридичної техніки, котра є «важливою системною категорією правознавства»7.
Зокрема, Р. Ієрінг виділив термін «юридична техніка» у двох значеннях. Перше
значення юридичної техніки полягає у відношенні до неї як до технічного методу, за допомогою якого забезпечується «юридичне мистецтво», і змістом котрого
є формальна обробка вже існуючого права. Друге значення юридичної техніки
вчений убачав у застосуванні вказаного методу у процесі технічного удосконалення самого права8. Так, П. М. Рабінович вважає, що юридична техніка є сукупністю способів і прийомів, умінь і навичок формування всіх елементів механізму правового регулювання та ефективного оперування ними у праворегулятивній практиці9. Л. Д. Воєводін вважає, що юридична техніка утворює основу
для втілення й проведення в життя права в цілому, та його окремих галузей зокрема. Він, власне, визначає юридичну техніку як науково розроблену методику
утворення, пізнання й ефективного застосування права з метою врегулювання поведінки людей, котра являє собою сукупність прийомів, засобів і способів, систематизацію, упорядкування й узагальнення норм права з метою найбільш поглибленого та послідовного їх вивчення, а також розв’язання конфліктних ситуацій,
що виникають у житті10. В. І. Крусс, приміром, до юридичної техніки відносить
техніку конструювання та застосування норм позитивного права, а тому пропонує
розглядати її в широкому значенні. Юридичну техніку науковець характеризує як
певну систему технологій усвідомлення конституційно виражених ідеалів і принципів та об’єктивації на цьому підґрунті галузевих принципів, нормативних настанов і правил правозастосовної практики11.
А. М. Нашиц убачає юридичну техніку крізь грані широкого розуміння та
вузького. Вузьке розуміння юридичної техніки – це «стадія технічної побудови
норм за рахунок властивих їй технічних засобів і прийомів». При цьому до прийомів юридичної техніки А. М. Нашиц відносить юридичну конструкцію, класифікацію, презумпцію, фікцію тощо. Широке розуміння юридичної техніки, на
думку науковця, вміщає «всю діяльність з підготовки рішень та засобів, необхідних для втілення в життя принципів законодавчої політики»12.
С. С. Алексєєв зазначає, що зміст засобів і прийомів юридичної техніки
пов’язаний, головним чином, з особливостями побудови, певною організацією
правового матеріалу та його зовнішнім викладом, у першу чергу, з виразом структури права. Дослідник звертає увагу, що структура права є тією першоосновою,
яка визначає склад та зміст засобів і прийомів юридичної техніки. При цьому вчений підкреслює, що зв’язок між структурою права і юридичною технікою є не
безпосереднім, а опосередкованим, оскільки юридична техніка у значній мірі стосується зовнішньої форми права, й насамперед нормативних юридичних актів,
проявляючись як у власному спеціально-юридичному змісті акта, так і у
зовнішньому словесно-документальному прояві вираженої в ньому волі13. У результаті проведеного аналізу до головних засобів юридичної техніки, котрі, на
думку науковця, слугують виразниками волі законодавця, С. С. Алексєєв відносить: нормативну побудову; системну побудову; юридичні конструкції; галузеву
типізацію. Водночас основними засобами словесно-документального викладу
змісту нормативного акта вчений вважає: по-перше, текст документа як зовнішню
форму викладу змісту нормативного акта, що характеризується реквізитами та
структурною організацією; по-друге, стиль правових актів14.
В. К. Бабаєв констатує про важливість для правового регулювання таких засобів юридичної техніки, як аксіоми, юридичні конструкції, правові символи,
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презумпції, котрі, на його думку, обділені увагою з боку науковців та відповідної
літератури15.
Слід звернути увагу, що у площині теоретичних досліджень юридичні конструкції розглядаються загалом як засоби юридичної техніки. За вказаних обставин
їх зазвичай урівнюють з такими юридико-технічними прийомами, як виокремлення загальної й особливої частин нормативного акту, класифікація, виключний перелік, та іншими, де юридичні конструкції слугують зовнішнім спеціальнотехнічним засобом формулювання і структурування тексту джерела права16. З огляду на викладене вище, вбачається прийнятним узагальнити, що застосування
засобів, прийомів, правил при створенні нормативно-правових актів, використання юридичної термінології, юридичних конструкцій тощо формують логічну
ідею, сприяють адекватному виразу та втіленню раціонального змісту, відображають та конкретизують об’єктивну правову реальність, здатні забезпечити юридичну досконалість та утворити якісну правову норму.
Українське право, певною мірою, успадкувало віковий досвід римського
публічного та приватного права, що, безсумнівно, простежується в наслідуванні
його усталених традицій. Це, насамперед, виявляється у подібності понять
національного права з поняттями римського цивільного права, зокрема римського приватного права. Певним чином українське право увібрало й римську правову традицію побудови юридичних конструкцій. У такий спосіб українське право
сприйняло не лише ідею та дух римського права, а й довело його сприйняття та
рецепцію як на рівні множинних конструкцій цивільних правовідносин, так і загалом на інституційному рівні. З цього приводу заслуговує на увагу думка декотрих із дослідників генезису юридичної конструкції, зокрема Д. Є. Пономарьова,
котрий слушно зауважує про створення давньоримськими юристами ряду конструкцій, таких як: «річ, вилучена з торгового обороту», «манципна річ» та інших,
які викликають певний дослідницький інтерес17. Так, приміром, з римського права відомо, що манципні речі вимагають спеціального обряду при передачі права
власності на них, тобто такого способу продажу, за якого річ, що продається, береться в руки у присутності п’яти свідків і промовляються строго визначені формули18. З огляду на зазначене, постає питання, чи створювалася означена конструкція «манципна річ», чи конструкція «річ, вилучена з торгового обороту» з метою наукового пізнання дійсності в момент їх створення, чи виконують ці конструкції функцію наукового пояснення конкретно визначеної об’єктивної
дійсності? Тобто, чи варто їх відносити до науково-позитивістських понять, що
створені відображати за допомогою абстракції певну об’єктивну реальність19?
Отже, варто погодитися, що існують такі конструкції, котрі не є, й ніколи не слугували науковим поясненням фактичної дійсності, котрі спрямовані не на пояснення, а на перевтілення цієї дійсності, на переведення її в інший якісний стан та
надання їй порівняно іншого характеру й правової сили. Така постановка питання дозволяє зробити висновок, що декотрі конструкції виконують функцію не моделі, а засобу у практичній діяльності – в юридичній практиці правозастосування, оскільки створені не шляхом простого механічного узагальнення існуючих
норм римського права, і в цьому сенсі не шляхом пасивного відображення певного «загального» їм всім змісту у понятті, а, навпаки, – юридична конструкція
створена у такий спосіб, щоб забезпечити здійснення певних намірів у практичній площині20.
Окрім того, слід відзначити, що:
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– по-перше, юридичні конструкції з точки зору технології їх виникнення
(створення, розробки) безпосередньо убачаються як результат певної спланованої
діяльності, в основі котрої чітко простежується проектно-конструкторський характер. Це означає, що фактично, конструкції цілком справедливо сприймаються
як модифікований, штучний продукт. Зокрема, В. М. Іванова, у процесі аналізу
юридичної конструкції податку, відмічає, що маючи в арсеналі необхідний набір
елементів юридичної конструкції податку, вивчивши їх можливі варіації, особливості будови і гармонізації їх різноманітних комбінацій, законодавець може побудувати будь-яку модель оподаткування у державі, відповідно до обраного ним
курсу податкової, економічної і соціальної політики21. При цьому, на противагу
викладеним судженням, слід відзначити, що Л. С. Явич, розглядаючи конструкцію юридичної особи, приміром, вважає означену категорію не штучною конструкцію, а соціально-правовим явищем, котре обумовлене потребами товарногрошових відносин22;
– по-друге, на користь інструментального характеру юридичних конструкцій,
пов’язану з їх штучною природою, свідчить функціональне спрямування та практичне значення означеного феномену, оскільки останній вирізняється чіткою
взаємозалежністю між метою його створення, функціональною дієвістю та
доцільністю практичного впровадження. Так, у процесі юридичного регулювання
суспільних відносин конструкції розглядаються саме в якості засобів такої практики. Приміром, щодо функціональності юридичних конструкцій сервітуту, суперфіція, права забудови А. М. Латиєвим відмічається, що дані конструкції пропонуються правовими системами з метою вирішення питання примирення прав
власників різних земельних ділянок23. Тобто, такі юридичні конструкції створюються для задоволення вимог юридичної практики, що свідчить про їх проектноцільовий характер, направлений на досягнення необхідного результату. Це у певному сенсі споріднює їх з інженерними і проектувальними технічними винаходами, створеними штучним шляхом24;
– по-третє, інструментальне спрямування юридичних конструкцій убачається,
зокрема з огляду специфіки їх внутрішньої елементно-структурної та системноструктурної будови. Цей аспект характеризує юридичну конструкцію як певну
складну єдність елементів, котрими зазвичай виступають суб’єктивне право,
суб’єктивний обов’язок, юридичні факти, суб’єкти й об’єкти правовідносин. Проте, за даних обставин ключовою умовою є саме структурна побудова юридичної
конструкції як обов’язковий чинник її змісту. Так, наприклад, І. О. Решетник, у
процесі аналізу юридичної конструкції лізингу, виокремлює такі обов’язкові її
структурні складові: специфічні характеристики, особливості процедури укладення договору, особливості відповідальності за невиконання (неналежне) виконання зобов’язання, особливості розірвання договору тощо25. Г. Ф. Шершеневич,
зокрема, розуміння юридичної конструкції вбачає як прийом розкладення
досліджуваного юридичного явища, інституту на складові елементи, і на підставі
цього, з’ясування, за сутнісними властивостями, місця, належного йому у системі
права. З цією метою, на думку вченого, необхідно виявити подібність означеного
юридичного явища з найближчими за місцезнаходженням інститутами, а також
відмінність, що не допускає їх злиття26.
Зважаючи на викладене вище, вважаємо, що юридичні конструкції, як і всі засоби юридичної техніки, є за своєю сутністю способами регуляційного впливу на
право. Слугуючи засобом юридичної техніки, юридичні конструкції одночасно
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виконують роль дієвого механізму у подоланні некерованості та неорганізованості у процесі розвитку права. Юридичні конструкції є тим засобом, за допомогою якого відбувається удосконалення права та досягнення ним вищого ступеня
розвитку, оскільки структурують право, і в такий спосіб зміцнюють його позиції
та розвивають його потенційні можливості.
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О. В. МИНЬКОВИЧ-СЛОБОДЯНИК

ПРАВОВА І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА
ЯК НЕВІД’ЄМНІ СКЛА ДОВІ ГРОМА ДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Проаналізовано становлення і розвиток правової та політичної культур як основних складових громадянського суспільства. Зроблена спроба провести аналіз ситуації,
яка склалася у суспільстві, крізь призму правової культури – як внутрішнього аспекта
громадянського суспільства та політичної культури – його зовнішнього аспекта.
Ключові слова: громадянське суспільство, правова культура, політична культура,
держава, політична система, правова система.

Минькович-Слободяник Е.В. Правовая и политическая культура как неотъемлемые составляющие гражданского общества
Проведен анализ становления и развития правовой и политической культур как основных составляющих гражданского общества. Сделана попытка провести анализ ситуации, которая сложилась в обществе сквозь призму правовой культуры – как внутреннего аспекта гражданского общества и политической культуры – его внешней стороны.
Ключевые слова: гражданское общество, правовая культура, политическая культура, государство, политическая система, правовая система.

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 principal 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
© МИНЬКОВИЧ-СЛОБОДЯНИК Олена Василівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін МІП Національного університету «Одеська
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claiming that the Ukrainian civil society has taken place, and that judicial and political cultures 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 distinct 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.

Україна, як держава, вже більше двадцяти років намагається побудувати демократичний устрій який проголосила в ст.1 Конституції. Його основний показник –
громадянське суспільство. Але процес його становлення – доволі складний і
болісний, адже після 75 років панування спочатку тоталітарного режиму, а вже з
50-х років ХХ сторіччя авторитарного, у громадян нашої держави сформувалася
свідомість пасивного утриманця, що звик мати по відношенню до своєї держави
лише обов’язки і зовсім не мати (навіть не допускати думки про це) будь-яких
прав і свобод. Ця думка настільки глибоко проникла в свідомість пересічного громадянина і культивувалася в сім’ї, що після проголошення України незалежною,
самостійною, демократичною державою і взяття курсу на побудову громадянського суспільства по суті нічого не змінилось. За двадцять років держава, як основний суб’єкт, що формує право, перебуває в такому ж амбівалентному стані, як і на
момент проголошення своєї незалежності. Зазначена ситуація негативно впливає
на громадянські й соціальні інститути, механізми соціального захисту, правоохоронну сферу. Оскільки вони й досі «пробуксовують» на місці, громадяни досить
критично оцінюють діяльність держави та її основних інституцій, а відтак і в
стані «крок вперед два назад» знаходиться процес формування громадянського
суспільства в Україні.
Дослідженням культурних впливів на процес становлення громадянського
суспільства займалися такі вчені як Г.Калінічєва, І.Лубко, Ю.Битяк, Р.Олійничук,
О.Мамот, Л.Фрідмен, П.Макушева, С.Сибіряков, М.Смоленський та інші. Разом з
тим зазначена проблема залишається недостатньо з’ясованою. Звідси метою пропонованої статті є дослідження процесу формування в Україні громадянського
суспільства в аспекті впливу на нього правової та політичної культури.
Процес становлення правової держави, що є оплотом громадянського
суспільства прийшовся на перехідний період, що знаменувався зміною однієї
правлячої партії показовою багатопартійністю, спробою поставити в центр не колективну потребу, а потребу і цінність окремо взятої людини, заміною типу відносин у зв’язку з переходом засобів виробництва з державної власності в приватну,
створенням умов, за яких ідеологія державної системи піддається поступовій
трансформації від теологічних норм месіанізму до визнання пріоритету норм конвенціального, консенсуального права.
Варто зазначити що в Україні й до сьогодні не склалося якоїсь усталеної форми державного правління, оскільки при прийнятті певних політичних рішень ми
можемо спостерігати сепаратиські прагнення Автономної республіки Крим та частини Східної і Південної України вийти зі складу унітарної держави і створити
власну автономію. Зокрема, показовими є події, які мали місце у Харкові в
2004 році1. Розподіл відносин має половинчастий характер, що є характерною ознакою перехідного етапу формування капіталістичного суспільства, зокрема, одна частина підприємств «намагається» функціонувати на умовах, які диктує ри-
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нок, а інша так і залишається в цих ринкових відносин монопольною, оскільки
має патронаж з боку держави (наприклад, житлово-комунальні служби, заклади
вищої освіти, заклади охорони здоров’я, водопостачання, енергетика і т.д.). Дана
ситуація призводить до того, що, за умови існування доволі пристойної нормативно-правової бази незалежної України, ми ще й досі послуговуємося законодавством і вимогами країни, якої вже не існує (наприклад, є ДСТУ 2008 року «Питна
вода. Вимоги та контроль за якістю», а фактично користуються ГОСТом 1982 року). Тому варто погодитись з точкою зору М. Смоленського, який вбачає вирішення зазначених протиріч через переведення згаданих організацій в статус ринкових2.
Перехідний період в Україні сьогодні означає заміну не просто старого законодавства новим, а вимагає докорінної зміни світогляду цілої нації. Як відомо,
такі зміни відбуваються шляхом еволюційного процесу, а по-суті потребують
зміни кількох поколінь. Справа в тому, що для різних вікових груп наших громадян процес соціалізації проходив за різних політичних умов (диктатура Й.
Сталіна, відлига М. Хрущова, застій Л. Брежнєва, розпад СРСР часів М. Горбачова, шокові процеси за правління Л. Кучми), тому мова йде не про зміну правових
норм, а про зміну соціальних цінностей, політичних чинників і формування нової
політичної орієнтації. Моделі політичних відносин у період становлення цілісної
структури різних поколінь змінювалися за досить широким спектром: деспотія –
автократія – бюрократія – принципат – олігархія. Хоча всі ці моделі носили по
більшості еклектичний характер, їх вплив на правову політику, правову культуру,
політичну культуру та формування свідомості мас був величезний3.
На тлі зазначених подій своєрідним проривом у пасивному стані нашого
суспільства став 2004 рік – рік «Помаранчевої революції», яку більшість науковців називають реальним початком формування громадянського суспільства.
Цю подію можна оцінювати по різному, але одне є безспірним – це те, що вона
стала реальним проявом правової культури суспільства з одного боку – оскільки
усі мітинги і акції протесту проводились мирним шляхом і відповідно до вимог
законодавства, а з іншого була свідченням реалізації громадянами політичної
культури і захисту своїх політичних прав та інтересів. Тобто це був той реальний
«перший дзвіночок», який показав, що суспільство почало змінюватись, почалася
поступова зміна тих поколінь «пасивних утриманців» держави на свідомих громадян суспільства, які знають чого хочуть і як цього можна досягти.
Після президентства В. Ющенка було остаточно знівельовано усвідомлення
громадянами того, що саме вони є реальним суб’єктом у вирішенні державних
справ. За останні три роки «лідери від народу» зробили все можливе для того,
щоб довести своїм виборцям з різних таборів, що держава Україна – своєрідна
«елітократія», а не вільний народ і відповідно правова й політична культура нашого суспільства безпосередньо залежить від рівня правової і політичної культури сумнівної еліти. У зв’язку з цим не можна не погодитись з Р. Олійничуком у
тому, що побудова правової держави без поліпшення правової культури та підвищення рівня правосвідомості громадян України є неможливою. У цій справі, безумовно, відіграє надзвичайну роль правляча політична еліта, адже саме на прикладі її представників значною мірою формується правосвідомість і правова культура наших людей. Інфантильність їх правосвідомості є вкрай негативним явищем. Тим більше, що від рішень політичних діячів залежать долі громадян, справи всього суспільства4. Саме для того, щоб рішення політичних лідерів не вихо-
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дили за рамки закону, а протизаконні діяння не прикривалися «прийняттям чергового «паперового» закону правляча еліта повинна мати високий ступінь політичної свідомості, а відтак і високий рівень політичної культури.
На жаль, сьогоднішня Україна позбавлена відповідальних політичних лідерів,
про що свідчать нещодавні події щодо неприйняття євроінтеграційних законів, а
потім різка зміна курсу Кабінетом Міністрів і красномовне мовчання Президента
України, як гаранта наших конституційних прав, в тому числі й свободи вибору
політичного курсу держави. Означена ситуація, з одного боку, засвідчує повну
відсутність будь-якої культури «елітарної групи», а з іншого – знову доводить той
факт, що, не дивлячись ні на що, в Україні таки формується громадянське
суспільство, прикладом чого стали Євромайдани по всій нашій державі з центром
у столиці. Таким чином, українські громадяни підтвердили зростання рівня правової та політичної культури у суспільстві, а значить і існування громадянського
суспільства. Адже найсуттєвішою ознакою громадянського суспільства в Україні
ми визнаємо його здатність до ініціювання демократичних змін у державі5.
Потреба в змінах є конче необхідною, оскільки суспільство втомилося від «гарантування прав і свобод громадян» в основному у формі передвиборчих гасел.
Сьогодні соціум вимагає реальної їх гарантованості. А це свідчить про існування
певного рівня правової культури соціуму. Правова культура – це барометр громадянського життя, який є одночасно і суспільною силою, що визначає як часто той
або інший закон застосовується або порушується на практиці, як його уникають
або як ним зловживають. Правова система не діє баз правової культури. Правова
культура і громадянське суспільство є взаємообумовленими феноменами, що в сукупності визначають структуру соціально-правового буття6.
Фактично процес який відбувається на так званих євро майданах є свого роду
показником певного рівня і стану правосвідомості нашого соціуму, що формується на менталітеті нашого народу, визначає на сьогодні особливості його правового світогляду, що проявляється правомірною поведінкою мітингуючих, а це
зрештою надає правовій системі нашої країни деякої неповторності, індивідуальності і яскраво демонструє одну із внутрішніх складових громадянського
суспільства -- правову культуру.
Правова культура є якісним показником не якогось одного правового явища
(наприклад, конкретної норми права), а усіх без винятку правових явищ у
суспільстві (тобто, норм права, правових процедур, правовідносин, правосвідомості, політичної оцінки права, законотворчої і правозастосовної діяльності, судочинства, правомірної поведінки, правового виховання, юридичної освіти і науки і т.д.), які в своїй сукупності утворюють поняття «правова система»7, без якої
неможливе функціонування держави взагалі.
Правова культура суспільства, як різновид соціокультурних факторів з формування системи стримувань і противаг у процесі побудови громадянського
суспільства, є виразником певного рівня правового прогресу, що ним досягається
за певний проміжок часу, а також внутрішнім виразником інтересів різних
соціальних категорій, які об’єднуючись навколо конкретної мети, реалізуючи свої
політичні права і свободи, починають формувати зовнішню оболонку громадянського суспільства – політичну систему суспільства.
Одним із основних елементів політичної системи суспільства є політична
культура, яка характеризує стан і функціонування політичної системи з точки зору вираження і гармонізації інтересів різних соціальних категорій, забезпечення

Юридичні і політичні науки

33

організації господарського і духовного життя народу, гарантування прав і свобод
громадян, захисту національних інтересів на міжнародній арені8.
На жаль, останні події доводять той факт, що не завжди громадянське
суспільство спроможне змінити політичну культуру «елітарної групи», яка, ігноруючи мільйони людей, може цілеспрямовано продовжувати вживати всіх можливих заходів «для поліпшення життя пересічного громадянина України» у формі
прямих порушень чинних норм українського законодавства, яке на сьогоднішній
день забороняє застосування силових методів розгону мирного населення, забороняє перешкоджати вільно висловлювати власні думки. Єдиним джерелом влади в Україні є народ, який має право здійснювати її безпосередньо (ст.5 Конституції України) і ці права народу ніхто не може узурпувати чи якось перешкоджати його волевиявленню9.
Цілком зрозумілим є той факт, що під тиском народу діюча влада все ж таки
починає, поки що на словах, карати винних «з власних лав», але той факт, що при
великому відсотку недовіри до діючої влади зі сторони народу України, вона все
ще знаходиться біля керма нашої держави, говорить про відсутність у її представників як політичної, так і правової культури, а це в свою чергу дестабілізує ситуацію у країні в цілому. Зазначене негативно позначається не тільки на політичному, а й на економічному кліматі нашої держави, що в свою чергу призводить до
суспільних хвилювань навіть серед маргінально налаштованих осередків нашого
суспільства. Вкрай важливим на сьогоднішній день є стабілізація політичної ситуації в державі, причому стабілізація ця повинна відбуватися шляхом застосування правових методів у межах правового поля.
Останні події в державі засвідчують, що громадянське суспільство в Україні
існує. Поки що воно досить «молоде», але з чітким баченням політичного курсу
держави і з читкою вимогою дотримуватись прав і свобод які мають громадяни
даної держави згідно з Основним законом – Конституцією України. Зрозуміло, що
в демократичних країнах правова та політична культури завжди знаходяться на
досить високому рівні, і проголосити себе «демократичною державою» не значить нею стати насправді і одразу. Перехід від одного режиму до іншого може бути довготривалим процесом. Тому для того, щоб в Україні була встановлена реальна демократія, повинно активно діяти громадянське суспільство. Поряд з цим,
не можна забувати, що для його розвитку і встановлення реальної, а не декларативної демократії наша країна потребує зовнішніх впливів які, на наше переконання, повинні відбуватись саме в рамках європейських утворень, наприклад, таких як Європейський Союз.
Таким чином, з вище наведеного можна зробити наступні висновки:
1.В Україні сформувалось громадянське суспільство, яке заявило про себе на
повний голос. Не дивлячись на всі ті розчарування, які отримала наша нація після
«Помаранчевої революції», громадяни пам’ятають про свої конституційні права,
про те що вони живуть у демократичній державі й користуються ними. Факт
усвідомлення суспільством того, що право на свободу волевиявлення, слова, мирних зібрань є не просто однією із норм Основного закону, а є діючою нормою, говорить про певний рівень правової культури самого суспільства, хоча можливо
рівень правової культури окремо взятої особи може значно відрізнятися від правової культури соціуму. На підтвердження висловленого можна зазначити той
факт, що сьогодні люди, які збираються на мітинги як за Європейську інтеграцію,
так і проти неї, діють у рамках чинного законодавства, поважаючи один одного,
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не застосовуючи заборонені законом до обігу речовини, не приносячи на дані
зібрання заборонені законом речі (наприклад, холодну зброю), а якщо і є поодинокі випадки, то громадяни самі звертаються до правоохоронних органів із заявами про виявлені порушення закону. Тому, на нашу думку, рівень правової культури суспільства почав підвищуватись, що, безумовно, є однією з головних ознак
сформованого громадянського суспільства.
2.Сколихнуло громадянське суспільство саме політичне рішення влади, що
свідчить про певний рівень політичної культури суспільства. На нашу думку,
політична культура українського суспільства сьогодні може бути визначена як
«транзитна», оскільки в нас відбувається перехід від моделі культури підпорядкування до партиципаторної культури. На сьогодні певна частина українського населення ще продовжує покірно чекати «милості» від держави, в той час як
більшість демонструє певний рівень політичної грамотності, а тому бере активну
участь у політичному процесі, особливо це видно на тлі зміни поколінь. Люди
старшого віку ще схильні в усьому довіряти владі й не асоціюють себе з безпосереднім носієм цієї влади, в той час як молоде покоління активно користується
своїми політичними правами і відстоює їх, що є одним з основних показників
сформованого громадянського суспільства. Деякі науковці вважають, що основою
громадянського суспільства є громадянська культура10. І з цим ватро погодитись.
Хоча до вищого ступеня політичної культури – культури громадянської – нам ще
далеко, але вже є всі підстави говорити про те, що українська нація цього прагне.
3.Внутрішньою ознакою громадянського суспільства є правова культура,
оскільки саме вона визначає те правове поле, яке є необхідним чинником існування демократичного суспільства, стримуючим фактором для узурпації влади і
«скелетом» для формування правової системи, на якій тримається будь яка держава. Зовнішній же шар громадянського суспільства складає політична система,
однією з основних ознак якої є політична культура. Таким чином, саме взаємодія
правової і політичної культури створює необхідну основу формування і розвитку
громадянського суспільства.
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А. О. САПАРОВА

НЕКЛАСИЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПІДХОДУ
ПРАВОВИХ ТРАНСПЛАНТАНТІВ

Аналізуються основні некласичні інтерпретації підходу правових трансплантантів, такі як: «право як транспозиція», «правові подразники», «поміркована інтерпретація правових трансплантантів» та «епістемологічний оптимізм», формулюються висновки про переосмислення самої ідеї правової трансплантації як форми і методу
взаємодії правових систем.
Ключові слова: порівняльне правознавство, методологія права, правові трансплантанти, взаємодія правових систем.

Сапарова А.А. Неклассические интерпретации подхода правовых трансплантантов
Анализируются основные неклассические интерпретации подхода правовых трансплантантов, такие как: «право как транспозиция», «правовые раздражители», «умеренная интерпретация правовых трансплантантов» и «эпистемологический оптимизм», формулируются выводы про переосмысление самой идеи правовой трансплантации как формы и метода взаимодействия правовых систем.
Ключевые слова: сравнительное правоведение, методология права, правовые
трансплантанты, взаимодействие правовых систем.

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 transplants” 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.

Інтелектуальний рух, спрямований на ствердження неможливості правових
трансплантантів в якості фундаментальної ознаки права і правового мислення,
який був ініційований французьким компаративістом П. Леграном, будучи за
своїм змістом і спрямованістю постмодерністським, продукує смислове поле, що
виходить за межі первісно окресленого ним деконструюючого проекту. А
точніше, представлена П. Леграном критика має й інший вимір деконструкції
підходу правових трансплантантів, окрім ствердження неможливості ототожнення правотворення з правовими запозиченнями й відсутності в останніх ознак правового феномену.
Таким іншим, не менш значимим, і значно більш варіативним за своїм
змістом, напрямом критичного переосмислення ідеї запозичення у праві є усвідомлення недоліків класичної конструкції підходу правових трансплантантів, запропонованої А. Ватсоном, але без наміру її заперечення. Тобто, мова йде про
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спроби врахування культуралістської критики з тим, щоб зберегти саму ідею правових запозичень – обґрунтувати можливість правових трансплантантів, але не у
первісному, а лише модернізованому вигляді.
Над цієї проблематикою працюють відомі сучасні вчені-компаративісти:
О. Орюку, Г. Тюбнер, У. Евальд, В.А. Слищенков, А.Ватсон та ін.
У сучасному західному порівняльному правознавстві формалізовані наступні
некласичні концепції розуміння природи правових запозичень.
«Право як транспозиція»
Першою некласичною варіацією ідеї правового запозичення, яка набула широкого визнання у сучасному західному порівняльному правознавстві, розглянемо концепцію «права як транспозиції» турецької вченої Е. Орюку. Вона вказує,
що поняття правової трансплантації потребує оновлення для того, щоб залишатися адекватним сучасним процесам творення і розуміння права. Таке оновлення
передбачає інтерпретацію правового трансплантанта в якості правової транспозиції. Ця трансформація передбачає збереження метафоричності при схопленні
феномену правового запозичення, але при цьому змінюється референт: місце
хірургічної практики у випадку правових трансплантантів займає музика. Іншими словами, право постулюється як онтологічно споріднене музиці.
Останнє, на думку Е. Орюку, обумовлюється тим, що право, так само як і музика, допускає лише опосередкований доступ до нього. У музиці сприйняття залежить від трьох факторів, взятих у сукупності: від композитора, завдяки якому
народжується музичний твір, від виконавця-інтерпретатора, який пропускає цей
твір через свій емоційний світ, і від слухача, завдяки якому твір набуває завершеного вигляду. Музичний твір віддзеркалює особистість композитора і образ інтерпретатора. Так само і в порівняльному правознавстві: ми починаємо з іноземного
права – композиції – яке відображає суспільство, у внутрішньому і зовнішньому
контексті якого це право і вгадується; композитором є творець права, у низхідному розумінні це законодавча влада, а у висхідному розумінні – суддя. Компаративіст є інтерпретатором, а цільова аудиторія є слухачами. Оскільки право має
розглядатися компаративістом в контексті, в якому воно живе, він, як інтерпретатор, є посередником. Саме через концепцію права відповідного компаративіста
цільовій аудиторії і показується таке право1.
З огляду на це, переміщення правового матеріалу з однієї правової системи до
іншої є транспозицією, а не трансплантацією. В музиці кожна нота може займати
те саме місце в лінійці нового ключа, яке вона займала і у попередній, однак таке
нове розміщення ноти безумовно вимагає транспозиції – налаштування, яке
здійснюється для врахування особливостей конкретного інструменту або діапазону голосу співака. Так само і у праві. Для використання інституту чи норми зарубіжної правової системи у правовій системі реципієнта необхідне її налаштування (транспозиція) для врахування конкретної соціо-правової культури і потреб
реципієнта. Концепція правового запозичення як правової транспозиції доходить
наступного загального висновку: «правові системи постійно змішуються, плавляться, потім при охолодженні застигають у нових формах, і весь цей час відбуваються транспозиції та налаштування. Це безперервний процес. Завжди відбуватимуться нові переміщення, нова транспозиція та подальше налаштування. Право є результатом серії транспозицій»2.
Твердження: «право є результатом транспозиції» не є ідентичним твердженню: «право є трансплантантом». Відмінність між ними фіксується у тому, що дек-
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ларуючи лояльність ідеї правових запозичень, концепція «права як транспозиції»
сприймає як беззаперечний постулат, що розвиток концепту в конкретному історичному і культурному сузір’ї визначає його остаточну форму, так що навіть якщо вихідний пункт той самий, стаються розходження. «Ми знаємо, що немає тотожного права»3 – ця максима Е. Орюку й дозволяє зафіксувати ефект смислового прирощення ідеї правового запозичення, порівняно з теорією правових трансплантантів А. Ватсона.
«Правові подразники»
Іншою інтелектуальною течією сучасного західного порівняльного правознавства, яка започаткувала новий вимір осмислення феномену правових запозичень, є теорія «правових подразників» (legal irritant) англійського компаративіста
Г. Тюбнера. Метою своїх міркувань він називає концептуальне вдосконалення
дискусії про природу правових запозичень, тобто обґрунтування такого формату
розгляду трансферу правових ідей і інститутів, який би уможливив аналіз без необхідності протиставлення контексту (культурної залежності) і автономії (ізоляції
права від суспільства). Стратегією такого концептуального вдосконалення є одночасна конструктивна критика як підходу правових трансплантантів, так і ідеї
культурної герметичності правових систем.
Щодо критики першого Г. Тюбнер вказує, що поняття «трансплантант» створює хибне враження, що після складної хірургічної операції перенесений матеріал залишатиметься ідентичним самому собі, відіграючи свою стару роль у новому організмі, що правові ідеї і інститути можуть просто «вирізатися» з однієї
правової системи і «вставлятися» в іншу. Вчений переосмислює «тезу конвергенції» – припущення, що в умовах сучасного руху до інтернаціоналізації, європеїзації та глобалізації має відбуватися конвергенція соціально-економічних
структур промислово розвинених країн, яка робить уніфікацію права водночас
можливою та бажаною.
Замість цієї тези конвергенції Г. Тюбнер пропонує «тезу фрагментаризації»,
згідно якої «конвергенція економічних режимів в умовах розвинутого капіталізму
не відбувається. Натомість виникають нові розбіжності, навіть за уніфікаційних
спроб у межах Європейського спільного ринку. Всупереч лібералізації світових
ринків та праву Спільного ринку, дещо дивним результатом останніх тридцяти
років стало утвердження більше ніж однієї форми розвинутого капіталізму»4.
Тобто, правові запозичення сприяють не універсалізації права, а навпаки – його
фрагментації, вони збільшують не сферу тотожного, а сферу різнорідного.
Теза фрагментації Г. Тюбнера є різновидом культуралістської тези, навіть
більше того, вона радикалізує традиційний порівняльно-правовий культуралізм,
заснований на дихотомічній конструкції інституційного трансферу О. КанФройнда, згідно якої розрізняються правові інститути, які є культурно глибоко
вкоріненими, та інші, які є фактично ізольованими від культури і суспільства.
Відповідно, правові інститути впорядковуються у вигляді спект ру, який
варіюється від «механічного», де перенесення є порівняно легким, до «органічного», де перенесення є дуже складним чи навіть прямо виключеним.
Г. Тюбнер знімає цю компромісну, й лояльну підходу правових трансплантантів конструкцію, обґрунтовуючи, що навіть у сферах слабкого зв’язку, в яких
легше здійснити інституційний трансфер, останній не є настільки «механічним»,
як вважав О. Кан-Фройнд, і не може розумітися за аналогією із заміною карбюратора у двигуні. Він зазначає, «навіть у тих випадках, коли право є достатньо
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«технічним», ізольованим від свого соціального контексту, правовий трансфер не
є легким та простим, проте він має бути асимільований у глибинній структурі нового права, соціальній конструкції світу, які є унікальними в кожній правовій
культурі»5.
Однак, критика Г. Тюбнером підходу правових трансплантантів з позицій
порівняльно-правового культуралізму не призводить до розчинення його міркувань у концепції неможливості правових трансплантантів П. Леграна. Змістом
відмежування Г. Тюбнером своєї концепції правових подразників від міркувань
П. Леграна є те, що на його думку останні не враховують фрагментацію, диференціацію, відокремлення й закритість дискурсів, внаслідок чого відсутнє адекватне відображення подвійної фрагментації глобального суспільства, яка полягає
не лише в багатокультурності, але й у глибоких розколах між дискурсами, які
ігнорує П. Легран. Якщо концепція П. Леграна засновується на розумінні культури як деякої нероздільної єдності відносин, емоцій і переконань – ментальності,
що включає в якості своєї органічної частини право як предмет дослідження, теорія Г. Тюбнера пропонує аналітичний підхід до культури, за якого остання виступає сукупністю елементів і процесів, вплив кожного з яких на право можна визначити і виміряти. Якщо П. Легран дає негативну відповідь на питання, чи є право відносно самостійною стороною культури, з власною специфікою, яка вимагає
від компаративіста зосереджуватися на відмінностях між правовими системами,
то Г. Тюбнер, навпаки, позитивно відповідає на це питання, що дає компаративісту можливість роздивитися за культурно обумовленими відмінностями
спільні для двох чи більше правових систем основи правового регулювання.
З огляду на це, концепція «правових подразників» поділяє з теорією П. Леграна припущення, що право невід’ємно пов’язане з культурою, а з теорією А. Ватсона усвідомлення, що наївно говорити про віддзеркалення суспільства в праві.
Однак, для цієї теорії не є імперативними як теза про цілісність культури, так і теза про незалежність права. Теорія правових подразників виявляється концепцією
взаємозалежності права з специфічними дискурсами в суспільстві.
«Поміркована» інтерпретація правових трансплантантів
Важливою для сучасного порівняльного правознавства є також спроба американського компаративіста У. Евальда пристосувати концепт правових трансплантантів до потреб сучасного порівняльного правознавства шляхом диференціації і
розширення смислового поля його можливого тлумачення. Зокрема, вказаний
вчений здійснює розмежування між категоричною і поміркованою інтерпретацією правових трансплантантів. Обидві можливі інтерпретації об’єднує те, що
вони опонують теорії відображення у праві, тобто тезі про те, що право є відображенням певного набору чинників (соціального, політичного, економічного та
ін.), зовнішніх щодо самого права.
Така диференціація необхідна У. Евальду задля того, щоб припустити, що концепція правових трансплантантів А. Ватсона не є запереченням теорії відображення як такої (як прийнято традиційно вважати) – вона є запереченням лише категоричного варіанту такої теорії. За його словами, «головним питанням, на яке
намагається відповісти А. Ватсон, є таке: якою мірою право може бути пояснене
у рамках неправових чинників? А це є насамперед питанням щодо категоричності
будь-якої теорії відображення»6.
На думку вченого, логічна природа аргументу А. Ватсона є значно більш
складною, аніж це прийнято вважати. Така складність передусім виявляється у
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співвідношенні історичних фактів і теоретичних конструкцій. Для У. Евальда теза про ізоляцію права від суспільства не є фундаментом теорії правових трансплантантів, вона сама є похідною від емпіричних даних (досліджень римського
приватного права). З огляду на це неправильним є поширення концепту правових
трансплантантів у його первісному вигляді на дослідження незахідних культур,
оскільки для них теза щодо відокремлення права від суспільства є очевидно неприйнятною, або, принаймні, потребує додаткової аргументації, якої немає в концепції А. Ватсона. Так само, теорія правових трансплантантів не може стверджувати, що європейське публічне право відособлене від політичних, економічних та
соціальних чинників.
Саме тому У. Евальд вважає, що теорія А. Ватсона не заперечує зв'язок права
з суспільством, а лише акцентує на складності такого зв’язку, вказуючи, що
«відносини між правом і суспільством існують, але не є простим відображенням,
а тонкими і заплутаними взаємовідносинами, які в кожному випадку мають вивчатися окремо»7. Таким чином, концепція А. Ватсона, в її інтерпретації У. Евальдом, виявляється запереченням лише категоричної теорії відображення, уникає
таких крайнощів, як ствердження права в якості дзеркала суспільства, так і ствердження того, що право є цілковито ізольованим від суспільства.
«Епістемологічний оптимізм»
Критичне переосмислення підходу правових трансплантантів також призвело
до формалізації такого різновиду трансформованого порівняльно-правового культуралізму, яким виступає концепція епістемологічного оптимізму М. Лассера.
Цей вчений використовує тезу про відносну самостійність права і правової системи в межах правової культури. Її обґрунтуванням виступає м’яка інтерпретація
теорії правової трансплантації, яка долає методологічний песимізм підходу П. Леграна, а саме ствердження нездоланності відмінностей між правопорядками і неможливості пізнання іноземного права у смислових контекстах, відмінних від
власного правового досвіду.
Змістом «оптимістичної» гіпотези М. Лассера є припущення, що незважаючи
на незчисленні культурні протиріччя і неспівпадіння здобуття надійного знання
про чужий правопорядок є можливим. Методологічним вираженням цієї гіпотези
виступають три постулати: «по-перше, впевненість, що компаративіст може
пізнати зарубіжний правопорядок таким, яким він є; по-друге, обмеження
дослідника власним правовим середовищем; по-третє, вивчення не лише букви
офіційних юридичних текстів, але й понятійних і мовних зв’язків у даній правовій культурі, які впливають чи виявляються у розглядуваному юридичному
тексті»8.
Відповідно, епістемологічний оптимізм виражається у ствердженні можливості зрозуміти зарубіжну правову систему в її власних поняттях, тобто такою,
якою вона є. А це автоматично є ствердженнями можливості правової трансплантації: якщо ми можемо зрозуміти інше таким, яким воно є самим по собі,
безвідносно до смислових заломлювань власного правового світу, тоді відкривається шлях до перетворення власного права відповідно до образу іншого права,
можливим стає смислова трансляція між правопорядками, переміщення правового змісту, власне – правова трансплантація.
Конструкцією всіх некласичних інтерпретацій підходу правових трансплантантів є поєднання, з одного боку, віри в реальну мобільність права, транскордонне переміщення правових ідей та інститутів в якості природного правового роз-
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витку, а отже всі вони підтримують базовий постулат теорії правових трансплантантів про консервативну природу права, незначну кількість правових інновацій,
а навпаки, вирішальне значення для правових змін запозичення та імітації. В цьому аспекті некласичні інтерпретації підходу правових трансплантантів єдині з його класичним втіленням у працях А. Ватсона, опонуючи культуралізму П. Леграна.
Однак, з іншого боку, некласичні теорії правових запозичень ставлять під
сумнів концептуальну основу міркувань А. Ватсона, підтримуючи П. Леграна у
його спробах переосмислення самої ідеї правової трансплантації. На відміну від
останнього, однак, критика спрямована на побудову переконливого і сучасного
дискурсу, для якого правова трансплантація залишалася б центральною і релевантною категорією. Отже, ознакою, що виокремлює одне некласичне прочитання теорії правової трансплантації від іншого є виявлення тих чи інших складових
аргументації А. Ватсона, які потребують оновлення чи заміни.
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Аналізується законодавство України про розвиток та охорону прав об’єктів інтелектуальної власності на наукові відкриття. Розглядаються історико-правові
дослідження проблем правового регулювання відносин, пов’язаних з науковими відкриттями в Україні. Внесені пропозиції щодо подальшого вдосконалення національного законодавства щодо нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності.
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У відповідності до Програми розвитку державної системи правової охорони
інтелектуальної власності в Україні на 2010 – 2014 роки, яку схвалено рішенням
Колегії Державного департаменту інтелектуальної власності (протокол від
14 грудня 2009 р. № 14), захист наукових відкриттів є актуальною та комплексною проблемою, вирішення якої потребує розв’язання наступних основних завдань, а саме: забезпечення дієвого захисту правових, економічних, соціальних,
культурних та інших інтересів держави; забезпечення набуття, здійснення та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності на рівні економічно розвинутих
країн, удосконалення механізмів реалізації норм чинного законодавства; сприяння підвищенню науково-технічного потенціалу нації, конкурентоздатності
національної економіки, її розвитку на інноваційній основі і т.д.
На сучасному етапі розвитку українського суспільства питання інтелектуальної власності перетворилося на критичне. Інтелектуальна власність почала
здійснювати значний вплив на економічну діяльність, стала її невід’ємною частиною. За таких умов об’єкти інтелектуальної власності, що представляють собою
результати інтелектуальної праці – наукові відкриття винаходи, технології, тощо,
які можуть генерувати значні прибутки при їх використанні, повинні бути взяті
під щільну та ефективну охорону усіма способами, в тому числі адміністративноправовими1.
Світовий ринок наукоємної продукції росте в 2–2,5 рази швидше в порівнянні
зі світовою економікою і торгівлею. Так, наприклад, світовий експорт інформаційно-комунікаційного та офісного обладнання складає більше 750 млрд. доларів на рік, що перевищує сумарні обсяги експорту нафти всіх нафтовидобувних
країн2.
Значимість наукових відкриттів не може викликати сумнівів. Вони розсовують горизонти пізнання, відкривають нові перспективи розвитку науки, техніки і
суспільства в цілому, стають основою створення нових речовин, матеріалів, приладів і технологічних процесів, відомий вислів видного фізика Ф. Дайсона: «Великое открытие, когда оно только что появляется, почти наверняка возникает
в запутанной, неполной и бессвязной форме. Самому открывателю оно понятно
только наполовину. Для всех остальных — полная тайна»3.
Наукові відкриття відносяться до однієї з найскладніших сфер людської діяльності – фундаментальних наукових досліджень. Складним виявився і процес розробки системи правової охорони наукових відкриттів. Пошуки оптимального механізму регулювання відно син щодо створення і використання наукових
відкриттів, захист прав та інтересів їх авторів і організацій де відбуваються
відкриття тривають вже понад століття. За цей час пропонувалися різні проекти,
розроблялися національні та міжнародні нормативні правові акти, вводилися і
відмінялися системи реєстрації відкриттів, однак проблема так і залишається невирішеною.
Питання правової охорони наукових відкриттів стали розроблятися в зарубіжному і вітчизняному праві порівняно недавно. Перша постановка питання
про необхідність охорони прав авторів наукових відкриттів відноситься до
1879–1896 рр. і пов’язана з обговоренням цієї проблеми на конгресах Міжнародного літературного та художнього союзу. У той час була поставлена сама проблема, а також йшлось обговорення питання можливості охорони наукових
відкриттів в якості об’єктів авторського права. Слід зазначити, що незважаючи на
важливість наукового відкриття для оптимізації науково-технічного прогресу дер-
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жави, питанням правової охорони наукового відкриття приділено недостатньо
уваги в вітчизняній науковій літературі хоча на важливість цієї проблеми в тій чи
іншій мірі фрагментарно зауважувало ся в статтях науковців правознавців
Ю.Л. Бощицького Ю.С. Шемшученко, О.А. Підопригори, Є.А. Булат та практиків
Г.О. Андрощука, М.В. Паладія, Т.М. Шевелевої та ін.4
Як свідчить історія, порушення прав інтелектуальної власності почали з’являтись у суспільстві ще від найдавніших часів. Наприклад, факти існування одного
з найпоширеніших порушень авторського права – плагіату (оприлюднення чужого твору під іменем особи, яка не є його автором) мали місце ще у Стародавній
Греції та Римській Імперії. Зокрема, у трактаті Вітрувія «Про архітектуру» є
навіть опис літературного змагання на честь Аполлона (міфологічного покровителя мудрості) та Муз (дев’яти богинь – покровительок мистецтв і наук), які традиційно проводилися в Олександрії. За свідченням Вітрувія, суддя змагань, граматик Аристофан, присудив нагороду аж ніяк не ліпшому письменнику, мотивуючи подібне рішення тим, що решта учасників змагання подали точні копії
творів, відомих на той час авторів. Після цього інциденту всі письменники, звинувачені у плагіаті, були вигнані з Олександрії5.
Наукові відкриття є результатом фундаментальних наукових досліджень –
найвищою формою знань, визначаючи принципово нові напрями розвитку в науці, техніці, промисловості, медицині, сільському господарстві тощо і складають
основу розвитку суспільства.
Відсутність законодавчої бази для врегулювання суспільних відно син,
пов’язаних з встановленням, експертизою, реєстрацією та використанням наукових відкриттів веде до втрати державою значного науково-технічного потенціалу,
нових технологій та піонерних винаходів, створених на базі наукових відкриттів.
Відсутність закону дає можливість не тільки будь-якій особі, а і представникам
іноземних держав мати можливість практично безперешкодно користуватися найвищими результатами науково-дослідної діяльності6.
При відсутності належної законодавчої бази результати науково-дослідної
діяльності залишаються поза контролем держави, що завдає істотної шкоди інтересам суспільства.
У 1920 – 1950-ті роки XX століття проблема охорони наукових відкриттів активно розроблялася у Франції, а також у міжнародних організаціях – Лізі Націй
та ЮНЕСКО. Було розроблено кілька проектів нормативних правових документів. У ході цієї роботи з’явилося визначення «наукове відкриття», досліджувалися спільні та відмінні риси між науковими відкриттями, об’єктами авторського
права і винаходами, робилися спроби екстраполювати на наукові відкриття принципи охорони літературних творів, «право слідування», відоме для творів образотворчого мистецтва, а також норми патентного законодавства через запровадження поняття «патент на принцип». Цей період пов’язаний з іменами О.Бартелемі,
Н.Гарріеля, С.Лретнара, Н.Руффіні та ін.
При розробці основ введення правової охорони наукових відкриттів у СРСР в
1920-1950-ті роки XX століття велике значення мали роботи Б.С.Мартинова,
Л.І.Поволоцкого, Н.А.Райгородского, М.І.Рейхеля, В.І. Серебровського, І.Я.Хейфеца та ін.
Питанням законодавчого регулювання і реєстрації наукових відкриттів присвячені також публікації М. Рейхеля, який обґрунтовував значення наукового
відкриття як загального надбання, що набуває його з моменту опублікування,
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Б. С. Мартинова, що вивчав відмінності наукового відкриття від науково-літературного твору і винаходу та інших.
Розвиток правових засад охорони наукових відкриттів розпочався в СРСР
після Великої Вітчизняної війни. Підставою для цього стала постанова Ради
Міністрів СРСР від 14 березня 1947 року № 525 «Про створення при Раді
Міністрів СРСР Комітету з винаходів і відкриттів».
Вжиті заходи позитивно позначилися на творчій активності суспільства.
В період 1946–1950 років була зареєстрована найбільша кількість наукових
відкриттів – 257.
Значний вплив на розвиток питання становлення відкриттів зробили праці
І.Я. Хейфець, оскільки при дослідженні змісту понять «наукове відкриття» і
«технічний винахід» було проаналізовано співвідношення творчих процесів при
вирішенні наукової проблеми і при створенні винаходу. Було проведене чітке розмежування між винаходом і його конкретним об’єктом і вважалося, що: «...винахідницька ідея є суть винаходу, яка знаходить втілення в патентній формулі, що
і охороняється патентом. Об’єкт, що втілює винахідницьку ідею є одною з форм,
у яких творча ідея, що знайшла своє вираження у патентному домаганні, може
одержати здійснення»8.
В.І. Серебровський вперше запропонував розглядати охорону наукових
відкриттів як самостійний інститут права9. У роботах Л.І.Поволоцкого сформувалися принципи системи реєстрації наукових відкриттів10.
Ці та інші дослідження підготували можливість прийняття перших нормативних правових документів у 1947–1959 рр.
У період державної реєстрації наукових відкриттів в СРСР поступово сформувалися поняття наукового відкриття, види наукових відкриттів (закономірність,
властивість, явище), критерії їх охороноздатності, був розроблений порядок набуття та захисту прав на наукові відкриття. На цьому етапі велике значення мали
роботи Е.Д.Беліловского, О.В.Добриніна, О.С.Иоффе, Е.Л.Ефімова, Е.А.Кожіной,
А.Н.Павловского, В.В.Потоцкого, В.В.Сапелкіна, та ін.
Багаторічний досвід СРСР щодо державної реєстрації наукових відкриттів і
охороні прав їх авторів має велике історичне значення, як масштабний експеримент щодо розв’язання однієї з найскладніших проблем – виявлення найважливіших неординарних наукових досягнень і оцінки творчого внеску їх авторів в
науково-технічний і технологічний розвиток держави.
Сьогодні Україна обрала інноваційний шлях розвитку, одним із напрямів якого є всебічна підтримка і розвиток об’єктів інтелектуальної власності, одним з
яких є і наукове відкриття. В умовах діючого сьогодні ринку відношення фізичної
особи до створення об’єкту інтелектуальної власності кардинально змінилося,
оскільки реалізація ліцензії матеріально дає незрівнянно більше автору, ніж це
мало місце у колишньому СРСР. Але в той же час ринок висуває прискіпливі, а
часом, дуже жорсткі вимоги до об’єкту інтелектуальної власності, який виставляється на продаж. Зрозуміло, що найбільшим попитом на ринку інтелектуальної
власності користуються піонерні рішення, які створюються на основі наукових
відкриттів.
За останніми даними, за період з 1991 по 2009 рр., кількість визнаних і зареєстрованих громадськими організаціями наукових відкриттів у сфері природничих наук у країнах СНД досягла 346, в тому числі 55 – за участю українських вчених11.
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Після здобуття незалежності в 1991 році Україна отримала лише окремі фрагменти системи охорони інтелектуальної власності колишнього СРСР, які до того
ж потребували докорінної перебудови відповідно до принципів ринкової економіки та стратегії входження країни до світового економічного, політичного й
соціокультурного простору. З цією метою було створено низку державних установ у структурі органів виконавчої влади та у структурі недержавних організацій.
Водночас виявилися серйозні проблеми та недоліки її функціонування, що
істотно позначилося на розвитку національного науково-технологічного і творчого потенціалу, стримувало становлення нової інноваційної моделі розвитку
країни, ускладнювало відносини України з провідними державами світу. Зрозуміло, що без ефективного та невідкладного вирішення цих проблем перспективи соціально-економічного розвитку України, її національної безпеки, входження
у світове співтовариство, як інтелектуально та економічно розвинутої держави,
можуть бути поставлені під сумнів.
Зараз забезпечення правової охорони результатів творчої діяльності в Україні
здійснюється шляхом прийняття єдиного кодифікованого закону – Цивільного кодексу України12 (далі – ЦК). Згідно з ч. 2 ст. 458 ЦК України право на наукове
відкриття засвідчується дипломом та охороняється у порядку встановленому законом. Диплом на наукове відкриття є правоохоронним документом, що засвідчує
визнання закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, встановлених науковим відкриттям, пріоритет наукового відкриття та авторство на наукове
відкриття. Відповідно до цього, Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради
України спільно з Державним департаментом інтелектуальної власності ще у
2004 році підготував проект Закону України «Про охорону прав на наукові
відкриття». У проекті Закону України «Про охорону прав на наукові відкриття»
передбачається порядок набуття прав на наукове відкриття. Зокрема, для одержання правової охорони науковому відкриттю його автор (співавтори), юридична
особа або спадкоємці автора, якщо заявка на наукове відкриття не може бути подана самим автором, подають до центрального органу виконавчої влади з питань
охорони інтелектуальної власності заявку на наукове відкриття, що має містити:
заяву про видачу диплома на наукове відкриття; опис наукового відкриття з викладенням доказів його достовірності; формулу наукового відкриття, яка повністю
заснована на описі та стисло, чітко та вичерпно відображає сутність відкриття,
що заявляється; реферат; матеріали, що ілюструють наукове відкриття; документи, що підтверджують пріоритет наукового відкриття. Але до теперішнього часу
наведений законопроект лише був взятий за основу, а у подальшому відкликаний
його авторами.
Слід також наголосити, що відповідно до положень міжнародно-правових документів, зокрема ст. 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності 1967 р. наукові відкриття також віднесені до сфери інтелектуальної власності. Така система впорядкує і полегшить обмін інтелектуальною
власністю між країнами, поряд з винаходами та іншими результатами творчої
діяльності. Узаконена система, покликана перевірити доведеність відкриття, не
дозволить вживати термін «відкриття» там, де його фактично немає. Відкриття,
зроблені спільно вченими різних країн – свідчення не тільки ефективності міжнародної співдружності, а й аргумент на користь доцільності створення системи
міжнародної реєстрації наукових відкриттів.
Таким чином, проведений аналіз дозволяє зробити такі висновки.
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Враховуючи усе вищезазначене, серед державних пріоритетів у сфері інтелектуального забезпечення наукового відкриття вбачається доцільним виділити наступне: зміцнення взаємозв’язку науки і суспільства; розвиток інформаційного
забезпечення; міжнародна науково-технічна співпраця; вдосконалення нормативно-правової бази науки; належне фінансове забезпечення.
Необхідно визначитися з необхідністю на даний час прийняття в Україні
спеціального закону щодо права інтелектуальної власності на наукове відкриття,
який би передбачав саме охорону зазначеного об’єкту права інтелектуальної власності
Наведений вище аналіз однозначно свідчить про доцільність здійснення державної реєстрації, їх визнання від імені держави, наукову експертизу та охорону
наукових відкриттів в Україні. Цілком природно, що новий для України інститут
права також буде вимагати постійного вдосконалення, але він, відкриваючи можливість сприяння розвитку правового регулювання наукової творчості, одночасно
буде стимулювати науково-технічний розвиток України.
Аналіз процесу становлення законодавства незалежної України у сфері нетрадиційної інтелектуальної власності на наукове відкриття свідчить про наступні
особливості. З однієї сторони, це надзвичайна динамічність цього процесу: приймаються зміни до діючого законодавства, що зумовлено як зобов’язаннями України перед ЄС та СОТ, так і специфікою цієї сфери, яка стрімко розвивається у
ХХІ ст. З іншої сторони, не дивлячись на доповнення, суттєвих змін у правовому
регулюванні відносин у сфері права наукових відкриттів як таких не відбувається.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РА ДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

Аналізуються основні тенденції розвитку господарсько-правової системи регулювання здійснення капітального будівництва в Україні у радянські часи, виокремлюється
і характеризується декілька специфічних підетапів у рамках вказаного періоду. Окреслюється робота основних тогочасних органів державної влади, уповноважених
здійснювати управління капітальним будівництвом. Зроблено висновок про надмірну
розпорошеність та громіздкість радянської системи нормативно-правових актів (передусім, відомчого характеру) у сфері здійснення капітального будівництва, а також
незначний рівень врахування радянською владою специфіки розвитку окремих регіонів
під час реалізації державної політики у будівельній галузі.
Ключові слова: капітальне будівництво, будівельне законодавства, державна
політика, радянський період.

Комар Е.Г. Оcобенности развития отечественной хозяйственно-правовой системы регулирования строительной деятельности в советский период
Анализируются основные тенденции развития хозяйственно-правовой системы регулирования осуществления капитального строительства в Украине в советские времена, выделяется и характеризируется несколько специфических подэтапов в рамках
указанного периода. Очерчивается работа основных тогдашних органов государственной власти, уполномоченных осуществлять управление капитальным строительством. Сделано вывод о чрезмерной распылённости и загромождённости советской системы нормативно-правовых актов (прежде всего, ведомственного характера) в сфере
осуществления капитального строительства, а также незначительном уровне учёта
советской властью специфики развития отдельных регионов в ходе реализации государственной политики в строительной отрасли.
Ключевые слова: капитальное строительство, строительное законодательство,
государственная политика, советский период.

Komar Evgeniy. Features of the development of national economic and legal regulation of construction activity in the Soviet period
The basic trends in the development of economic and legal regulation for capital construction 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 conclusion was made about the excessive fragmentation and bulkiness of the Soviet system’s regulatory 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 розвитку будівельного законодавства на сьогодні доцільно розглядати
як основу для осмислення та пошуку можливих шляхів вирішення сучасних
містобудівних проблем, що обумовлює її теоретичну і практичну цінність. Вивчаючи історичний аспект будівельного законодавства, необхідно виходити з того,
що у своєму розвитку система правового регулювання будівельної діяльності від
зародження до сучасності пройшла ряд відмінних один від одного етапів. Одним
з найбільш продуктивних серед них є радянський період, який заклав фундамент
для формування сучасної системи законодавства у сфері капітального
будівництва.
Водночас наразі відсутні комплексні наукові дослідження, присвячені специфіці правового регулювання здійснення капітального будівництва в Україні у
радянський період. Лише окремі аспекти зазначеної проблеми містяться у наукових працях А.Г.Лазарєва, А.М. Абрамовича, Г.К.Злобіна, І.Т. Хламова, Н.В.Баранова, М.І.Брагінського, Ю.С. Асєєва та ін.
Радянський етап розвитку вітчизняної системи правового регулювання
будівельної діяльності, який охоплював період з 1917 по 1991 рр., характеризувався змістовною неоднорідністю. Зокрема, у період революційних потрясінь та громадянської війни, котрий тривав протягом 1917 – 1921 рр., правова регламентація
будівництва здійснювалася хаотично та безсистемно, а інтенсивність самих
будівельних робіт була незначною.
Проте з початку 1920-х рр. відбулося покращення ситуації у будівельній галузі, що обумовлювалося переходом до мирного життя, необхідністю відбудови
зруйнованого народногосподарського комплексу і житлової інфраструктури, а
згодом – впровадженням більшовиками нової економічної політики.
Тогочасна влада надавала пріоритетного значення процесу уніфікації будівельної галузі та створенню державних органів управління у сфері будівництва.
З цією метою декретом Ради народних комісарів від 9 травня 1918 р. був створений Комітет державного будівництва (з 1929 р. – Головне будівельне управління)
Всеросійської ради народного господарства, до складу якого входили управління
міського, селищного, промислового будівництва, а також інші органи галузевого
і функціонального призначення. Крім того, у 1922 р. усі діючі на той час
будівельні контори були об’єднані у складі Всеросійського будівельного тресту1.
У 1925 р. на базі окремих будівельних трестів в Українській Радянській
Соціалістичній Республіці (УРСР) утворилися потужні підрядні організації, котрі
вперше у країні запровадили індустріальні методи виконання будівельних робіт,
зокрема і підрядного способу, організації нових постійно діючих підрядних
трестів за галузями промисловості; здійснювалася постійна підготовка кадрів
будівельників, нарощувався технічний потенціал будівельних організацій (підвищення виробництва будівельних машин, випуску будівельних виробів і деталей
заводського виробництва, цементу та інших матеріалів)2.
На фоні інтенсивного розвитку будівництва у 1920-х рр. активно створювались і функціонували спілки архітекторів – Об’єднання сучасних архітекторів
України, Всеукраїнське об’єднання пролетарських архітекторів, Асоціація революційних урбаністів та ін. У 1928 р. в Харкові, Одесі та Києві засновано товариства сучасних архітекторів3. Вказані об’єднання сприяли впровадженню нових
технологій у процесі будівництва та пошуку оригінальних форм і типів споруд.
У березні 1927 р. за ініціативи Ради народних комісарів СРСР при Раді праці
та оборони була утворена комісія з будівництва, до компетенції якої віднесено
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розробку і затвердження основних положень та загальних директив щодо організації будівельного процесу4, котрі стали базовими джерелами будівельного законодавства у вказаний період.
У 1920-х рр. в УРСР інтенсивно розвивалося кооперативне будівництво, котре
відігравало важливу роль у забезпеченні населення житлом. У травні 1924 р. Рада
народних комісарів СРСР прийняла постанову «Про сприяння кооперативному
будівництву робітничих помешкань», а у серпні цього ж року – постанову «Про
житлову кооперацію»5. Згадані правові акти створили законодавчу основу для
функціонування житлово-орендних (створювалися для покращення житлових
умов їхніх членів шляхом належного утримання та ремонту будинків) та житлово-будівельних кооперативних товариств, які організовувалися з метою спорудження нових будинків, відновлення зруйнованих та добудови незакінчених житлових об’єктів. При цьому усі житлово-кооперативні товариства підпорядковувалися Всесоюзній раді житлової кооперації.
Наприкінці 1920-х рр. при Держплані СРСР створено комісію з вивчення перспектив розвитку міст України. Робота комісії зосередилася на створенні нових
соцміст у зв’язку із спорудженням підприємств важкої індустрії, а також реконструкції існуючих населених пунктів. Для упорядкування роботи у вказаному напрямі Рада народних комісарів УРСР зобов’язала будівельні організації складати
й затверджувати в установлені строки проекти планування міст і селищ міського
типу. Регулювання проектної справи і будівництва покладалося на Вищий
техніко-будівельний комітет при Народному комісаріаті внутрішніх справ УРСР6.
На початку 1930-х рр. у сфері планування нових міст були розроблені різноманітні системи їх просторової розбудови, але у кінцевому підсумку містобудівні
пропозиції зводилися до двох протилежних концепцій. З одного боку, мова йде
про концепцію дезурбанізації у вигляді різних форм «міста-саду» з обмеженою
кількістю населення, індивідуальними типами будинків, з іншого – концепцію
урбанізації, котра передбачала динамічне зростання великих міст. У відповідності до згаданих містобудівних концепцій формувались правила просторової
побудови житлових комплексів та міських кварталів.
З метою систематизації ключових положень законодавства у сфері здійснення
капітального будівництва та визначення пріоритетних напрямів його подальшого
удосконалення у 1936 р. Рада народних комісарів СРСР прийняла постанову «Про
покращення будівельної справи та про здешевлення будівництва», котре заклало
основу для перетворення будівельної індустрії у самостійну галузь народного
господарства7.
Водночас протягом 40-х рр. ХХ ст. на фоні посилення сталінських репресій,
воєнних дій та спрямування основних зусиль держави на розвиток оборонно-промислового комплексу будівельна галузь перебувала під масштабним тиском з боку правоохоронних органів, а архітектурна діяльність на тривалий час втратила
творчий характер.
За ініціативи вищого керівництва СРСР з 1954 р. у Москві розпочала
діяльність Всесоюзна нарада будівельників, архітекторів і робітників промисловості будівельних матеріалів. Вказана структура фактично відігравала роль нової
ідеологічної бази для визначення не тільки стратегічних завдань у сфері архітектури і містобудування, але і поточних планів забудови міст. Крім того, згадана
Всесоюзна нарада стала орієнтиром для науково-теоретичних розробок у галузі
капітального будівництва8.
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Станом на середину 1950-х рр. сформувалася розгалужена система галузевих
будівельних міністерств СРСР, котра включала в себе Міністерство з будівництва
об’єктів металургійної та хімічної промисловості, Міністерство з будівництва
об’єктів вугільної промисловості, Міністерство з будівництва об’єктів нафтової
промисловості, союзно-республіканські Міністерства будівництва та Міністерства міського та селищного будівництва. Крім того, на території України діяли республіканські Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії, Міністерство промислового будівництва, Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт9.
При цьому функції центрального органу державного управління будівельним
комплексом СРСР протягом 1950–1991 рр. були покладені на Державний комітет
ради міністрів СРСР у справах будівництва (з 1963 р. – Державний комітет у справах будівництва СРСР)10.
Окреслена громіздка система органів управління будівельним комплексом, а
також прагнення держави контролювати найдрібніші елементи відносин щодо
здійснення капітального будівництва, обумовили перенасичення будівельного
законодавства відомчими нормами. Зокрема, відомо, що станом на початок
1970-х рр. у Радянському Союзі були чинними близько 16 тис. актів Державного
комітету у справах будівництва СРСР11. Останнім щорічно затверджувався
державний план перегляду діючих та розробки нових нормативних документів і
державних стандартів у сфері будівництва й архітектури.
Крім того, специфікою будівельної галузі Радянського Союзу було тотальне
домінування у складі її учасників державних органів влади, підприємств державної та комунальної форм власності, а також кооперативів, що обумовлювалося
впровадженням соціалістичної моделі розвитку економіки. З урахуванням сформованої в УРСР системи управління будівництвом, капітальне будівництво у
країні здійснювалося вищеперерахованими міністерствами союзного і республіканського рівнів. Значний масштаб будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт виконували також організації місцевих Рад народних депутатів. У великих містах вони об’єднувались у потужні територіальні структури, котрі
відповідали за будівництво житлових будинків, об’єктів культурно-побутового
призначення та підприємств. У Києві роль такої структури відігравало Головне
управління київського міського будівництва12.
Водночас у стратегічному на той час агарному секторі будівництво підрядним
способом здійснювали державі та міжгосподарські будівельні організації. Державні будівельні структури створювались у директивному порядку на підставі
рішень компетентних органів державного управління. У свою чергу, міжгосподарські будівельні організації засновувались у дозвільному порядку колгоспами,
радгоспами та іншими державними і кооперативними підприємствами шляхом
добровільного об’єднання частини їхніх фінансових, матеріально-технічних і
трудових ресурсів13.
Підрядні відносини у будівництві регулювались, передусім, постановою Ради
міністрів СРСР від 24 грудня 1969 р. «Про затвердження Правил про договори
підряду на капітальне будівництво» та розробленим на підставі неї Державним
комітетом у справах будівництва СРСР «Положенням про взаємовідносини організацій – генеральних підрядників з субпідрядними організаціями»14. Вказані
нормативні документи покладали на замовника відповідальність за ризик випадкового знищення предмету договору будівельного підряду, несвоєчасне або непо-
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вне надання ним проектної документації та фінансових розрахунків, затримку
фінансування будівельних проектів та їх матеріально-технічне забезпечення, що
спрямовувалося на захист інтересів підрядних організацій.
Крім підрядного, досить поширеним у радянські часи був господарський
спосіб капітального будівництва, котрий здійснювався безпосередньо підрозділами підприємств та організацій – відділами капітального будівництва15. У цьому
контексті керівництво підприємства або господарський орган через відділ
капітального будівництва здійснювали управління будівельним комплексом, забезпечували його необхідною технічною документацією, кадрами, матеріалами, а
також створювали, розширювали або ліквідовували підпорядковані їм будівельні
організації.
Важливу роль у сфері удосконалення відомчих актів Державного комітету у
справах будівництва СРСР мало прийняття у 1974 р. СНиП 1-1-74 («Строительные нормы и правила», часть І «Общие положения», глава 1 «Система нормативных документов»)16. Вказаний правовий акт визначав склад нормативних документів відомчого характеру, порядок їх розробки, погодження й утвердження.
Крім того, на підставі СНиП 1-1-74 було здійснено перегляд значної кількості
діючих на той час правових документів.
Проте СНиП 1-1-74 остаточно не вирішив питання уніфікації відомчих актів
у сфері капітального будівництва, оскільки після його прийняття продовжувала
діяти значна кількість будівельних норм і правил, інструкцій та вказівок, тимчасових вказівок, міжреспубліканських технічних умов, норм технологічного проектування, технічних правил, протипожежних норм. При цьому часто однакові за
типом нормативні документи містили різні за характером норми.
В умовах збереження високого рівня розпорошеності будівельного законодавства, що супроводжувалось ускладненням його використання на практиці, ряд тогочасних провідних науковців-правників, зокрема Ю.Г. Басін, Є.С. Віняр,
М.І. Брагінський, виступили з ініціативою розробити комплексне зведення законів (у формі інкорпорації правових норм) у рамках усієї держави, яка була
підтримана вищим радянським керівництвом.
У зазначеному контексті в 1988 р. був опублікований ІV розділ Зведення законів УРСР під назвою «Законодавство про народне господарство», котрий
містив главу про капітальне будівництво17. Положення цієї глави регламентували
планування і матеріально-технічне забезпечення капітального будівництва,
здійснення проектно-пошукових робіт та підрядні відносини у сфері будівництва.
Хоча інкорпорація господарського законодавства у сфері капітального
будівництва СРСР значно полегшила його практичне використання, Зведення законів про народне господарство проіснувало досить короткий проміжок часу,
втративши чинність після розпаду Радянського Союзу.
Відтак, система правового регулювання капітального будівництва у період
СРСР, хоча і поступово набувала сучасних рис, проте, як і у часи Російської
імперії, формувалася переважно на централізованих засадах вищим керівництвом
держави, що обумовлювало її «відірваність» від особливостей розвитку окремих
регіонів, у тому числі України. Незважаючи на інтенсивну роботу з систематизації господарського законодавства, законодавчі акти СРСР та УРСР у сфері
капітального будівництва фактично до другої половини 1980-х рр. характеризувалися розпорошеністю і громіздкістю, а система державного управління будівельною галуззю – надмірним бюрократизмом.
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Крім того, радянська система господарювання передбачала централізоване
фінансування капітального будівництва, яке дозволяло спрямувати найбільші матеріально-технічні ресурси на розбудову, передусім, Москви, Ленінграду та
інших великих міст Росії, позбавляючи відповідних прерогатив ключові українські населені пункти.
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ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА ЛІСОПОРУШЕННЯ У ПЕРІОД 1955–1990 рр.

Розглядається законодавче забезпечення кримінально-правової охорони лісу в УРСР
у період з 1955 по 1990 рр. Показана безсистемність тогочасного законодавства, дублювання актів, що видавались всесоюзними та республіканськими законодавчими та
виконавчими органами державної влади. Виконано аналіз двох постанов Пленуму Верховного Суду СРСР, спрямованих на удосконалення порядку розгляду судами кримінальних справ про лісопорушення.

© ПОПРЕВИЧ Віктор Миколайович – здобувач кафедри конституційного,
адміністративного та міжнародного права Маріупольського державного університету

Юридичні і політичні науки

53

Ключові слова: ліс, лісове законодавство, кримінальна відповідальність, лісопорушення, незаконна рубка лісу, Пленум Верховного Суду СРСР.

Попревич В.Н. Особенности уголовной ответственности за лесонарушения в
период с 1955 по 1990 гг.
Рассматривается законодательное обеспечение уголовно-правовой охраны леса в
СССР в период с 1955 по 1990 гг. Показаны бессистемность законодательства того
времени, дублирование актов, издававшихся всесоюзными и республиканскими законодательными и исполнительными органами государственной власти. Выполнен анализ
двух постановлений Пленума Верховного Суда СССР, направленных на совершенствование порядка рассмотрения судами уголовных дел о лесонарушениях.
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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.

Актуальність теми дослідження зумовлена двома причинами. По-перше,
Україна є малолісистою країною, і збереження цього природного ресурсу має для
неї ключове значення. Цілком зрозуміло, що вирішення цього завдання потребує
посилення кримінально-правових та інших заходів, спрямованих на захист лісів
від злочинних посягань. По-друге, до цього часу у судово-слідчій практиці лісопорушенням не приділялося належної уваги. При цьому шкода, що завдається
унаслідок знищення лісів, є доволі важко доказовою. У зв’язку з цим необхідним
видається звернення до історико-правового досвіду охорони лісів за радянських
часів, виявлення його переваг та недоліків. Радянський період відіграв важливу
роль у розвитку кримінально-правової охорони лісів, тому наявний історико-правовий досвід потребує свого вивчення з метою уникнення помилок, ліквідації
прогалин у сучасному кримінальному праві України.
Аналіз публікацій засвідчив обмежену кількість досліджень, присвячених
історичному розвиткові кримінально-правової охорони лісу. Фрагментарно дане
питання порушувалось у працях Г. Вольмана, В.К. Глістіна, В.П. Головача,
Л.А. Заславської, А. Зелинського, З.Г. Корчевої, Г.Л. Кригер, В.К. Матвейчука,
В.Л. Мунтяна, Є.І. Немировського, О.В. Сасова, Н.І. Титової. Зазначені дослідники розглядали різноманітні аспекти динаміки кримінальної відповідальності за
лісопорушення, проте цілісної картини її історичного розвитку до цього часу не
було створено. З огляду на це, наявні матеріали потребують систематизації, а тема – більш глибокого вивчення та подальшої розробки.
Викладення матеріалів дослідження необхідно розпочати із вказівки на те, що
розвиток інституту кримінальної відповідальності за лісопорушення у період з
1955 по 1990 рр. йшов за достатньо складним вектором. Основним джерелом
кримінального права у цей час залишався КК УРСР 1927 р., у якому лише ст. 82
регламентувала кримінальну відповідальність за лісопорушення. Диспозиція за-
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значеної статті була надто широкою, оскільки охоплювала різні за своїм характером діяння, такі, як незаконна рубка, розкрадання та винищення лісів. Проте даний підхід до кримінально-правової охорони лісу не відповідав новим реаліям
суспільного життя середини 50-х рр. минулого століття.
З метою удосконалення правової охорони природних об’єктів і територій Президія Верховної Ради СРСР 11 січня 1955 р. видала указ «Про відповідальність за
потраву посівів у колгоспах і радгоспах», що стосувався у тому числі й питань пошкодження лісонасаджень. При цьому дія зазначеного нормативного акта стосувалася тільки лісових полезахисних насаджень, розташованих навколо каналів і
водоймищ у колгоспах та радгоспах. Указом було уведено адміністративну
відповідальність за такі правопорушення та кримінальну – у разі перевищення
розміру завданої ними шкоди 15 крб. Прийняття даного нормативного акта
засвідчило перехід до подальшого закріплення цього виду правопорушення у ст.
159 КК УРСР «Потрава посівів та пошкодження насаджень».
Наступним актом, що регламентував кримінальну відповідальність за лісопорушення, стала постанова від 12 червня 1958 р. ЦК КПРС та РМ УРСР «Про заходи щодо поліпшення охорони природи Української РСР». Згідно з п. 6, на
Міністерство внутрішніх справ УРСР покладалося надавання всебічної допомоги
місцевим радянським органам у виявленні порушників правил охорони лісонасаджень та притягнення їх до кримінальної або адміністративної відповідальності.
Пунктом 17 перед Прокуратурою УРСР, Міністерством внутрішніх справ УРСР,
Міністерством юстиції УРСР ставилося завдання щодо посилення боротьби з порушниками правил охорони природи шляхом притягнення винних у цьому осіб до
адміністративної та кримінальної відповідальності.
У 1959 р. в СРСР стартувала реформа системи управління лісовою галуззю, у
межах якої була створена Обласна державна інспекція лісів Головного управління
лісового господарства і заготівель при Раді Міністрів Української РСР в
Станіславській, Закарпатській і Чернівецькій областях, діяльність якої регламентувалась Положенням, затвердженим постановою № 1834 Ради Міністрів УРСР
від 30 листопада 1959 р. Згідно з п/п «Г» п. 3 зазначеного Положення, до повноважень співробітників інспекції входило оформлення актів про скоєння лісопорушення та передання їх до суду з метою притягнення винних до адміністративної
або кримінальної відповідальності.
На зламі 50–60-х рр. минулого століття стало очевидним те, що правове регулювання кримінальної відповідальності за лісопорушення на основі КК УРСР
1927 р. не відповідає реаліям суспільного життя. По-перше, розвиток екологічної
свідомості радянського суспільства сприяв якісним змінам у його ставленні й до
лісу як до найважливішого елемента навколишнього природного середовища. Подруге, розпочався поворот радянської правової системи у бік законності та розвитку процесуальних начал. По-третє, виникла необхідність відокремлення та
розширення кола складів злочинів, пов’язаних з лісами, позаяк у КК УРСР
1927 р. були зафіксовані лише такі склади, як розкрадання та знищення лісів
(ст. 82) і купівля лісу, добутого незаконним шляхом (ст. 83). З огляду на це, у новому КК УРСР 1960 р. знайшли відбиття таки види злочинів, як потрава посівів
та пошкодження насаджень (ст. 159), незаконна порубка лісу (ст. 160), умисне
знищення або пошкодження лісових масивів шляхом підпалу (ст. 89) або ті ж дії,
вчинені шляхом небезпечного звернення з вогнем (ст. 90).
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З кінця 50-х рр. минулого століття в УРСР поновилася робота зі створення
штучних лісів, лісосмуг, зелених зон, у зв’язку з чим постало питання про нормативно-правове регулювання охорони даних природних об’єктів та боротьби з
ерозією ґрунтів. Задля вирішення даного завдання 12 вересня 1960 р. Рада
Міністрів УРСР затвердила «Положення про державних контролерів по охороні
ґрунтів і захисних лісонасаджень на території Української РСР». Згідно з п/п «Д»
п. 35, на державних контролерів покладався обов’язок передавати органам прокуратури матеріали і акти (протоколи) про порушення правил щодо охорони ґрунтозахисних лісонасаджень.Окремим напрямом забезпечення кримінально-правової
охорони лісів стало запровадження відповідальності за пошкодження та знищення лісових масивів, що належали до об’єктів природно-заповідного фонду УРСР.
Так, 5 жовтня 1962 р. Рада Міністрів УРСР прийняла постанову «Про затвердження Положення про державні заповідники Української РСР». Згідно з п. 21, за порушення режиму, встановленого на заповідній території, громадяни підлягали
адміністративному стягненню у вигляді штрафу або притягненню до кримінальної відповідальності. Протоколи про правопорушення мали надсилатися у строк
не пізніше трьох днів до відповідної адміністративної комісії при виконкомі
районної Ради депутатів трудящих або до органів прокуратури з матеріалами
правопорушення. Зауважимо, що у КК УРСР 1960 р. зазначені порушення не
отримали закріплення.
Початок 60-х рр. минулого століття характеризувався сплеском громадської
активності, що проявилося у розгортанні руху за збереження лісів та інших природних об’єктів. Головною причиною протиріч у суспільстві були, передусім, дії
керівників лісогосподарських підприємств, які за підтримки центральних та
місцевих органів влади і партійного апарату здійснювали рубки цінних лісів, лісових масивів, розташованих у водоохоронних зонах Карпат та інших регіонів
України. Як зазначав відомий український еколог В.Є. Борейко, на адресу
тодішнього першого секретаря ЦК КПРС М.С. Хрущова надходили численні листи, зокрема, від удови письменника Марка Черемшини, академіка П.С. Погребняка, поета В. Сосюри та багатьох інших українських діячів культури і мистецтва1.
Під впливом природоохоронного руху Верховною Радою УРСР був прийнятий
Закон «Про охорону природи» від 30 червня 1960 р., що містив окремий розділ 4
(ст.ст. 8–10), присвячений охороні лісів та лісонасаджень на території республіки.
При цьому у Законі містилась чимала кількість бланкетних норм, реалізація яких
вимагала прийняття відповідних нормативних актів, спрямованих на охорону
лісів від незаконних посягань. Зокрема, на виконання даного Закону Рада Міністрів прийняла постанову від 8 травня 1964 р. № 451 «Про поліпшення охорони
природи, раціональне використання і відтворення природних багатств Української РСР». У п. 18 цього нормативного акта перед Міністерством охорони громадського порядку УРСР ставилося завдання щодо посилення боротьби з порушниками Закону про охорону природи Української РСР та здійснення нагляду за
його виконанням державними, кооперативними та громадськими організаціями і
окремими громадянами. Крім того, у постанові містилось доволі абстрактне положення про необхідність притягнення порушників закону та інших правил охорони природу до кримінальної або адміністративної відповідальності.
Важливу роль в удосконаленні системи правової охорони лісів УРСР мало
прийняття указу Президіуму Верховної Ради УРСР від 4 травня 1966 р. «Про
утворення союзно-республіканського Міністерства лісового господарства Україн-
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ської РСР». З метою регламентації роботи цього відомства Рада Міністрів УРСР
2 лютого 1970 р. прийняла постанову «Про затвердження Положення про
Міністерство лісового господарства Української РСР». Згідно з п. 9 п/п «Ж» цього
Положення, фахівці Міністерства зобов’язувалися організовувати охорону лісів
від пожеж, самовільних рубок та інших правопорушень.
До початку 70-х років минулого століття у радянському природоохоронному
та лісовому законодавстві накопичилася чимала кількість нормативно-правових
актів, що часто дублювали один одного та містили низку суперечливих і декларативних положень. З метою запровадження механізму реалізації даних актів Державним комітетом лісового господарства Ради Міністрів СРСР 26 березня 1969 р.
була затверджена «Інструкція про порядок притягнення до відповідальності за
лісопорушення у лісах СРСР», яка замінила собою попередню «Інструкцію про
порядок притягнення до відповідальності лісопорушників в лісах державного й
місцевого значення», затверджену РНК СРСР 22 грудня 1939 р.
В документі 1969 р. п. 23 регламентував передання актів про лісопорушення,
за які передбачалася кримінальна відповідальність, до органів міліції для
розслідування. Згідно з п. 27, постанова про відмову у порушенні кримінальної
справи могла бути оскаржена до органів прокуратури. З точки зору компенсації
збитків, завданих лісовим масивам, важливе значення мав п. 28, що передбачав у
випадку відмови від порушення кримінальної справи право лісгоспу звернутися
до суду з позовом про відшкодування винними особами матеріальних збитків.
Новим у документі став підрозділ «Про лісопорушення, вчинені лісгоспом». Так,
згідно з п. 32, працівники лісової охорони у випадках вчинення лісопорушень самим лісгоспом, якщо вони підпадали під ознаки кримінального злочину, направляли відповідний акт у слідчі органи.
Розглядаючи історію розвитку кримінальної відповідальності за лісопорушення, необхідно відмітити складність юридичної кваліфікації цього виду злочинів.
У той історичний момент теоретичні розробки щодо об’єкту злочинів, відмежування злочинів проти довкілля від злочинів проти власності, господарських та
інших злочинів були майже відсутні. Доволі дискусійним було визначення поняття об’єктивної та суб’єктивної сторони як елементів складу злочину. На додаток
до цього, як зазначає О.В. Сасов, у той час панівним був погляд, згідно з яким
об’єктом злочинів проти довкілля виступали відносини, що належали до сфери
господарських, забезпечення соціалістичної системи господарювання2. Закономірно, що у КК УРСР 1960 р. об’єктом кримінально-правової охорони від незаконної рубки визнавалися «інтереси лісового господарства».
З метою вирішення даних питань та упорядкування застосування лісового законодавства Пленум Верховного Суду СРСР ухвалив дві постанови. У першій постанові від 30 червня 1969 р. «Про судову практику зі справ про лісопорушення»,
у п. 11 вказувалося, що при виявленні в діях особи, що вчинила лісопорушення,
ознак злочину, суд зобов’язаний повідомити про це прокурору або винести ухвалу про порушення кримінальної справи. На додаток до цього, зверталась увага
судів на необхідність винесення окремих ухвал, спрямованих на усунення недоліків в організації охорони лісів і направляти їх організаціям для прийняття належних заходів. Другий з документів – постанова № 1 Пленуму Верховного Суду
СРСР від 11 квітня 1972 р. «Про практику застосування судами законодавства про
охорону природи». Як вказує В.Л. Мунтян, суди при розгляді справ про лісопору-
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шення намагалися або затягувати судочинство, або зводити їх до адміністративного правопорушення3. Виходячи з цього, п. 1 постанови вказував на необхідність
вжиття заходів щодо припинення спроб винних осіб ухилитися від кримінальної
відповідальності. Згідно з п. 2, при розгляді справ судами Верховний Суд СРСР
рекомендував виявляти причини, умови, що сприяли скоєнню злочинів, вживати
заходів щодо їх запобігання. Важливим положенням постанови стала пропозиція
щодо залучення ботаніків, зоологів, фахівців у галузі охорони природи для
вирішення питань про кваліфікацію злочинів проти довкілля.
У 60–70-х рр. минулого століття на території України проводилися роботи з
розробки торфових родовищ. З метою регламентації цього виду діяльності Рада
Міністрів УРСР прийняла постанову від 25 квітня 1973 р. № 207 «Про заходи по
посиленню протипожежної охорони лісів і торфових родовищ». Згідно з п. 9 цієї
постанови, Міністерство внутрішніх справ УРСР зобов’язувалося посилити допомогу державній лісовій охороні у місцях масового відпочинку трудящих у
здійсненні нагляду за додержанням правил пожежної безпеки в лісах та притягненні осіб, винних в їх порушенні до адміністративної або кримінальної
відповідальності.
У радянський період особливий статус мали спільні постанови партійних та
вищих органів державної влади, які поєднували ознаки нормативного акта та
партійної директиви. Ця обставина різко посилювала ступінь їх виконання залучалися також партійні органи, що мали потужні важелі впливу на абсолютну
більшість радянських громадян. Прикладом такого документу, пов’язаного з охороною лісів, стала постанова Центрального Комітету КП України і Ради Міністрів
РСР від 7 травня 1973 р. «Про посилення охорони природи і поліпшення використання природних ресурсів республіки», якою на Міністерство лісового господарства УРСР покладався обов’язок з організації охорони лісів від самовільних
рубок, пожеж та інших дій, що завдають шкоди цьому природному ресурсу.
Своєю чергою, Міністерство внутрішніх справ УРСР мало сприяти відповідним
органам у здійсненні заходів з охорони природних багатств і притягненні до
відповідальності винних у порушенні правил їх використання. Як вказувалось у
п. 16, перед Міністерствами комунального, лісового, сільського господарства
УРСР, обласними виконкомами ставилося завдання щодо організації охорони
полезахисних смуг та інших зелених насаджень шляхом взаємодії з Міністерством внутрішніх справ УРСР.
У 1979 р. в історії українського лісового законодавства відбулася важлива
подія – Верховна Рада УРСР затвердила Лісовий кодекс Української РСР, в якому
питанням відповідальності за порушення лісового законодавства присвячувалася
глава 37 (ст.ст. 140–147)4. В ст. 141 у сімнадцяти пунктах були зафіксовані правопорушення, за вчинення яких передбачалася кримінальна або адміністративна
відповідальність. При цьому необхідно відзначити неузгодженість між цими
пунктами та статтями ст. 89, 90, 158, 159, 160 КК УРСР 1960 р., які регламентували кримінальну відповідальність за лісопорушення. Зокрема, такі діяння, як
знищення чи пошкодження саджанців у лісових розплідниках, використання ділянок земель державного лісового фонду для розкорчовування, зведення споруд на
землях лісового фонду, улаштування складів, знищення та пошкодження обмежувальних знаків у лісах, не знайшли відображення в КК УРСР 1960 р. Таким
чином, реалізація положень ЛК-1979 потребувала нагального внесення змін до
кримінального законодавства.
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З метою упорядкування відповідальності в сфері охорони лісів Рада Міністрів
УРСР 25 травня 1982 р. прийняла постанову «Про відповідальність за порушення лісового законодавства». Відповідно до п. 2 цього нормативного акта, за незаконне здійснення лісокористування, знищення або пошкодження підросту в лісах
у випадку завдання шкоди у великих розмірах порушники підлягали
кримінальній відповідальності.
Одним з останніх нормативно-правових актів, пов’язаних з лісами, що був
прийнятий у період існування Радянського Союзу, стала Постанова Верховної
Ради СРСР від 27 листопада 1989 р. «Про невідкладні заходи екологічного оздоровлення країни». Відповідно до п. 7 цього нормативного акта, пропонувалось
посилити юридичну відповідальність за екологічні правопорушення. Перед Прокуратурою СРСР, Міністерством юстиції СРСР, Державним комітетом СРСР з
охорони природи ставилося завдання розробити проект закону про внесення змін
до КК УРСР, в якому запровадити поняття екологічного злочину та посилити
кримінальну відповідальність за лісопорушення. На додаток до цього, п. 10 постанови містив припис щодо зосередження усіх лісів у віданні Державного
комітету СРСР з питань лісів та розробки програми відновлення лісів, заходів щодо захисту від перерубів та протипожежної безпеки.
Підбиваючи підсумки дослідження, необхідно зазначити таке.
Історичний період з 1955 по 1990 рр. характеризується доволі інтенсивним,
проте, водночас фрагментарним і непослідовним розвитком законодавства про
кримінальну відповідальність за лісопорушення. При цьому зміни, що вносилися
до лісового законодавства, майже не супроводжувалися відповідними доповненнями або змінами до КК УРСР 1960 р.
Хоча в ЛК УРСР 1979 р. лісопорушення вже були певним чином систематизовані та зафіксовані в одній статті, проте у КК 1960 р. вони залишалися розпорошеними по різних розділах, а значна їх кількість взагалі не отримала свого
закріплення у кодексі.
З метою впорядкування кримінально-правової відповідальності за ліспорушення, своєчасного та однакового розгляду кримінальних справ про лісопорушення, Верховним судом СРСР були прийняті дві постанови, які містили рекомендації щодо порядку притягнення до відповідальності при установленні ознак
злочинів, пов’язаних з незаконною рубкою, обов’язкового розслідування справ та
передання матеріалів до суду, залучення фахівців для оцінки шкоди, заподіяної
лісам.
Завданням подальших досліджень є виявлення тенденцій розвитку кримінально-правової охорони лісів у часи незалежної України.
1. Борейко В.Е. История охраны природы Украины. Х век – 1980 г. / Борейко В.Е. –
К.: Киев. экол.-культ. центр, 2001. – С. 280-281. 2. Сасов О.В. Кримінально-правова охорона лісу в Україні: монографія / Сасов О.В. – Донецьк: ВІК, 2010. –С. 77. 3. Мунтян В.Л. Правовая охрана природы УССР / Мунтян В.Л. – К.: Вища шк., 1982. – С. 6971. 4. Лесной кодекс Украинской ССР: утв. Верховным Советом Украинской ССР 13 декабря 1979 г. // Ведомости Верховного Совета Украинской ССР. – 1979. – № 52. –
Ст. 673.
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ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБУТУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ ДОБИ ФЕОДАЛІЗМУ

Досліджуються намагання феодальних государів та властей вільних міст Середньовічної Європи правовими засобами регулювати сферу обороту алкоголю, вирішуючи
при цьому завдання насичення державного бюджету, розвитку інфраструктури, становлення санітарних норм і правил тощо.
Ключові слова: податкове право, правове регулювання виробництва та збуту алкоголю; баварський закон про чистоту пива.

Бойко В.В. Государственно-правовое регулирование призводства и сбыта алкогольных напитков в европейских государствах эпохи феодализма
Рассматриваются попытки феодальных государей и властей т.н. вольных городов
Средневековой Европы с помощью правовых средств регулировать сферу оборота алкоголя, решая попутно задачи насыщения государственного бюджета, развития инфраструктуры, внедрения санитарных норм и т.п.
Ключевые слова: налоговое право, правовое регулирование производства и сбыта
алкоголя, баварский закон о чистоте пива.

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

Сфера обороту алкоголю вимагає постійної уваги держави та належного правового регулювання. Алкоголь виступає потужним ресурсом наповнення бюджету, відтак держава зацікавлена в усуненні конкуренції з боку виробників контрафактної продукції. Надмірне споживання алкогольних напоїв призводить до моральної деградації населення та занепаду суспільства. Продумана державна
політика намагається цьому запобігати. Відтак будь-який історичний досвід правового регулювання сфери виробництва та збуту алкоголю становить інтерес для
сучасного законодавця та практика.
Окремі аспекти наукової проблеми розглянуто в працях істориків та істориків
права І.Г. Прижова, В.В. Похльобкіна, С. Романова, Дм. Яворницького, Ф. Срібного, Р. Гродецкі та ін. Комплексне дослідження питання наразі відсутнє.
Існує думка, що вино в Середньовіччі «було головним напоєм будь-якого часу доби, який підходив для усіх випадків. Денна норма цього напою складала від
півтора до двох літрів»1. Ми скептично ставимось до цієї інформації, уже, при-
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наймні, тому, що у не виноробних регіонах Європи забезпечити таку кількість
привізного вина для усіх категорій населення було фізично неможливо; крім того, не існувало й належного платоспроможного попиту – для селянина-кріпака чи
міського підмайстра привізне вино було святковою розкішшю.
Втім, не підлягає сумніву, що «темне Середньовіччя» було добою далеко не
тверезого побуту. Доступний алкоголь виступав замінником культурного життя та
повноцінного відпочинку. Відтак стає зрозумілим намагання держави та феодалів
мати свою частку з виробників та споживачів алкогольних напоїв.
Як стверджує І.Г. Прижов: «суспільні питейні заклади стають відомими на Заході з часів Карла Великого»2, тобто на переломі ІХ та Х ст.ст. н.е. «З початку
ХІ ст., – продовжує І. Прижов, – зустрічаємо корчми на Русі київській, у новгородських слов’ян, у болгарів, сербів, в Чехії (Mater Verborum), в Польщі, в Жмуді
(Устава Земли Жематийской) і у слов’ян прибалтійських. В Сербії, як і повсюдно,
продаж напоїв вільний. Душан (1336–1355), підтверджуючи дубровицьким купцям вільний продаж спиртних напоїв, каже: «и крьчму да несе»3.
«Поблажливе» ставлення фіскальних органів до виноторгівлі у ці історичні
часи цілком логічне. «Корчма» була елементом інфраструктури, забезпечуючи потреби міжрегіональної та міждержавної торгівлі. Відтак інтерес феодала полягав
у отриманні митних зборів від торгівельної діяльності, то ж «корчми» до пори до
часу діяли так би мовити у полегшеному режимі.
Заселяючи прийшлими поселенцями малолюдні території (для цього використовувалися різноманітні пільги), феодали Центральної Європи робили усе, щоб
серед таких осадників були й винороби. Типовим у цьому відношенні може служити заселення княжої волості в сілезькій Требниці (Trzebnica) на заході середньовічної Польської держави, поблизу сучасного Вроцлава. На початку ХІІІ століття
її населення складалося з 82 осіб, в т.ч.: 55-ти землеробів, 17-ти кухарів, 4-х пекарів, 3-х гончарів та 3-х давильників винограду4, тобто виноробів. Всі поселенці
були прибулими.
В свою чергу, розвиток торгівлі тягнув за собою появу усе нових шинків (пол.
karczma), які ставали суттєвим джерелом прибутку феодала. В документах
зафіксовано, що в межах княжої Требніцької волості уже в 1145 р. діяла принаймні одна корчма – в Польсніці5. Треба думати, число таких закладів харчування – з продажем спиртних напоїв – з часом лише зростало.
Водночас змінювався й правовий статус цих публічних інституцій. «Спочатку,
– стверджує І. Прижов, – вони були вільними закладами, куди народ спокійно збирався по торговим дням; потім робилися княжими, казенними або, разом з землею, переходили у спадкову власність орендаторів (шульців), які отримували право заводити liberum taberna (…) або до духовенства, до єпископів та монастирів,
і тоді народ почав заводити собі таємні корчми taberna occulta, відомі з
ХІІ століття»6. Науковець визначає й час монополізації виноторгівлі феодалами в
країнах Західної, Центральної та Південної Європи – ХІІ століття. Тримачів
таємних корчм переслідували як державні установи, так й Церква.
Не відставали від західноєвропейських феодалів у своєму намаганні обкласти
податками виноторгівлю в корчмах та поза ними й князі Східної Європи, зокрема
Русі. В уставній грамоті смоленського князя Мстислава від 1150 р. згадуються
«мита и корчмиті» – як податок з приїзджих торгівців. Псковська грамота, датована приблизно 1397 р., встановлює заборони вільної виноторгівлі: ««княжим людям корчми по двором не тримати ні на Пскові, ні на пригороді, ні відра, ні корець, ні бочкою меда не продавати»7.
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В найдавнішому, за визначенням В. Похльобкіна, «зі збережених документів
російською мовою» – договірній грамоті Новгорода з великим князем тверським
Ярославом Ярославовичем, датованій 1265 р., сказано про мито з кожного
«хмільного короба», тобто одиниці хмільних напоїв. Мито в «три векші» стягується з кожної «лодии, воза и хмельна короба», тобто з приблизно однакових
об’ємів мірних, сипучих і рідких тіл»8. Бачимо, що обкладення митиом алкоголю
наразі здійснювалося на однакових підставах з інщими привізними товарами.
Вино та інші спиртні напої (пиво, пізніше – й горілка) в умовах патріархального господарства, притаманного феодальному ладові, допомогало освоювати
малозаселені землі й культурально. Феодали передавали монастирям право збору
натуральних повинностей з місцевого населення та/або вільної торгівлі спиртними напоями. Приміром, засновуючи близько 1360 р. Мукачівський монастир оо.
Василіян, князь Коріятович дарував їм два села – Бобовище і Лавку, з правом збору натуральних повинностей. Окрім цього дозволив монахам збирати десятину
вина від сусідніх виноградників та десятину зерна від села Росвигова9.
Епоха станово-представницьких монархій в країнах Європи (кін. XIIІ –
XVII ст.ст.) ознаменувалася появою міського самоуправління. Міста, отримуючи
магдебурзьке право, звільнялися від опіки феодалів. Доходи від вино- та пивоторгівлі ставали джерелом поповнення бюджетів вільних міст.
Виробництво пива (та інших алкогольних напоїв) стало фактором, що суттєво
сприяв розвитку пізньо-середньовічних міст та їхнього комунального господарства. Приміром, перші водотяги у Львові з’явилися ще у 1404 р., менш, ніж через
півстоліття після надання місту магдебурзького права. Їх поява збігається у часі з
заснуванням цеху пивоварів у Львові – вже у 1425 р. тут діяли 10 (за іншими даними – 9. – В.Б.) цехів, зокрема й цех пивоварів10. В 1579 р. кількість цехів зросла до 2011, втім цех пивоварів надалі залишався одним з основних джерел наповнення міської скарбниці.
В 1607 р. загальний дохід міської казни від діяльності водотягів сягнув
640 злотих, при чому надходження розподілялися наступним чином: по 1 злотому
річно заплатили 75 будинків м. Львова та 11 Галицького передмістя, 30 злотих дала єврейська община, 80 – власники 8 ставків для розведення риби (по 10 злотих
кожний). Левову ж частку – 440 злотих, або 69 відсотків, сплатили виробники пива та медів12. В 1608 р. пропорції несуттєво змінилися – з 663 злотих 17 грошів
загального прибутку міста пивовари дали 400 злотих 12 грошів, медовари – 90
злотих 20 грошів13. Тобто, виробники алкогольної продукції на 74 відсотки
профінансували водопостачання міста.
Алкогольна продукція та доходи від шинків суттєво поповнювали міські бюджети самоврядних міст (у «приватних» містах цей дохід йшов феодалам). Відтак
вироблюваний в середньовічних містах алкоголь служив фактором, що працював
на становлення нового буржуазного ладу.
Зустрівшись з опором вільних міст, європейські феодали намагалися посилити авторитет в містах, що ще залишаються у феодальній залежності. Феодальний
власник демонстрував турботу про міщан, зокрема й у такому питанні, як ціни на
алкоголь та санітарні норми його виготовлення й збуту.
Намагання регулювати якість напою шляхом адміністративного примусу і
контролю розпочинається передусім з пива. У 1156 р. імператор Фрідріх Барбаросса видав указ, за яким броварні, що виробляли неякісне пиво, мали каратися
штрафами. У 1348 р. Ваймарський едикт приписував кожному бровареві викори-
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стовувати для виробництва пива лише солод і хміль. У Тюрінгії в 1434 р. було
прийнято закон (Wirtshausgesetz), за яким єдиними дозволеними інгредієнтами
для пива стали вода, ячмінь і хміль. В Мюнхені з 1447 р. броварам дозволялося
використовувати для виробництва пива лише воду, ячмінь і хміль. З 1487 р. було
затверджено стандарти щодо продажу та якісного складу пива.
Ще одна «прогресивна» функція виробництва і збуту алкоголю для населення, здійснюваного під державним наглядом і контролем, – стимулювання тогочасної науки, зокрема медицини. Так, у Шотландії в 1505 р. монополію на виробництво віскі отримали місцеві хірурги. Напій продавали в аптеках14. В прибутковості виготовлення міцного напою швидко зорієнтувалися фермери, які використовували з цією метою залишки зерна15, то ж втримати монопольне становище
шотландським хірургам не вдалося, навіть попри отриманий привілей.
Феодальна держава була ще не в змозі самостійно підтримувати державну монополію виробництва і збуту алкогольних напоїв. Втім, навіть її обмежені ресурси цілком дозволяли налагодити збір мит з гуртової виноторгівлі, особливо якщо
йшлося про експортно-імпортні операції. Під обкладення митом підпадали навіть
порівняно невеликі партії привізного вина.
Поруч із тим, торгівельні операції з виноторгівлі, не обкладеної жодним митом, звично були одним з важливіших джерел доходів європейського дворянства,
зокрема, й польської шляхти. Так, у середньовічній Речі Посполитій, відповідно
до постанов Пйотрковського сейму 1565 р., безмитна торгівля вином стала
привілеєм шляхти.
Для купців-недворян шляхта встановила високі мита та примусовий продаж
привезеної з-за кордону продукції за цінами, визначеними місцевими воєводами
та старостами. Приміром, під цю роздачу на початку 1566 р. потрапив відомий
львівський купець Константин Корнякт, якому Миколай Сенявський, воєвода
руський і староста галицький та коломийський наказав продавати привезене вино
за ціною, яка навіть не покривала затрат купця. К. Корнякт звернувся до короля
Сигізмунда Августа за підтримкою, і той окремими розпорядженнями (від 26 березня 1566 р. та 4 листопада 1566 р.) дозволив йому торгувати вином за старими
цінами. Згодом король надав купцю Корнякту шляхетський статус і у 1571 р.
підчинив його безпосередньо під свою юрисдикцію16.
Відмітимо й ту обставину, що не лише дороге привізне вино було предметом
фіскального інтересу феодальної держави та європейського дворянства. Не менше прибутків викачувалось й з місцевих недорогих вин та зовсім уже «плебейського» пива. То ж митний тягар лягав на плечі не лише гурманів-аристократів, але
й міщан та навіть селян-кріпаків.
Селянська війна 1524–1525 в Німеччині, окрім інших питань, поставила на
повістку денну й вимогу скасування акцизів на спиртовмісну продукцію. Так,
селяни монастиря Рот у Верхній Швабії вимагали, «щоб ніхто з шинкарів не
мусив на майбутнє платити акцизи (ungelt), тому що доводиться платити їм
самим, оскільки шинкар підвищує за рахунок податку ціну на вино, яке їм доводиться дорожче оплачувати»17.
Селян, зайнятих у виноробстві, сеньйори – на власний розсуд – намагалися
обкласти спеціальним податком (чиншем). Серед вимог бунтівних селян – і побажання позбавитися від цього ненависного податку: «А ще ми, нещасні люди,
обтяжені тим, що маємо давати в Ределгейм ландграфині чинш з вина, полотна і
вівса; і не те, щоб ми, бідні люди, нічого дати не хотіли, але нехай нам покажуть
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грамоту та печатку, коли і за що ми зобов’язані давати подібні платежі, а якщо
нічого не зможуть показати, то ми просимо, щоб від таких обтяжень нас
звільнили»18.
Іншим способом викачування грошей з залежних селян ставала заборона
сільським громадам тримати власний шинок – з тим, щоб заїзджий шинкар купував у сеньйора право на підприємницьку діяльність. В квітні 1525 р. селяни Франконії нагадали графу Вільгельму, що «ми обтяжені тим, що у нас відібрана свобода мати свій шинок, про що, поза сумнівом, вашій князівській милості добре відомо. Ми просимо, щоб ваша князівська милість залишила нам наше старовинне
право»19.
Вкажемо й на те, що митні надходження в казну монархів та місцевих
феодалів надходили не лише від алкогольної продукції, але й устаткування для
виробництва горілчаних напоїв. Так, є документальні свідчення, що відкупник
мит (з 1577 р.) Руського воєводства К. Корнякт уже наприкінці XVI ст. стягував
мито за ввіз на підконтрольну йому територію 2 горілчаних котлів (перегонних
кубів. – В.Б.) звідкись «з Заходу»20.
Перегонка спирту, приносячи власникам (та державі) вагомі прибутки, опосередковано стимулювала технічний прогрес. Класичним прикладом може служити
Ірландія. В 1786 р. тут був визначений податок в розмірі 30 шилінгів з галлона
ємності казанів для перегінки віскі. Це підстебнуло виробників на технічні
новації з тим, щоб за меншої ємності збільшити випуск продукту. Держава,
розуміючи це, підвищувала ставку, і у 1797 р. вона становила уже 54 фунти
стерлінгів з галлона. Проте гра вартувала свічок – і за 15 років після введення акцизу викурка спирту прискорилася у 2 880 раз21.
Доба абсолютних монархій приносить певне ослаблення фіскального тиску зі
сторони удільних феодалів та міського самоуправління на населення. З іншого боку, сильна монархічна влада вимагає надійних джерел фінансування – для оплати
послуг професійної армії та поліції. Подушні податки типу французької тальї,
стягувані на користь абсолютистської держави, доповнюються державними монополіями й чисельними акцизами (податок на сіль габель у Франції) та митними
зборами. Зрозуміло, що спиртні напої стають важливим джерелом самофінансування абсолютистських монархічних держав.
Коронація (1774 р.) Людовіка XVI співпала у часі з найглибшою системною
кризою французької монархії. Рятувати ситуацію покликали видатного економіста-теоретика та державного діяча Тюрго, якому надали посаду генерального
комісара фінансів. Серія реформ, здійснених ним у 1774 – 1776 рр., ставила на
меті зменшити напругу в суспільстві. Так, Тюрго скасував обмеження хлібної
торгівлі, скасував цехові корпорації і гільдії, зменшив мито на продовольчі товари, які ввозилися в міста, тощо. В 1776 р. була введена свобода винної торгівлі,
яка відбирала у сеньйорів-виноробів одне з їх важливих баналітетних прав22.
Менше, ніж через два роки перебування на посаді, Тюрго був з неї усунутий. Усі
його реформи скасували на вимогу придворної камарильї23, чиї інтереси Тюрго
насмілився ігнорувати.
Нагадаємо, що у королівській Франції – аж до прийняття відомої Декларації
прав людини і громадянина 26 серпня 1789 р. – привілейовані стани, до яких належали дворянство і духовенство, податків у державну казну не вносили; вважалося, що вони служать державі особисто. Свобода виноторгівлі, яку так невдало
спробував увести Тюрго, ставила на меті обкласти державними податками цю
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діяльність, яка за нових умов зосередилась би в руках підприємливого «третього
стану». Відтак з відставкою Тюрго дворянство залишилося при своїх інтересах, а
державна казна – не дорахувалася доходів, які можна співставити з доходами від
введення державної монополії торгівлі спиртними напоями. В обстановці передреволюційної кризи ці грошові суми були зовсім не зайвими для підтримки королівського режиму-банкрута.
Інтерес до алкоголю як джерела податкових надходжень постійно виявляли й
власті Московського царства та Російської імперії.
Як вказує російський дореволюційний історик права Н. Рожков, в Московському царстві до XVII ст. включно: «міський стан, або посадські люди, мав одну
важливу схожість з селянством: як і останні, він був зобов’язаний «нести тягло»,
тобто сплачувати ряд податків в державну казну та відбувати повинності: міщани, як і селяни, платили: 1) стрілецький податок, що йшов на утримання постійної піхоти, таке званих стрільців; 2) данинні гроші – залишок колишньої данини;
3) гроші, призначені на викуп полонених; 4) оброчні збори з яток та промислів;
5) нарешті, у воєнний час держава накладала на міський стан особливі екстрені
збори на військові потреби, – збори, що доходили до 5, 10, навіть 20 % з прибутку; повинності міщан полягали у здійсненні під суворою майновою відповідальністю карбуванні монети, зборі митних та проїзних мит і казенного продажу
вина»24.
Різниця між звичною «корчмою» та новоявленим «кабаком» полягала не лише у назві чи формі власності (державна – приватна), але й концептуальній основі
та правовому регулюванні їхньої діяльності.
На відміну від установи громадського харчування, шинку, кабак був суто розпивочним закладом, де будь-які закуски не передбачалися в принципі. Водночас
простолюду заборонили на законодавчому рівні виготовлення (і споживання)
будь-яких спиртних напоїв домашнього приготування, до цього часу повсюдно
поширених в Східній Європі. Нарешті, «допоки сиділи вони (т.зв. «питухи». –
В.Б.) в царевому кабаку, ніхто і під жодним приводом не смів викликати їх звідти,
щоб не завдати збитків казні»25.
Петро Перший «прорубував вікно в Європу» також значною мірою коштом
алкогольних зборів. Приміром, бюджет 1723 р. складав 9 млн 200 тис рублів прибутку, де головні місця займали: подушний податок (5 млн 096 тис. руб.), збори з
кабаків (1 млн 002 тис. руб), митні збори (656 тис. руб.)26. З роками «п’яне»
наповнення російського бюджету лише збільшувалося.
В феодальній Європі державна політика в сфері правового регулювання виробництва і торгівлі спиртними напоями пройшла кілька етапів: 1. Доба ранньофеодальних монархій – заохочення (в т.ч. не обкладення або пільгове обкладення
податками) виробника і реалізатора (купця, шинкаря) алкогольної продукції – з
метою розвитку торгівлі та господарського освоєння територій. 2. На перехідному етапі від ранньофеодальних до станово-представницьких монархій
здійснюється оподаткування виробника і реалізатора за максимальними ставками, без врахування інтересів масового споживача, яким виступають представники нижчих верств населення (опір цій політиці відстежується й у пізніші часи –
Селянської війни 1524–1525 рр. в Німеччині та у Визвольної війни українського
народу 1648–1654 рр.); 3. В епоху станово-представницьких монархій в поле зору законодавця (монарха, влад вільного міста) потрапляють не лише фіскальні, а
й інші супутні питання: санітарно-гігієнічні норми; якість алкогольного продук-
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ту, заохочення податковими пільгами науково-технічного прогресу, медицини тощо; 4. На етапі абсолютних монархій спостерігаємо комбінацію: а) високого податкового пресу на нижчі верстви населення (при ігноруванні питань здоров’я,
суспільної моралі тощо), б) заборонних норм для служилої верстви та в) податкових привілеїв для дворянства й Церкви.
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М. В. ПРОСКУРОВ

НАБУВАЛЬНА ДАВНІСТЬ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
ТА В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

Висвітлені питання розуміння права набувальної давності, як явища, а також як інституту права власності на території Російської Імперії та на території сучасної України. Проведено аналіз низки законодавчих актів, які діяли в
різні часи на згаданих землях. Визначено строки, які надавалися нормативними
актами для набуття права власності. З’ясовано коло речей, до яких застосовувалося право набувальної давності. Досліджені умови, які висувалися законодавством або звичаєм для набуття речі за давністю володіння, їх зміни та еволюція
інституту набувальної давності.
Ключові слова: набувальна давність, право власності,строки, набуття права власності, річ.

Проскуров М.В. Приобретательная давность на украинских землях и в
Российской империи
Освещены вопросы понимания права приобретательной давности, как явления, а также в качестве института права собственности на территории Российской империи и на территории современной Украины. Проведен анализ ряда
законодательных актов, действовавших в разные времена на упомянутых землях. Определены сроки, которые предоставлялись нормативными актами для
приобретения права собственности. Выяснено круг вещей, к которым применялось право приобретательной давности. В статье исследованы условия, которые выдвигались законодательством или обычаем для приобретения вещи по
давности владения, их изменения и эволюция института приобретательной давности.
Ключевые слова: приобретательная давность, право собственности, сроки,
приобретение права собственности, 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 prescription 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 regulations 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 evolution of the institute of acquisitive prescription.
Key words: acquisitive prescription, ownership, timing, acquisition of ownership,
thing.
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З історії відомо, що Україна стала незалежною лише в кінці ХХ-ого сторіччя,
до цього часу українські землі знаходилася у складі різних імперій, відповідно на
її території не було власного законодавства, яке б врегульовувало відносини між
її громадянами.
У цивільному законодавстві, яке діяло на території України, інститут набувальної давності бере свій початок із Віслицького статуту польського короля Казимира 1347 р.. Своє продовження на українських землях цей інститут отримав у
Литовських статутах 1529, 1566 та 1588 років, «Право, за яким судиться малоросійський народ» 1743 р., в Загальному австрійському цивільному уложенні
1811 р. та у Зводі законів Російської Імперії 1832 р.1
Звичаєве право на українських землях санкціонувалося не однаково. Найчастіше державна влада їх не забороняла. В умовах перебування різних регіонів
країни в декількох державних утвореннях (Річ Посполита, Російська Імперія та
інші) це мало принципове значення, бо незалежно від політичної ситуації загальне в звичаях залишалося.
Еволюція феодальних відносин на українських землях поступово змінювала
значимість звичаєвого права. Все більшу вагу здобували писані законодавчі акти2.
У другій половині XVII ст., а також у XVIII ст. поширилося таке своєрідне
правове явище, як «займанщина» – довільна заїмка земель. Це було нічим іншим,
як освячене звичаєвим правом володіння та користування на підставі першої «позики». Займанщина набула найбільшого поширення в малозаселених районах, де
значна кількість землі, перебувала в «пустці», тобто не використовувалась, (наприклад у південних областях Правобережжя, Лівобережжя, а особливо у другій
половині XVIII ст. у Південній Україні). Освоєння землі та подальше володіння
нею на підставі «займанщини» допускалося лише тоді, коли вона вважалася
вільною, тобто нікому не належала. Найчастіше такими були цілинні чи спустілі
землі, а також залишені після смерті хазяїна, який не мав спадкоємців.
Вибір місця під заїмку, в період Визвольної війни, та визначений час після її
завершення практично ніким не обмежувались. Кожен міг придбати землю, за
словами учасників тих подій, «де похочет», скільки «потреба вкаже». Причому,
якщо відбувалося колективне переселення (великої групи людей, а іноді цілого
села) на незайняті ніким землі, то на нове місце не рідко «переносилася» і
чинність тих норм звичаєвого права, яких дотримувалися переселенці на попереднім місці проживання3.
Значну частину положень збірника «Право, за яким судиться малоросійський
народ» 1743 р., присвячено поземельним відно синам – основі існування
суспільства того періоду. Право набувальної давності за цим збірником не визначається як інститут набуття або втрати права власності, воно зводилося до наступного: «Той, хто спірним ґрунтом за певними межами володіє за правом давності,
а інша сторона не претендує, той і без присяги залишається володільцем».
На Русі, взагалі, набувальна давність з’являється вперше у Псковській судній
грамоті (середина XVI ст. ), але таке явище, як набувальна давність зустрічалося
раніше цьому підтвердженням є угоди в яких зустрічається посилання на
«старість» володіння, як на підставу набуття власності. Після падіння Пскова норми набувальної давності зникають, і з’являються вони в Зводі Законів (виключенням є стаття в «судєбнікє» 1497, та «Право, за яким судиться малоросійський народ» 1743 р.), в інших документах по всій імперії дані знайти не вдалося.
В різних джерелах руського права даються різні давнісні строки, наприклад, у
Псковській судній грамоті, яка застосовувалася тільки до нерухомості, а саме до
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земель, строки встановлювалися в чотири або п’ять років, при цьому була необхідність свідчень не менше чотирьох сусідів які б підтвердили, що володілець
«чист, стражет и владеет тою землею или водою»
В «судебнике»1497 р., набувальна давність встановлювалася протягом трьох
років, але якщо спір торкався земель великого князя, то тоді давнісний строк становив шість років4.
1 січня 1835 р. вступив в силу «Свод Законов» , який об’єднав діюче право в
єдиний нормативний акт. Право набувальної або земської давності регулювалося
ст.533 ч.1 т. Х, а також четвертою главою другої книги («Про право земської давності»). Відповідно до ст. 533 ч. 1 т. Х «спокійне безспірне володіння у виді власності перетворюються у право власності, коли воно продовжиться протягом встановленої законом давності». Строк набувальної давності становив 10 років (10,
ст. 565).
Варто підкреслити те, що Звід законів, не вимагав добросовісності володіння
для набуття права власності. Необхідними атрибутами набуття права власності у
зводі визначені безперечність, спокій, непереривність та володіння у вигляді
власності. З усіх ознак, в законі міститься дефініція лише однієї з них: під беззаперечним володінням розуміється таке володіння яке не може оспорюватися в судовому порядку.
Умови володіння річчю «у вигляді власності» тлумачилися різносторонньо.
Як зазначав Д.І. Мейер розрізнялися точки зору «нової» та «старої» судової практики. Згідно першої, для встановлення даного факту не мало значення чи відносить себе володілець до власника, а також, чи вважають його таким треті особи.
Володілець просто діє, як власник. На відміну від старого тлумачення, нове, базується на критерії «усвідомлення володільцем, що він володіє за себе, а не за
іншого». Далі, обов’язковою умовою являлась здатність речі підлягати праву
власності, чи її обігоздатності (наприклад, не підлягали дії давності заповідні
маєтки, та палацове майно).
Особливого порядку щодо визнання права власності за давністю володіння не
було. За загальним правилом, якщо мали місце всі необхідні, вище зазначені умови, то право власності набувалося автоматично, само собою . А от коли питання
визнання права власності торкалося нерухомих речей, власність яка вимагала
«укрєплєнія», то в такому випадку володільцю було необхідно звернутися до окружного суду, з проханням визнати право власності за ним, та видати засвідчуючий набуття акт5.
З розвитком Російської Імперії цивільне законодавство почало не дуже влаштовувати суспільство, не достатньою ефективністю та урегульованістю тих, чи
інших цивільних відносин, існуючими на той час нормативними актами. Виникали цілі низки колізій та проблем з розвитком різних інститутів цивільного права.
В історії було зроблено дві спроби змінити цивільне законодавство Російської
Імперії. У 1892 році, був створений проект «Вотчинного уставу», у 1893 перевидається проект, але він виходить вже з пояснюючою запискою. Він мав ввести, належним чином врегульовану, систему реєстрації прав на нерухомі речі і також
врегулювати речові права в силу наявності великої кількості недостатків у Зводі
законів. Однак, право власності в проекті, регулюється таким же чином, як і у
Зводі законів, за виключенням тих положень, які стосуються вотчиної системи.
Очевидно укладачі уставу не вважали за необхідне внести зміни в цій частині законодавства. В 1906 році проект був переданий в Думу для подальшого прийнят-
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тя, але в силу подій розгортавшихся на території Імперії так і не був затверджений.
Виходячи з того, що проект 1892 р. дублює регулювання відносин в сфері права власності, то нас більше цікавить інший документ – «Гражданское уложение».
Проект був абсолютно новим, який не мав аналогів серед законодавчих актів які
діяли на території Російської Імперії. Особливістю даного проекту цивільного
уложення є те, що більшість норм в сфері речового права були прямо запозичені
з римського права і не були відомими Зводу законів.
В інститут набувальної давності, за цим уложенням, вводиться немало новел.
Проект відмовляється від таких атрибутів давнісного володіння, як спокійність та
беззаперечність, залишаючи лише безперервність та вимогу володіння річчю, як
своєю власною. Щодо добросовісності, то цивільне уложення не відмовляє недобросовісному володільцю в набутті права власності, але продовжує строки
давнісного володіння. Згідно цього проекту строки для набуття права власності за
давністю володіння нерухомих речей становлять, ля добросовісного володільця –
10 років, та 20 років – для недобросовісного. Аналогічне правило застосовувалося до набуття права власності на рухому річ, 5 років – добросовісним володільцям, та 10 років для недобросовісних володільців.
Дуже не звичайним є короткий строк для набуття добросовісним володільцем
рухомого майна, варто підкреслити що загальний строк позовної давності встановлений проектом – 10 років. Для уникнення ситуацій, коли позовна давність ще
не припинилась, а набувальна, вже минула, ч. 2 ст. 109 Проекту встановлює досить доцільне правило: «Позов щодо права власності на майно, яке знаходиться в
чужому володінні, погашається лише зі спливом давності володіння»6. Важливо
зазначити, що добросовісність вимагається впродовж всього строку володіння. У
випадку коли володіння в певний момент стає недобросовісним, тобто особа, що
володіє даним майном, дізнається про приналежність майна іншій особі, необхідний строк для набуття права власності подвоюється. Питання доцільності
такого підходу визвало велику кількість протиріч серед цивілістів. Виникало питання, якщо власник не здійснює ніяких дій щодо відшукання та повернення майна, чи потрібно подовжувати строк володіння7.
Автори проекту запозичили з римського права положення щодо зарахування
часу володіння спадкодавця до часу володіння спадкоємця. Щодо переривання часу володіння, Проект цивільного уложення передбачав наступне: якщо володіння
переривається не з волі володільця і той, в свою чергу, на протязі одного р. відновлює володіння чи принаймні подає відповідний позов, то давність не вважається
перерваною.
В статті 173 проекту зазначалося, що давність володіння переривається в разі
подання проти володільця позову щодо права власності, але на користь позивача8.
Дана стаття, також не лишилася без критики науковців, вона викликала цілу низку протиріч та дискусій. Висувалося таке припущення, що дана стаття повністю
протирічить суті власності, адже зі статті випливає, що давність переривається
лише по відношенню до позивача, а по відношенню до всіх інших третіх осіб, ні.
Тобто після спливу необхідного строку особа стає власником по відношенню до
третіх осіб, а по відношенню до позивача ні. Цілком логічно випливає висновок,
що не можливо бути одночасно власником та не бути ним. Подібних питань щодо статті 173 виникала досить велика кількість.
Редакційна комісія заявляла, що переривання строку набувальної давності може мати безумовне та відносне значення, на позиції безумовного значення такого
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положення стояв сам Звід законів тим не менше редакційна комісія вважала, що
відносна дія подання позову більш відповідає суті справи, «так як з поданням позову володіння, саме по собі не припиняється; володіння складає основу набувальної давності. Тому, якщо заяві спору проти володіння і можна приписати перериваючу набувальну давність дію, то звичайно, на користь особи, яка розпочала спір, але не по відношенню до всіх інших осіб, які не приймали участь у справі
і які не потурбувалися щодо захисту своїх прав»9.
Варто зазначити ще одну досить важливу особливість набувальної давності,
нерухома річ, яка записана у водчиних книгах, не підлягала дії набувальної давності
Право набувальної давності в Проекті цивільного уложення посідало, як ми
бачимо, досить неоднозначне місце, і потребувало великої кількості змін та
дороблювань. Проект цивільного уложення очікувала така ж доля, як і проект
Вотчинного уставу, обидва документи так і не були прийняті.
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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
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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.
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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, торговельнопромисловий 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 торговельнопромислових 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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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЗАГАЛЬНИХ (ДІАЛЕК ТИКО-МАТЕРІАЛІСТИЧНИХ)
ПРИНЦИПІВ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Проаналізовано місце та роль всезагальних (діалектико-матеріалістичних) принципів у системі забезпечення національної безпеки.
Дослідження цих аспектів виступає на сьогодні досить актуальним методологічним знаряддям у процесі вирішення проблем, пов’язаних із дослідженням місця та
ролі всезагальних (діалектико-матеріалістичних) принципів у системі забезпечення
національної безпеки Української держави.
Ключові слова: місце, роль, принципи, система забезпечення національної безпеки.

Антонов В.А. Место и роль всеобщих (диалектико-материалистических) принципов в системе обеспечения национальной безопасности
Проанализировано место и роль всеобщих (диалектико-материалистических)
принципов в системе обеспечения национальной безопасности.
Исследование этих аспектов является на сегодня достаточно актуальным методологическим средством в процессе решения проблем, связанных с исследованием места и роли всеобщих (диалектико-материалистических) принципов в системе обеспечения национальной безопасности Украинского государства.
Ключевые слова: место, роль, принципы, система обеспечения национальной безопасности.

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.

Аналізуючи всезагальні (діалектико-матеріалістичних) принципи у системі
принципів забезпечення національної безпеки української держави слід зазначи-
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ти, що як і у будь-якій науці, основні діалектико-матеріалістичні висновки та положення знаходять своє концентроване вираження в методологічних принципах
пізнання1. Де найбільш характерною рисою принципів матеріалістичної діалектики являється їх загальність2. Саме завдяки всезагальності, діалектико-матеріалістичні принципи виступають у якості методологічної основи усіх природничих і суспільних наук, а також і системи забезпечення національної безпеки. На
цей важливий аспект неодноразово звертав свою увагу і Ф. Енгельс, який,
підкреслюючи єдність філософії і природознавства, неодноразово зазначав, що
природознавство ніколи не існувало і не могло б існувати у відриві від філософії.
Тому, якщо воно не використовує філософські ідеї явно, відкрито і усвідомлено,
то це відбувається неявно, скритно і неусвідомлено. Позбавлений, при цьому,
можливості свідомо вибирати і оцінювати використані філософські ідеї природознавець у більшості цих випадків опиняється, за висловленням Ф. Енгельса у полоні « «найгірших залишків найгірших філософських систем».
Зазначене положення Ф. Енгельса залишається і на сьогодні досить актуальним методологічним підґрунтям для подальшого розвитку для суспільних наук, у
тому числі, і для здійснення юридичних досліджень. І тому, в процесі дослідження необхідно зробити неявне явним, неусвідомлене – усвідомленим і зрозумілим,
що являється надзвичайно важливим завданням методологічного, філософського
аналізу спеціальних наук.
Дослідження цих аспектів виступає на сьогодні досить актуальним методологічним знаряддям у процесі вирішенні проблем пов’язаних із дослідженням
місця та ролі всезагальних (діалектико-матеріалістичних) принципів у системі забезпечення національної безпеки української держави. Де основним завданням
теоретико-методологічного аналізу у процесі дослідження принципів системи забезпечення національної безпеки має стати напрацювання методології пізнання
та розв’язання актуальних проблем, спрямованих на з’ясування стану захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави
від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах їх життєдіяльності.
Питання про ті чи інші наявні форми застосування всезагальних (діалектикоматеріалістичних) принципів у спеціальному науковому пізнанні всебічно
досліджуватись в марксистській філософській літературі (праці Б.І. Кедрова,
Б.А. Гришина, Є.В. Ільїнкова., П.А. Свечникова, Г.А. Суворова, А.П. Дмітрієва та
інших вчених). Поряд із цим, слід зазначити, що проблеми пов’язані із дослідження місця та ролі діалектико-матеріалістичних принципів у системі забезпечення
національної безпеки практично не розглядались як вітчизняними, так і зарубіжними вченими.
Варто також звернути увагу і на те, що поряд із цим зустрічаються і поодинокі
наукові дослідження у яких автори намагаються проаналізувати певні аспекти цієї
важливої проблематики. Так, зокрема, відомий російський вчений, знаний
фахівець у галузі націобезпекознавства А.В. Возженіков у своєму монографічному дослідженні «Національна безпека Росії: методологія комплексного
дослідження і політика забезпечення» здійснює аналіз методологічних принципів
національної безпеки. Де, зокрема, аналізуючи конкретні методологічні принципи дослідження в процесі пізнання тих чи інших предметних сторін об’єкта –
суспільно-політичних процесів, які відображають розвиток і стан національної
безпеки, вчений приділяє значну увагу і діалектико – матеріалістичним принципам . Так, російський вчений зазначає, що дослідники проблем національної без-
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пеки повинні встановити діалектичний зв’язок між чинниками, що визначають
безпеку особистості, суспільства і держави та з’ясувати ступінь їх сталості та
мінливості під впливом соціальної дійсності3.
Іншим, не менш цікавим та змістовним постає бачення й іншого російського
вченого Н.Н. Моїсеєва, який обґрунтував нові вимоги до духовного світогляду
людини, необхідність ціле покладання у будь-якій людській діяльності, запропонував концепцію керованого розвитку, а також розробив та запропонував теорію
кооперативної взаємодії, яка, на наш погляд, є досить актуальною для світової
спільноти у ХХІ столітті на тлі сучасних викликів та загроз. Де методологічним
заповітом вченого своїм послідовникам стало його бачення направлення спрямованості діяльності тих чи інших країн до забезпечення безпеки саме шляхом подальшого розвитку. Вчений, мабуть, вперше акцентує свою увагу на вельми важливому баченні сучасних світових реалій, де йдеться мова не про керованість
суспільними процесами, а про направлений розвиток соціальних, і соціально економічних систем. Більше того, розмірковуючи над проблемою коеволюції природи і суспільства, Н.Н. Моісеєв ставить питання власне кажучи про необхідність
нового бачення гуманітарного синтезу у методології національної безпеки. Він
вважав, що у найближчі століття головні зусилля вчених, як природничих, так і
суспільствознавчих наук мають бути зосереджені на напрацюванні принципів
«спрямованого розвиту» суспільства. Де, насамперед, основні зусилля повинні
бути зосереджені у гуманітарній сфері і, зокрема, зосереджена вирішенні доленосних проблем: як нам жити в подальшому, як перелаштувати сучасне
суспільство, змінити політику його потреб, визначити максимально допустимі навантаження на оточуючу людство біосферу та погоджувати з ними життєдіяльність світової спільноти.
У дослідженнях вітчизняних вчених цієї проблематики, питання пов’язані із
визначенням місця діалектико-матеріалістичних принципів у системі забезпечення національної безпеки практично не знайшли свого відображення. Саме тому ці
обставини надають вагомі підстави для здійснення дослідження проблем пов’язаних із з’ясуванням місця та ролі діалектико-матеріалістичних принципів у системі забезпечення національної безпеки. Поряд із цим практика зумовлює необхідність напрацювання цілісної системи діалектико-матеріалістичних принципів щодо оцінки стану і перспектив розвитку системи забезпечення національної безпеки у зв’язку з посиленням глобалізації, пошуком заходів, адекватних
рівню реальних та потенційних загроз національним цінностям, інтересам та
цілям.
Переходячи до аналізу системи всезагальних принципів, слід зазначити, що
на відміну від попередніх філософських вчень у діалектичному матеріалізмі основоположні принципи виступають у монолітній єдності. Її ядро складають принципи, які безпосередньо пов’язані і з основним питанням філософії – матеріальність, відображення і первинність матерії по відношенню до свідомості.
Останній принцип є тією сполучною ланкою, яка дозволяє здійснити перехід
від основного питання філософії до його матеріалістичного вираження і до розвертання всієї системи діалектики. Таким же чином принцип відображення конкретизує матеріалістичне вирішення другої сторони основного питання філософії: вторинність змісту мислення по відношенню до матеріальної дійсності,
звідки неминуче випливає висновок пор пізнавальний об’єктивний світ. До кола
принципів пов’язаних з основним питанням філософії приєднується група прин-
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ципів, які конкретизують вище зазначені три принципи. Це принципи пізнавальності, об’єктивності, співпадіння діалектики, логіки і теорії пізнання, всебічності.
І, оскільки система принципів діалектики може бути розгорнута лише у тісному
взаємозв’язку з основними положеннями категоріями і законами марксистколенінської філософії та природно і виділити в особливу групу принципи протиріччя, діалектичного заперечення і взаємного переходу кількісних змін у якісні.
Усі три закони діалектики характеризують різні сторони розвитку. Саме тому і
принцип розвитку так б мовити інтегрує у собі три принципу, які пов’язані з законами діалектики і які утворюють разом з ними єдине ціле. Аналогічну функцію
виконує і принцип монізму. Партійність як найвищий науковий принцип пронизує усі інші, проявляючись у послідовному проведенні кожного із принципів
діалектики і усіх разом взятих.
Важливо підкреслити і те, що в залежності від поставлених конкретних завдань у дослідженні тих чи інших проблем у тому числі і системи забезпечення
національної безпеки можуть застосовуватись й інші принципи, зокрема: конкретність істини, сходження від абстрактного до конкретного, єдність теорії і
практики, історичного і логічного, аналізу і синтезу та ін. І де головна вимога полягає у тому, щоб принципи застосовуватись у всій повноті та взаємозв’язку.
Звичайно, як свідчить дослідження, припустимо аналізувати і окремо взяті
принципи4. При цьому їхній розгляд необхідно орієнтувати на з’ясування наступних філософських проблем: сутність і загальнонаукова важливість (цінність)
досліджуваного принципу, відповідність його змісту об’єктивній реальності, розвиток і збагачення в процесі взаємодії з приватнонауковим знанням (включаючи
ті положення без яких даний конкретний принцип взагалі не може бути розкритим і вірно зрозумілим), діалектичний характер принципу, його імплементацію у
діалектичний процес мислення і пізнання, значення для теорії і практики
націобезпекознавства.
Враховуючи загальнонаукове значення, що притаманне будь-якому принципу
матеріалістичної діалектики та, виходячи із найбільш фундаментальних із них, до
таких всезагальних принципів системи забезпечення національної безпеки слід
віднести: принципи матеріальності, розвитку, відображення і неприйнятності.
Принцип матеріальності означає розуміння матеріальної дійсності, як основи усіх
природних явищ(а після виникнення марксизму і основи соціального життя), а також вихідної точки та кінцевої мети пізнання. Він спрямовує дослідження концептуальних теоретик-методологічних проблем системи забезпечення національної безпеки, в першу чергу, на вивчення матеріальних засад життя людей та
суспільства на розкриття закономірностей і протиріч, що виникають у матеріальному житті суспільства, спонукає на виявлення наявних та потенційних загроз,
що створюють небезпеку життєво важливим інтересам людини, суспільства, та
держави в економічній сфері. Оскільки саме в матеріальному житті слід шукати
як наявні, так і потенційні явища та чинники, які можуть створити за тих чи
інших обставин небезпеку життєво важливим національним інтересам України.
На цей важливий аспект звертав Ф. Енгельс, який зазначав, що «не для однієї лише політичної економії, а для усіх історичних наук (а історичні науки суто ті котрі
не являються науками про природу) стало революційним відкриттям те положення, що «спосіб виробництва матеріального життя обумовлює соціальний,
політичний і духовний процес життя взагалі; що усі суспільні і державні відносини, усі релігійні і правові системи, усі теоретичні погляди, що виникають в
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історії, можуть бути зрозумілі лише тоді, коли зрозумілі матеріальні умови життя
кожної відповідної епохи і коли з цих матеріальних умов виводиться усе останнє»5.
Методологія марксизму надала можливість, як зазначав В.І. Ленін, вирішувати питання, які постійно бентежили соціологів, зокрема, чим визначаються мотиви людей і саме мас людей, чим викликаються зіткнення суперечливих ідей і намагань, яка сукупність усіх цих суперечностей усієї маси людських спільнот, які
об’єктивні умови виробництва матеріального життя, що створюють базу усієї
історичної діяльності людей, який закон розвитку цих умов – на це звернув свою
увагу Маркс і вказав дорогу до наукового вивчення історії, як єдиної, закономірної у всій своїй величезній всебічності і суперечливості цього процесу6.
Таким чином, матеріалістичне вирішення основного питання філософії у
сфері суспільних відносин здійснило по своїй суті, революційний переворот в
усіх суспільних науках, оскільки це стало теоретичною і методологічною основою розвитку політичної економії, історії, юридичної наук та інших соціальних
дисциплін. Слід зазначити, що вперше усі ці науки отримали дійсно наукові методологічні засади завдяки виникненню марксизму.
Великого значення у наведеному контексті набуває проблеми формування системи забезпечення національної безпеки української держави, де їх успішне
вирішення пов’язано, в першу чергу, із розробленням нових методологічних
підходів, ефективність яких у значній мірі буде залежати від матеріалістичного
вирішення основного питання філософії і, зокрема, втілення принципу матеріальності у діяльності суб’єктів системи забезпечення національної безпеки
відповідно до Конституції України та інших нормативно – правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері національної безпеки української держави.
Проте саме по собі визнання первинності матерії і вторинності свідомості не
призводить автоматично до матеріалістичної інтерпретації будь-яких явищ чи
процесів, що спостерігаються у системі забезпечення національної безпеки. Для
цього потрібно, щоб отримані висновки в процесі вивчення та дослідження тих
чи інших аспектів системи забезпечення національної безпеки повинні розповсюджуватись у формі принципів на аналізуючи нами факти або переосмислення отриманих нами знань.
Принцип матеріальності має досить чітку та ясно виражену практичну спрямованість. Це знаходить своє відображення не тільки у наукових дослідженнях
проблем системи забезпечення національної безпеки української держави, але
знаходить своє практичне втілення у діяльності суб’єктів системи забезпечення
національної безпеки української держави..
Матеріалізація по суті виступає найважливішим результатом застосування
принципів у практичній діяльності суб’єктів системи забезпечення національної
безпеки. Так, відповідно до ст. 4 закону України «Про основи національної безпеки України» (2003р.) суб’єктами забезпечення національної безпеки є: Президент
У країни; Верховна Рада України; Рада національної безпеки і оборони У країни;
Кабінет Міністрів України; Національний банк України; міністерства, Служба
безпеки України та інші центральні органи виконавчої влади; місцеві державні
адміністрації; ВО держави; правоохоронні органи; суди загальної юрисдикції;
прокуратура України; громадяни У країни7. Тобто вказаними суб’єктами виступають державні інститути, юридичні та фізичні особи, які матеріалізують прийняті
закони та рішення у сфері національної безпеки.
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Аналіз положень чинної Конституції України, нормативно-правових актів
України у системі забезпечення національної безпеки,дозволяє дійти висновку,
що основні завдання, які необхідно матеріалізувати у якості забезпечення
національної безпеки української держави полягають у наступному:
– розробка (уточнення) концепцій, доктрин, стратегій, інших керівних документів, у тому числі науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо
прийняття державно-управлінських рішень у сфері національної безпеки та їх реалізації;
– створення та підтримка готовності до застосування сил і засобів системи забезпечення національної безпеки, у тому числі удосконаленні її організаційної
структури, кадрового, матеріально-технічного, фінансового та інформаційного забезпечення;
– організація підготовки сил і засобів системи забезпечення національної безпеки до їх засто сування згідно зі штатним призначенням; безпо середнє
керівництво структурними елементами системи забезпечення національної безпеки;
– локалізація, деескалація та врегулювання конфліктів (кризових ситуацій) у
різних сферах життєдіяльності суспільства і держави, ліквідації їхніх наслідків;
– здійснення планової та оперативної діяльності щодо забезпечення
національної безпеки, у тому числі спільно з міжнародними структурами безпеки
та в рамках укладених договорів у сфері безпеки;
– комплексному моніторингу факторів, які здійснюють негативний вплив на
національну безпеку, у тому числі прогнозуванні, виявленні та оцінці загроз, їхніх
джерел і наслідків прояву;
– комплексному моніторингу факторів, які здійснюють позитивний вплив на
національну безпеку, у тому числі прогнозуванні, виявленні та оцінці додаткових
можливостей для забезпечення досягнення національних інтересів;
– координація діяльності сил і засобів системи забезпечення національної безпеки, контролі за здійсненням заходів щодо забезпечення національної безпеки,
оцінці результативності дій та витрат на проведення вказаних заходів.
Матеріалізація зазначених завдань акцентує , головним чином, увагу на заходах спрямованих на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах
життєдіяльності. Поряд із цим, слід зазначити, що принцип матеріальності спрямовує зусилля системи забезпечення національної безпеки на створення більш
сприятливих умов, і перед усім матеріальних, які складають основу захисту
національних інтересів, формують політику – стратегію національної безпеки української держави. Відкриття цієї природно-історичної закономірності належить
марксизму. «Маркс і Енгельс – відзначав В.І. Ленін – були матеріалістами. Поглянувши матеріалістично на світ і людство, вони побачили, як в основі усіх явищ
природи лежать причини матеріальні, так і розвиток людського суспільства обумовлений розвитком матеріальних, виробничих сил. Від розвитку виробничих
сил залежать відношення, у які стають люди один до одного при виробництві
предметів необхідних для задоволення людських потреб. І в цих відношеннях –
пояснення усіх явищ суспільного життя, людських намагань, ідей і законів»8.
Таким чином, принцип матеріальності у системі забезпечення національної
безпеки надає можливість не тільки з’ясувати витоки функціонування системи забезпечення національної безпеки але й слугує методологічною основою для ефек-
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тивної діяльності суб’єктів системи забезпечення національної безпеки, дозволяє
спрямовувати процес на створення більш сприятливих умов для захисту
національних інтересів України. У цьому процесі основний принцип матеріалізму виступає у нерозривній єдності з принципом розвитку.
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ПРАВО НА ЖИТЛО В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ
ЛЮДИНИ І ГРОМА ДЯНИНА

Досліджується місце права на житло в системі конституційних прав людини і громадянина, проводиться його класифікація.
Встановлено, що конституційне право на житло є основним, індивідуальним, загальним, позитивним, спрямованим на громадян України, якщо інше не передбачено законом, правом.
Ключові слова: конституційне право на житло, права людини, соціальні права,основні права, класифікація прав.

Борисова Е.С. Право на жилье в системе конституционных прав человека и
гражданина
Исследуется место права на жилье в системе конституционных прав человека и
гражданина, проводится их классификация.
Установлено, что конституционное право на жилье является основным, индивидуальным, общим, позитивным, направленным на граждан Украины, если иное не предусмотрено законом, правом.
Ключевые слова: конституционное право на жилье, права человека, социальные
права, основные права, классификация 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, general, 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 достатніх теоретичних розробок щодо конституційного права на
житло, його місця в системі конституційних прав людини і громадянина, аналізу
права на житло з точки зору класифікації прав людини і громадянина ускладнює
розуміння правової природи даного права.
Більшість вчених розглядали конституційне право на житло з позиції правоздатності Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова, О.А. Пушкін, М.Н. Сібільов,
М.К. Галянтич, Б.Є. Стрельцин та інші чи суб’єктивного права Є.В. Богданов,
І.П. Прокопченко, В.Ф. Маслов, Ю.К. Толстой, В.Н. Литовкин та інші. Загальну
класифікацію прав досліджували В.Ф. Погорілко, Ю. М. Тодика, О.Ф. Скакун,
О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко та інші. Проте досить значне коло питань щодо
місця, правової природи конституційного права на житло залишаються невирішеними і сьогодні.
Права людини є невід’ємними від суспільних відносин. Саме вони визначають спосіб буття індивіда. Права людини є формою взаємодії людей, упорядкування їх поведінки та координації діяльності, вони ж є також засобом подолання
протиріч і конфліктів. Права забезпечують нормативне закріплення умов
життєдіяльності індивіда, що об’єктивно необхідні для нормального функціонування людини і держави. Права людини встановлюють міру свободи, що, з одного боку, забезпечує реалізацію суб’єктивних інтересів, а з іншого – не порушує
можливостей, наданих іншим суб’єктам суспільних відносин1.
Під конституційними правами і свободами людини і громадянина прийнято
розуміти гарантовану Конституцією та державою міру можливої поведінки або
діяльності особи (колективу осіб) з метою задоволення своїх потреб та інтересів
у політичній, економічній, соціальній, культурній (духовній) та інших сферах
суспільного життя. За своїм змістом права і свободи людини – це право на володіння, користування і розпорядження політичними, економічними, соціальними та культурними (духовними) цінностями; за формою – є видом, способом поведінки або діяльності особи чи колективу осіб в суспільстві з метою задоволення своїх політичних, економічних, соціальних і культурних( духовних) потреб і
інтересів2.
Не вдаючись в полеміку визначення терміну конституційних прав і свобод людини та громадянина, можна побачити певні проблеми. Так, деякі автори ототожнюють поняття конституційних прав і основних прав людини і громадянина, тим
самим відносячи усі права до основних, що має право на існування3.
Совгиря О.В. вказує, що такі поняття, як «конституційні», «основні», «фундаментальні» права, часто вживаються у науковій літературі та є синонімами4.
Такої ж думки Лукашова О.А., Бобровник С.В., Скакун О.Ф., які вказують, що
основні права індивіда – це конституційні права5. Виокремлення категорії основних прав не означає, що всі інші права є другорядними і такими, що вимагають
менш значних зусиль з боку держави для їх реалізації. Йдеться про те, що основні
права і свободи є стрижнем правового статусу індивіда, в них укорінюються можливості виникнення інших багаточисельних прав і свобод, необхідних для нормальної життєдіяльності людини6.
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Відповідно до даного визначення, можна дійти висновку, що основними ці
права є тому, що закріплюються в найвищих за силою нормативно-правових
актах держави.
Проте, аналізуючи підстави класифікації прав людини і громадянина, ми
бачимо у більшості авторів таку групу як «основні і додаткові». Тому вважаємо,
що дане ототожнення основних прав з конституційними є невдалим, так як воно
викликає тавтологію в теорії конституційного права.
Виділяють такі групи прав і свобод людини і громадянина:
1) індивідуальні та колективні права, свободи; права і свободи громадян
України та права і свободи людини (за суб’єктом)
2) основні і додаткові права, свободи та обов’язки (за походженням);
3) негативні і позитивні (право на захист від втручання, у здійсненні громадянських і політичних прав та право на поліпшення свого становища і підвищення культурного статусу)( за вміщеними у правах аспектів свободи)
4) абсолютні та відносні (за можливістю обмеження)
5) найбільш важливою визнається класифікація конституційних прав, свобод
та обов’язків людини і громадянина за змістом (за сферою суспільних відносин)
на: особисті (громадянські), політичні (публічні), екологічні, економічні,
соціальні, культурні7.
Відповідно до ст. 47 Конституції України (далі – КУ) кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду8.
Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою
та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.
Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.
Право на житло є індивідуальним правом. Загальне право на житло мають всі
індивіди незалежно від територіальної залежності та політико-правового зв’язку
із державою. Проте далі законодавець вказує, що саме для громадян України держава створює умови, для будування житла, придбання його у власність або для
того, щоб взяти в оренду; надання громадянам, які потребують соціального захисту житло безоплатно або за доступну для них плату. Не зрозумілим залишається
така позиція законодавця, адже альтернативних варіантів отримання житла окрім
купівлі, будівництва та взяття в оренду, не кажучи про можливість отримати
пільги на реалізацію такого права, є недостатньо (спадкування, дарування, тощо)
для реалізації права на житло іноземцями, особами без громадянства, біженцями.
А тому, загальне право «Кожен має право на житло» порушується (є недієвим).
Крім того, підвищується рівень обходу закону, тіньових операцій щодо нерухомості. Тому, пропонується внести зміни до Конституції України, а саме в частині
2 ст. 47 та викласти в редакції «Держава створює умови, за яких кожна особа матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду». Що
ж до частини 3 ст. 47, пропонується доповнити цю статтю та викласти у такій редакції «Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них
плату відповідно до закону, якщо інше не передбачено міжнародно-правовими договорами згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України». Право
на неможливість бути примусово позбавленим житла є правом людини.
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До основного права належить: право на житло. Право на будівництво, купівлі,
оренду; на безоплатне надання житла або за доступну ціну – є похідним правом.
Право на житло є абсолютним правом. Абсолютними є такі основні та особисті права людини, що не можуть бути обмежені або тимчасово призупинені у
державі за жодних обставин. Відповідно, до ст. 64 Конституції України навіть за
умов воєнного або надзвичайного стану не можуть бути обмежені права і свободи, які передбачені статтями 24. 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62. 63 Конституції України. Отже право на житло є абсолютним.
Соціальні, економічні і культурні (духовні) права громадян України
невіддільні від особистих і політичних, оскільки всі права і свободи взаємопов’язані і складають єдиний правовий статус людини і громадянина. Соціальні
права людини і громадянина – певні можливості людини користуватися соціальними благами у сфері матеріального виробництва, трудової діяльності, освіти,
здоров’я, відпочинку, які передбачені у відповідних статтях Основного Закону9.
Вчені-правознавці, такі як О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко, Совгиря О.В, В.Ф.Погорілко, Ю.М. Тодика, Р.Я. Демків, У.О. Єловських, В.П. Колісник, Ю.Г. Барабаш,
В.Я. Тацій, О.В. Скрипнюк, Ю.С. Шемшученко, О.Ф. Фрицький, Б.А. Страшун та
інші відносять право на житло до соціальних або соціально-економічних прав10.
Слід відзначити наявність суто термінологічних розбіжностей, які подекуди
виникають при визначенні права на житло. Дійсно, в багатьох викладах системи
прав людини і громадянина, ми можемо зустріти такі терміни, як «соціальні» та
«соціально-економічні» права. Звісно, можна сказати, що останній з наведених
термінів лише розширює групу соціальних прав та ставить поряд з ними ще й
економічні права. Тому термін «соціально-економічні права» слід розуміти як
соціально-економічні права11. Але, як засвідчує більш ретельне ознайомлення з
матеріалом, насправді, це питання, не може бути вирішено так легко, оскільки переважна більшість авторів, що вживають термін «соціально – економічні права»
наголошують якраз на тому, що реалізація одних прав можлива лише разом із забезпеченням та гарантуванням інших11. Наприклад, В. Чиркін пише, що соціальні
та економічні права утворюють єдину групу соціально-економічних прав,
оскільки в основі її виділення лежить спільний критерій захисту інтересів
життєзабезпечення людини12. Більше того, намагаючись провести чіткий розподіл на ці дві групи (в разі, якщо ми все ж таки погодимось із правомірністю
виділення двох окремих груп прав, якими є, з одного боку, соціальні права, а з
іншого – економічні), ми опинятимемось у ситуації коли, одне й те саме право,
виявлятиметься належним одразу ж до двох груп13.
Проаналізувавши доктринальні погляди, ми доходимо до висновку, що хоча ці
групи є взаємопов’язаними, проте кожна з них утворює самостійну систему
відносин та зв’язків, а тому необхідно виділяти дві групи – соціальну та економічну.
На відміну від більшості особистих і політичних прав багато соціальних прав
мають характер принципів і не забезпечуються безпосереднім захистом у судовому порядку. Вони, як правило, вносяться в окремі розділи конституції, які мають
назву принципів, декларацій. Але це не означає, що цей вид прав зовсім не підлягає судовому захисту — захищаються не загальні формулювання, а вихідні від
конституційних принципів права14.
Виходячи з вищенаведеного, ми можемо зробити висновок, що конституційне
право на житло є основним, індивідуальним, загальним, спрямованим на грома-
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дян України, якщо інше не передбачено законом, правом. Воно відноситься до
соціальних прав людини і громадянина, і так як воно фіксує право індивіда на
поліпшення свого становища і підвищення культурного статусу, вважаємо, що це
позитивне право.
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Розділ 4

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

УДК 342.95

Ю. П. ЛІСОВСЬКА

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В СФЕРІ КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ

Розглянуто питання захисту інформаційної безпеки в сфері комерційної реклами
через об’єкт дослідження, – суспільні відносини, що виникають з приводу збирання, обробки, зберігання та розповсюдження рекламної інформації. Зокрема, визначено юридичний зміст і співвідношення основних правових понять з теми дослідження. Зроблено узагальнення і висновки щодо формування збалансованої державної політики та
ефективного проведення комплексу узгоджених заходів щодо захисту інтересів споживачів, виробників та авторів реклами. Прогнозується розробити рекомендації щодо захисту суспільства та окремих громадян при створенні, розповсюдженні та споживанні реклами.
Ключові слова: інформаційна безпека, інформація, рекламні правовідносини, комерційна реклама.

Лисовская Ю.П. Административно-правовые средства защиты информационной безопасности в сфере коммерческой рекламы
Рассмотрены вопросы защиты информационной безопасности в сфере коммерческой рекламы через объект исследования, – общественные отношения, возникающие по
поводу сбора, обработки, хранения и распространения рекламной информации. В частности, определено юридическое содержание и соотношение основных правовых понятий по теме исследования. Сделано обобщение и выводы по формированию сбалансированной государственной политики и эффективного проведения комплекса согласованных мер по защите интересов потребителей, производителей и авторов рекламы.
Прогнозируется разработать рекомендации по защите общества и отдельных граждан при создании, распространении и потреблении рекламы.
Ключевые слова: информационная безопасность, информация, рекламные правоотношения, коммерческая реклама.

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
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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, distribution and consumption of advertising.
Key words: information security, information, advertising legal, commercial advertising.

Одним з головних пріоритетів в Україні є побудова орієнтованого на інтереси
людей безпечного інформаційного суспільства, мета якого – створення і накопичення інформації та знань, вільний доступ, користування і обмін ними. Постійно
зростаюча роль інформаційної сфери на сучасному етапі характеризує розвиток
суспільства. Сформувалась залежність національної безпеки від забезпечення
інформаційної безпеки, яка зростатиме пропорційно розвиткові інформаційних
систем та інформаційних технологій. Інформація є важливим і необхідним
підґрунтям для інтенсивного розвитку економіки; сфери, в яких використовуються сучасні інформаційні технології, стають все більш прибутковими.
Закон України «Про рекламу» від 03.07. 1996 р. у редакції Закону від
01.01.2013 р. – основний чинний нормативно-правовий акт, що регулює рекламну діяльність. Із його прийняттям було фактично сформовано правову основу регулювання реклами в Україні. У цьому нормативному акті об’єднано норми
різних галузей права, включаючи державне, адміністративне, цивільне право.
Комплексний характер цього Закону пояснюється тим, що рекламна діяльність
має багатоаспектний характер і тому є об’єктом комплексного правового регулювання.
Закон України «Про рекламу» визначає основні принципи рекламної діяльності в Україні, регулює правові відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами.
Відповідно до законодавчого визначення, реклама – це інформація про особу
чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена
сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо
таких особи чи товару.
Із цього визначення можна зробити висновок, що реклама є одним із видів
інформації, тобто відомостей про осіб, предмети, факти, події, явища. Однак рекламою є не будь-яка інформація, а лише та, що має певні ознаки:
– інформація про осіб і продукцію. Слід враховувати, що поняття «особа»
вживається в цьому Законі для позначення фізичної особи, в тому числі суб’єкта
підприємницької діяльності, юридичної особи будь-якої форми власності, представництва нерезидента в Україні, а «товар» для позначення будь-якого предмета
господарського обігу, в тому числі продукції, роботи, послуги, цінних паперів,
об’єктів права інтелектуальної власності;
– інформація, що розповсюджується у будь-якій формі та будь-яким способом. Реклама може розповсюджуватися в будь-якій формі – письмовій, усній, у
вигляді будь-яких зображень тощо, незалежно від засобу розповсюдження (засобу, що використовується для доведення реклами до її споживача);
– розповсюдження інформації здійснюється з метою сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та іх інтерес щодо таких особи чи товару.
Рекламна діяльність і реклама як складові частини інформаційних правовідносин потребують надійної інформаційної безпеки.
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Відповідно до ч. 1 ст. 7 Конституції України інформаційна безпека становить
окрему функцію держави, що перетворює її на одну з основних державних
функцій на сучасному етапі.
Сьогоднішні реалії такі, що пересічна людина зазнає впливу небаченого досі
обсягу інформації різними каналами. Це новини, комерційна реклама, політична
пропаганда, наукові, художні та інші твори, що розповсюджуються за допомогою
як звичайних друкованих видань, так і Інтернету. Правовідносини безпеки інформаційних відносин в галузі реклами полягають в організації нормального (безпечного) функціонування рекламної діяльності і його учасників (рекламодавця, виробника реклами, розповсюджувача реклами, споживача реклами)1.
Вбачається специфіка інформаційних відносин у галузі реклами як об’єкта
безпеки. Так, ст. 41 Конституції України визначає право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної,
творчої діяльності. Статтею 54 Конституції України встановлюється: «Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості,
захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності». Зазначені права є інформаційними за своїм об’єктом, але економічними
або соціальними за своїм змістом.
З виникненням ринкових відносин в Україні значно зросла роль реклами та
рекламної діяльності, які займають набагато більше місця в житті кожної людини. В даний момент реклама є провідним джерелом інформації про той чи інший
товар і, відповідно, може як принести користь, так і завдати шкоди правам і законним інтересам споживачів і виробників товарів та послуг.
У сучасних умовах сфера створення і розповсюдження реклами нерозривно
пов’язана з використанням об’єктів авторського права і суміжних прав. Дедалі
частіше крім учасників рекламної діяльності, а саме рекламодавця, виробника і
розповсюджувача реклами, як суб’єктів правовідносин, що виникають у зв’язку з
рекламою, виступають автори. При цьому як автор може виступати й безпосередньо сам виробник реклами. Закон України «Про рекламу», закріплюючи визначення поняття «виробник реклами», не розглядає його як автора та не регулює
відносини, які виникають у сфері використання об’єктів авторського права в рекламній діяльності, у зв’язку із чим участь автора у відносинах, що виникають з
реклами, регулюються законодавством про авторське право і суміжні права2.
Сучасний розвиток новітніх технологій сприяє широкому відтворенню і використанню об’єктів авторського права. Так, будь-яке фото можна без суттєвої шкоди для якості в лічені хвилини перетворити на комп’ютерний файл за допомогою
сканера та використовувати при оформленні рекламного плакату для біг-бордів
чи розміщенні його в журналах. Однак для того, щоб таке використання було законним, необхідна наявність дозволу власника авторських прав на фотографію
або інший твір. Крім того, якщо при виробництві реклами буде створено самостійний об’єкт авторського права, автором буде виробник реклами3.
За загальним правилом автору належать як майнові, так і немайнові права. І
якщо немайнові права пов’язані з особою автора та не можуть відчужуватись, то
майнові права можуть передаватись третім особам за згодою автора. Одним із
майнових прав, які належать автору, є виключне право дозволяти використання
твору третім особам будь-яким або всіма відомими способами на підставі ав-
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торського договору. Авторські договори про передачу прав на використання
об’єктів можна поділити на дві основні категорії: авторські договори про передачу виключного права на використання твору та авторські договори про передачу
невиключного права на використання твору. Відмінність між договорами полягає
в тому, що при передачі виключних прав на використання твору за автором залишається право на використання цього твору лише в частині прав, що не передаються, тоді як при передачі невиключних прав за автором зберігається право на
використання твору і на передачу невиключного права на використання твору
іншим особам. Відповідно для того, щоб використовувати чужі твори в рекламі,
необхідно укласти авторський договір із власником виняткових майнових прав
щодо них. Авторські договори на передачу майнових прав можуть укладатись
рекламним агентством, безпосередньо виробником реклами або замовником реклами, якщо він надає матеріали для виготовлення реклами. При цьому важливе
значення має закріплення повного переліку прав, які передаються, оскільки
відповідно до п. 8 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права»
майнові права, не зазначені в авторському договорі як передані суб’єктом авторського права, вважаються такими, що не передані, і зберігаються за автором.
Тому якщо при створенні реклами в неї включаються фотографії, музика, малюнки або інші твори, створені не самим рекламо виробником, то варто враховувати,
що їх бездоговірне використання буде правопорушенням.
Слід враховувати, що, якщо виробником реклами виступають декілька осіб,
наприклад, художники, дизайнери, композитори, декоратори, то усі вони визнаються співавторами. Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить усім співавторам, незалежно від того, чи утворює такий твір одне нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення.
Практика реклами свідчить, що більшість реклами створюється спеціалізованими юридичними особами, які мають у штаті фахівців, які спроможні творчо
працювати та мають необхідні знання для створення реклами певного виду. Отже, з погляду авторського права суб’єктами цих відносин будуть: замовник, виробник реклами та автор. Як правило, замовник звертається до виробника реклами та між ними укладається цивільно-правовий договір (як правило, договір
підряду), предметом якого є створення певної рекламної продукції. Виробник
реклами для виконання своїх обов’язків за договором із замовником може звернутися до власного спеціаліста або, як це найчастіше буває, до групи спеціалістів,
кожний з яких виконує певні функції, спрямовані на загальний результат, який
(які) має(ють) з ним трудові відносини, або долучає до цього стороннього фахівця
на підставі субпідрядних договорів або строкових трудових договорів4.
Відносини, які виникають між виробником реклами – автором та рекламним
агентством, можуть бути оформлені шляхом укладання трудового контракту. Однак, як зазначає В. Трофименко, трудова угода між працівником і власником
підприємства, організації має форму наказу про прийняття на роботу, в якому,
окрім безпосереднього наказу керівника прийняти громадянина на роботу, не
містить іншої інформації. Тому найбільш вдалим варіантом є визначення службового завдання на створення кожного екземпляра твору5.
Слід зазначити, що правовий статус автора, який має трудові відносини з рекламним агентством, відрізняється від статусу автора, який самостійно створює
об’єкти, не маючи трудових та договірних відносин з іншими особами, обсягом
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авторських прав, яких вони набувають. Відповідно до ст. 16 Закону України «Про
авторське право і суміжні права» авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору. Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом)
та (або) цивільно-правовим договором між автором та роботодавцем.
У зв’язку з тим, що немайнові права автора є невідчужуваними, однією з проблем, яка може виникнути на практиці, є висунення автором вимоги зазначити його як автора в рекламі. Здебільшого така вимога буде невигідною для замовника,
адже він хоче, щоб реклама повністю ідентифікувалась лише з його продукцією
та найменуванням/іменем, покращувала лише його ділову репутацію тощо, а також це спричинюватиме додаткові витрати, пов’язані зі збільшення обсягу реклами та розсіюванням уваги споживача реклами. До того ж відмова в задоволенні
цієї вимоги може призвести до подання автором позову та стягнення відповідних
коштів із замовника. Тому, щоб уникнути можливих спорів, пропонується внести
до договору пункт про те, що твір автора використовуватиметься анонімом6.
Важливим є питання використання в рекламі творів, створених третіми особами раніше.
При створенні рекламного матеріалу часто використовується не весь авторський твір, а якась його частина. Наприклад, один кадр із всіма улюбленого фільму,
один рядок з відомого твору тощо. Рекламовиробник часто помилково вважає,
що, використовуючи такий матеріал в своїй діяльності, він не порушує чиїхось
прав. Проте це не зовсім так7. Відповідно ст. 9 Закону України «Про авторське
право і суміжні права» частина твору, яка може використовуватися самостійно, у
тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється
відповідно до цього Закону8. Звідси можна зробити висновок: при використанні
авторського твору в будь-якому об’ємі необхідно врегулювати відносини з автором цього твору на договірній основі. Якщо ж при виготовленні реклами використовується аудіовізуальний твір (наприклад, уривок мультиплікаційного фільму,
кінофільму тощо), то необхідно мати на увазі, що подібні твори є складним
об’єктом авторського права.
Для того, щоб використовувати чужі твори в рекламі, необхідно укласти авторський договір із власником виняткових майнових прав у відношенні них. Тому якщо при виробництві реклами в неї включаються фотографії, музика, малюнки або інші твори, створені не самим рекламовиробником, то варто враховувати,
що їхнє бездоговірне використання швидше за все буде правопорушенням. При
цьому закон вимагає чіткої і прямої вказівки в авторському договорі всіх прав, що
передаються.
Перед заключенням авторського договору варто упевнитися, чи не минув
термін дії авторських прав на твір, що збираються використовувати. Термін дії
майнових авторських прав за загальним правилом дорівнює періодові життя автора і 70 років після його смерті.
Оскільки рекламодавець використовує у своїй рекламі твір, то він буде нести
відповідальність у випадку порушення авторських прав у більшому ступені, ніж
рекламовиробник, що одержав винагороду за створену рекламу. Тому при замовленні на виробництво рекламного твору рекламодавцеві рекомендується перекласти свою частку відповідальності на рекламовиробника, що у такому випадку навряд чи стане запозичати чужі твори при виконанні замовлення9.
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Іноді спори виникають щодо використання твору, автор якого помер. В цьому
випадку потрібно заключати договір на використання твору або його частини уже
зі спадкоємцями. Порушення цього правила може загрожувати рекламовиробникові великими неприємностями у вигляді незапланованої виплати авторської винагороди або участі в якості відповідача в суді за позовом про незаконне використання результату інтелектуальної діяльності. Прикладом може слугувати доволі
широка практика.
Багато хто пам’ятає рекламу пива «Старый мельник», де використано музику
І. Дунаєвського. Бюджет ролика був серйозний, і ціна помилки відповідно висока. Проте помилка була допущена. З одним із спадкоємців композитора був підписаний договір про використання мелодії, був виплачений гонорар, і питання вважалося вирішеним. Однак творці ролика не врахували, що у І. Дунаєвського чотири нащадки. Один із синів композитора виявив своє невдоволення у зв’язку з
відсутністю укладеного з ним окремого договору, виник конфлікт, який загрожував судом. Справа в тому, що спадкоємці мали спільні права на твори І. Дунаєвського, і спадкоємець, з яким було підписано угоду, мав лише 25 відсотків
прав. Справа до суду не дійшла, але закінчилася досить серйозною компенсацією,
яка не була закладена в бюджет10.
Авторові, як уже зазначалося, належить особисте право на недоторканність
свого твору. Після смерті автора захист цього права безстроково можуть здійснювати його спадкоємці. Тому варто утримуватися від серйозного перекручування в
рекламі твору, особливо такого, котре може завдати шкоди честі і гідності автора.
У відношенні найвідоміших творів ця вимога пряма зазначено в Законі про рекламу, відповідно до якого не допускається неетична реклама, що ганьбить об’єкти
мистецтва, що складають національне або світове культурне надбання.
В якості учасників рекламного процесу виступають рекламодавець, рекламовиробник і рекламорозповсюджувач. Закон «Про рекламу» визначає
відповідальність кожного учасника рекламного процесу.
Рекламодавець відповідає за порушення законодавства про рекламу в частині
змісту інформації, що представляє для створення реклами. При цьому необхідно
довести, що порушення законодавства відбулося не з вини рекламовиробника або
рекламорозповсюджувача. Відповідальність рекламовиробника виникає, якщо
ним допущене порушення рекламного законодавства в частині оформлення, виробництва й підготовки реклами.
Розповсюджувач реклами відповідає за порушення законодавства про рекламу в частині, що стосується часу, місця й засобів розміщення реклами.
Відповідно до Закону «Про рекламу» контроль за дотриманням законодавства України про рекламу здійснюють у межах своєї компетенції:
– спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів – щодо захисту прав споживачів;
– Антимонопольний комітет України – щодо дотримання законодавства про
захист економічної конкуренції;
– Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення – щодо телерадіоорганізацій усіх форм власності;
– Міністерство фінансів України – щодо реклами державних цінних паперів;
– Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – щодо реклами
на фондовому ринку;
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– спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань містобудування
та архітектури – щодо спорудження житлового будинку11.
Таким чином, виходячи з вищевикладеної позиції законодавця та її аналізу,
можна вивести наступні правила використання охоронюваних авторським правом
творів. По-перше, слід дізнатися хто є автором охоронюваного твору. По-друге,
знайти його координати та зв’язатися з ним або його спадкоємцями чи правонаступниками. По-третє, отримати дозвіл від автора або інших суб’єктів, яким належать авторські права на твір, на предмет використання твору або його уривку у
рекламі за відповідний гонорар. По-четверте, укласти із цим автором або іншими
суб’єктами авторського права на твір авторський договір у письмовій формі. Поп’яте, використати цей твір тільки у відповідності із умовами укладеного авторського договору.
Забезпечення інформаційної безпеки в рекламних правовідносинах є необхідністю сьогодення. Порушення прав суб’єктів рекламних правовідносин
змінили пріоритети розвитку рекламної діяльності в бік постійного державного
контролю за цим видом діяльності внаслідок специфіки правового регулювання
об’єкта дослідження. Забезпечення безпосередньо інформаційної безпеки людини, суспільства, юридичних осіб ґрунтується на створенні дієвих правових механізмів, за допомогою яких перелічені суб’єкти мали б можливість визначити і
забезпечити необхідний рівень власної безпеки.
Стосовно об’єкта дослідження існують певні наукові напрацювання вітчизняних і закордонних вчених, але, враховуючи швидкі темпи розвитку і глобалізацію
інформаційних відносин та процесів, він потребує більш ретельного дослідження.
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М. В. СПІВАК

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ
І НАГЛЯДУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Окреслена сутність та значення охорони здоров’я. Охарактеризовані нормативноправові засади здійснення державного контролю та нагляду у сфері охорони здоров’я.
Визначено коло суб’єктів здійснення державного контролю та нагляду у сфері охорони
здоров’я, проаналізовані їх повноваження. Зроблені висновки про важливість здійснення державного контролю та нагляду у зазначеній сфері.
Ключові слова: охорона здоров’я, здоров’я населення, державний контроль, державний нагляд, об’єкти контролю, суб’єкти контролю, суб’єкти нагляду.

Спивак М.В. Теоретико-правовые вопросы государственного контроля и надзора в сере защиты здоровья
Очерчена сущность и значение здравоохранения. Охарактеризованы нормативноправовые принципы осуществления государственного контроля и надзора в сфере охраны здоровья. Определен круг субъектов осуществления государственного контроля и
надзора в сфере охраны здоровья, проанализированы их полномочия. Сделаны выводы о
важности осуществления государственного контроля и надзора в отмеченной сфере.
Ключевые слова: здравоохранение, здоровья населения, государственный контроль,
государственный надзор, объекты контроля, субъекты надзора.

Spivak Marina. Theoretical legal questions of state control and supervision are in sulphur 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, control objects, control subjects, subjects of supervision.

На сучасному етапі державний контроль та нагляд у сфері охорони здоров’я
наповнюється новим змістом, зумовленим появою нових нормативних актів, що
регламентують зазначену сферу. Однак говорити про чіткість та досконалість
функціонування системи державного контролю та нагляду в охороні здоров’я ще
зарано. Це обумовлено прогалинами у чинному законодавстві, частими змінами
його норм, не завжди належною діяльністю працівників контрольно-наглядових
органів. Удосконалення правового забезпечення державного контролю та нагляду
правовідносин у сфері охорони здоров’я в Україні має сприяти подальшому прогресивному розвитку ринкової економіки, поширенню та зміцненню діяльності
суб’єктів охорони здоров’я.
Здійснення державного контролю та нагляду у сфері охорони здоров’я забезпечується широким колом органів державної влади, оскільки охорона здоров’я
явище багатогранне, перетинається з іншими видами правової діяльності й вима© СПІВАК Марина Вікторівна – кандидат юридичних наук, викладач кафедри
адміністративного права і процесу НАВС
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гає всебічного правового регулювання. Державні органи мають різний правовий
статус, діяльність кожного з них охоплює конкретний об’єкт контролю чи нагляду. Саме ці інституції мають суттєвий вплив на функціонування системи контролю та нагляду. Це потребує детального аналізу законодавства, що визначає правовий статус та повноваження контрольно-наглядових органів у сфері сфері охорони здоров’я вироблення засобів подолання існуючих недоліків у їх роботі.
Проблеми державного контролю та нагляду вивчались ученими в рамках загального дослідження цих інститутів, зокрема вагомими науковими внесками
відзначились В.О. Галай, З.С. Гладун, О.М. Голяченко, Т.С. Грузєва, Ю.І. Губський, JI.M. Дешко, В.І. Журавель, Д.В. Карамишев, О.Ю. Кашинцева, С.О. Козуліна, JI.B. Красицька, Ю.І. Кундієв, В.М. Лехан, П.Є. Лівак, У.Б. Лущик,
В.Ф. Москаленко, О.С. Мусій, В.М. Пономаренко, Я.Ф. Радиш, О.Г. Рогова,
В.М. Рудий, A.M. Савицька, В.Г.Сердюк, І.М. Солоненко, P.O. Стефанчук,
С.Г. Стеценко, І.Я. Сенюта та ін.
Важливість контролю та нагляду у сфері охорони здоров’я, нерозробленість
теоретичних засад цієї діяльності, недосконалість правового регулювання у цій
сфері обумовили актуальність дослідження питань державного контролю та нагляду у сфері охорони здоров’я: їх теоретико-правових основ, організаційно-правового механізму цих правовідносин.
Сучасна наука свідчить, що здоров’я людини є складним феноменом глобального значення який має розглядатися як філософська, соціальна, економічна,
біологічна, медична, правова категорії. Взагалі «здоров’я» – це природний стан
організму, який характеризується його рівновагою з навколишнім середовищем і
відсутністю будь-яких хворобливих змін. Здоров’я людини – природний стан організму, що характеризується його повною врівноваженістю з біосферою і
відсутністю будь-яких виражених хворобливих змін. Здоров’я населення – стан
населення, який характеризується комплексом медико-демографічних показників
(народжуваність, смертність, смертність немовлят, рівень фізичного розвитку, захворюваність, середня очікувана тривалість життя)1.
У законодавстві України охорона здоров’я визначена як – система заходів, які
здійснюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування,
їх посадовими особами, закладами охорони здоров’я, медичними та фармацевтичними працівниками і громадянами з метою збереження та відновлення
фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної
активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя. Охорона здоров’я є однім із пріоритетних напрямків державної
діяльності2.
Здоров’я населення – показник добробуту держави, тому його збереження є
завданням державного рівня. Оскільки доведено, що приблизно 50 % здоров’я
людини визначає спосіб життя, то політика формування здорового способу життя
є соціальною політикою за своїм змістом і вона повинна узгоджуватися із сучасними загальновизначеними поглядами і вимогами світової спільноти щодо формування здорового способу життя. Такі положення викладені в Оттавській Хартії
і розглянуті в Аделаїдських рекомендаціях3.
У юридичній літературі характеризуючи контроль В. Авер’янов розглядає
його як один із принципів діяльності органів держави або відносить до методів
управління, вбачаючи в контролі певний спосіб діяльності і можливість впливу за
його допомогою на поведінку відповідного об’єкта. О. Андрійко стверджує, що
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контроль є функцією управління, для якої характерна система нагляду та перевірки відповідності проце су функціонування об’єкта прийнятим управлінським рішенням, виявлення результатів впливу суб’єкта на об’єкт, коригування допущених відхилень. І. Стефанюк вважає, що контроль є перевіркою дотримання та виконання нормативно встановлених завдань, планів і рішень. Як
стверджують Ю. Битяк, В. Богуцький, В. Паращук, контроль можна характеризувати як складову, (елемент) управління, що забезпечує систематичну перевірку
виконання Конституції, законів України, інших нормативних актів, додержання
дисципліни та правопорядку й полягає у втручанні контрольних органів в оперативну діяльність підконтрольних органів, наданні їм обов’язкових для виконання
вказівок, припиненні, зміні чи скасуванні актів управління, вжитті заходів примусу щодо підконтрольних органів4.
Характеризуючи сутність нагляду, професор В. І. Прокопенко свого часу характеризував його як правову форму виконання захисної функції з додержанням
законності у трудових правовідносинах. Водночас, В. М. Гаращук звертає увагу
на те, що нагляд – це юридичний аналіз стану справ щодо додержання законності
і дисципліни в суспільстві, який здійснюється прокуратурою із застосуванням
відповідних, наданих їй законодавством форм, але без безпосереднього втручання в оперативну та іншу діяльність юридичної або фізичної (у тому числі посадової) особи. Подібне визначення дається також А. М. Слюсарем5.
Непоодинокими є випадки збігу значень термінів «державний нагляд» і «державний контроль» не тільки в науковій літературі але і у законодавстві. Наприклад, Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»
від 23.12.1997 року дає визначення як державного контролю – «діяльність державних органів виконавчої влади, що здійснюється протягом усього процесу виробництва та/або обігу об’єктів санітарних заходів з метою забезпечення дотримання відповідних санітарних заходів і технічних регламентів особами, які
здійснюють виробництво та/або обіг таких об’єктів», так і державного нагляду –
«діяльність органів виконавчої влади, що здійснюється періодично з метою забезпечення дотримання відповідних санітарних заходів і технічних регламентів особами, які здійснюють виробництво та/або обіг об’єктів санітарних заходів і
технічних регламентів»6.
В іншому нормативно-правовому акті державний нагляд (контроль) – розглядається, як діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої
влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції,
робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища7. Також, у ст. 1 Закону України «Про державний ринковий
нагляд і контроль нехарчової продукції» від 02.12.2010 року терміни «контроль»
і «нагляд» подаються у таких термінологічних сполученнях: «державний контроль продукції», «орган державного ринкового нагляду», «державний ринковий
нагляд»8.
Держава через спеціально уповноважені органи виконавчої влади здійснює
контроль і нагляд за додержанням законодавства про охорону здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення здорового навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя на-
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селення, нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог
Державної Фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій9.
У літературі виділяють три ключові об’єкти контролю та нагляду у сфері охорони здоров’я: санітарно-епідемічне благополуччя населення; обіг наркотиків;
обіг лікарських засобів10. Розглянемо їх детальніше відповідно до останніх змін
у законодавстві України.
Поняття та основні завдання державного санітарно-епідеміологічного нагляду закріплені у ст. 39 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 року. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд – це діяльність органів державної санітарноепідеміологічної служби по контролю за дотриманням юридичними та фізичними особами санітарного законодавства з метою попередження, виявлення, зменшення або усунення шкідливого впливу небезпечних факторів на здоров’я людей
та по застосуванню заходів правового характеру щодо порушників.
Основними завданнями цієї діяльності є:
– нагляд за організацією і проведенням органами виконавчої влади, місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами
санітарних і протиепідемічних заходів;
– нагляд за реалізацією державної політики з питань профілактики захворювань населення, участь у розробці та контроль за виконанням програм, що стосуються запобігання шкідливому впливу факторів навколишнього середовища на
здоров’я населення;
– нагляд за дотриманням санітарного законодавства;
– проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, гігієнічної
регламентації небезпечних факторів і видача дозволів на їх використання.
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється відповідно до
Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні, що затверджується Кабінетом Міністрів України вибірковими перевірками дотримання
санітарного законодавства за планами органів державної санітарноепідеміологічної служби, а також позапланово залежно від санітарної,
епідемічної ситуації та за заявами громадян.
Результати перевірки оформлюються актом, форма і порядок складання якого
визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я11.
Контроль за обігом наркотиків є важливим напрямом діяльності держави у
сфері охорони здоров’я. На боротьбу з наркоманією спрямовують свою діяльність
правоохоронні органи, громадські організації, медичні установи. Державна служба України з контролю за наркотиками є правонаступником Державного комітету
України з питань контролю за наркотиками та Державної служби України з
лікарських препаратів і контролю за наркотиками в частині обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я та виробництві лікарських засобів та ліцензування господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я
та виробництві лікарських засобів. Основними завданнями Державної служби
України з контролю за наркотиками України є:
– формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу в межах наданих повноважень;
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– здійснення державного регулювання та контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та заходів з протидії їх незаконному
обігу в межах наданих повноважень;
– координація діяльності органів виконавчої влади у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу в
межах наданих повноважень;
– забезпечення відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України, взаємодії та інформаційного обміну з
міжнародними організаціями і компетентними органами іноземних держав у
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та протидії
їх незаконному обігу, а також представлення інтересів України у зазначеній сфері
в міжнародних організаціях12.
Контроль за обігом лікарських засобів є важливою ланкою державного регулювання у сфері охорони здоров’я, оскільки значна частина лік випускаються з
порушенням діючих норм, є підробками, або такими, ефективність яких не
відповідає заявленим виробниками показникам. Керуючись тим, що практична
більшість пацієнтів для лікування використовують лікарські засоби, контроль за
їх обігом має бути поставлений на належному рівні. З цією метою діє Державна
служба України з лікарських засобів . Держлікслужба України входить до системи органів виконавчої влади у галузі охорони здоров’я та утворюється для забезпечення реалізації державної політики у сферах контролю якості та безпеки
лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення, що перебувають в обігу та/або застосовуються у сфері охорони здоров’я, дозволені до реалізації в аптечних закладах і їх структурних підрозділах, а також ліцензування господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів, оптової та
роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Основними завданнями Держлікслужби України є:
– внесення пропозицій щодо формування державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів, а також ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту
лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
– реалізація державної політики у сфері державного контролю якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів;
– ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,
імпорту лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами13.
На нашу думку, поряд з трьома вище зазначеними об’єкти контролю та нагляду у сфері охорони здоров’я, слід виділити і четвертий, який, доцільно пов’язати
з протидією ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних захворювань є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Віце-прем’єр-міністра України – Міністра охорони здоров’я України. Держслужба України соцзахворювань входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та інших соціально небезпечних захворювань. Основними завданнями Держслужби України соцзахворювань є:
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– внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань;
– реалізація державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
інших соціально небезпечних захворювань.
Держслужба України соцзахворювань відповідно до покладених на неї завдань: узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до
її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів;
здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства у сфері
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань;
здійснює контроль за діяльністю акредитованих спеціальних лабораторій;
здійснює контроль за якістю крові та її компонентів; виконує у межах повноважень функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери
управління Держслужби України соцзахворювань; здійснює інші повноваження
на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України14.
Виходячи із зазначеного, можна зробити висновок, що різноплановий характер охорони здоров’я, значний перелік напрямів медичної діяльності обумовлюють особливості підходу стосовно здійснення державного контролю та нагляду у
зазначеній сфері. Життя та здоров’я людей є найважливішими соціальними
цінностями, тому контрольно-наглядовій діяльності у сфері охорони здоров’я повинна приділятись належна увага. Державний контроль та нагляд – це правова
діяльність уповноважених державою органів, яка представляє собою систему заходів щодо спостереження та перевірки процесу функціонування суб’єктів охорони здоров’я при здійсненні ними діяльності з метою встановлення достовірності
та законності цих дій, захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних
осіб, а також публічних інтересів держави.
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ
У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

Аналізуються сучасні підходи до розуміння категорії «адміністративна послуга», її
ознак. Акцентується увага на тому, що в поняття адміністративної послуги повинно
бути включено як власне обслуговування платника податків, так і результат такого
обслуговування – правову форму упралвіння. Доводиться недоцільність розгляду в
якості адміністративних послуг органів доходів і зборів у податковій сфері таких видів
діяльності, як: бюджетне відшкодування податку на додану вартість та надання податкових соціальних пільг з податку на доходи фізичних осіб. Сформульовано поняття
«адміністративна послуга органів доходів і зборів».

Левчук С.Н. Административные услуги органов доходов и сборов в налоговой
сфере: понятие и признаки
Анализируются современные подходы к пониманию категории «административная
услуга», ее признаков. Акцентируется внимание на том, что в понятие административной услуги должно быть включено как собственно обслуживание налогоплательщика, так и результат такого обслуживания – правовой акт управления. Доказано нецелесообразность рассмотрения в качестве административных услуг органов доходов
и сборов в налоговой деятельности по: бюджетному возмещению налога на добавленную стоимость и предоставление налоговой социальной льготы по налогу на прибыль
физических лиц. Сформулировано понятие «административная услуга органов доходов
и сборов».

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 «administrative services» and its features. Attention is focused on the fact that the concept of administrative 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 administrative 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 теоретико-методологічних підходах до визначення предмета
адміністративного права, його місця в системі правового регулювання суспільних
відносин в сучасних умовах, визнання в науці адміністративного права «людинозапропонованої
цент ристської»
концепції
публічного
управління1,
В. Б. Авер’яновим, зумовлює появу такого інституту як адміністративна послуга.
В той же час переорієнтація діяльності органів доходів і зборів із фіскальних
функцій на сервісні відносини із платниками податків беззаперечно зумовлює актуальність та необхідність дослідження сутності категорії «адміністративна послуга» в діяльності цих органів публічної адміністрації.
Варто погодитись із думкою Д.В. Приймаченка про те, що уточнення самого
змісту поняття «послуга» має як практичне, так і теоретичне значення, адже законодавчо визначено, що адміністративна послуга – це результат здійснення владних повноважень2, а в науковій літературі під послугою переважно мають на увазі
саму діяльність3, тобто обслуговування4.
Складність формування концепції адміністративної послуги обумовлена і
тим, що навіть доктрина цивільного права не має єдиного розуміння конструкції
категорії «послуга». Так, В. В. Рєзнікова, досліджуючи сутність категорії «послуга» як юридичної конструкції нараховує дев’ять підходів до її визначення5.
Незважаючи на те, що категорія «адміністративного послуга» є новою для сучасної науки адміністративного права, на сьогодні існує значний обсяг праць вчених з даного напряму, в тому числі: В.Б. Авер’янова, Є. Ф. Демського, І. Коліушка, В.П. Тимощука, Ю. Шарова, Д. Сухініна, В. М. Циндрі, Є. О. Легези,
О. Г. Стрельченко, Г. М. Писаренко, Ю. М. Ільницької, К. В. Ніколаєнко, однак,
адміністративні послуги органів доходів і зборів не були предметом окремих
наукових досліджень.
Тому метою даної статті є аналіз сучасних підходів до розуміння категорій
«послуга», «адміністративна послуга», їх ознак та визначення адміністративної
послуги як предмету діяльності органів доходів і зборів.
Варто погодитись із думкою, що незважаючи на публічну сферу сам термін
«послуга» повинен зберігати те саме змістове навантаження, що й у приватному
секторі та приватному праві6. Дійсно, саме такий підхід дозволить розробити
адекватне декларованим можливостям сервісного обслуговування платників податків поняття адміністративної послуги органів доходів і зборів.
В теорії цивільного та господарського права категорію «послуга» визначають
як: 1) дію; 2) результат діяльності; 3) сукупність діяльності та результату;
4) діяльності, що не має уречевленого результату; 5) матеріальні та нематеріальні
блага, які надаються для задоволення певних потреб суб’єктів права; 6) функцію;
7) правовідносин; 8) зміну в стані інституціональної одиниці, тобто зміну в стані
суб’єкта чи предмета, який належить учаснику правовідносин, з його попередньої
згоди7.
Такі розбіжності у підходах до розуміння цієї категорії у приватних галузях
права В. В. Рєзнікова пояснює тим, що послуга – це гнучкий об’єкт, межі якого не
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є стабільними, сталими і легко змінюються під впливом об’єктивних економічних
умов конкретної сфери суспільного життя8. В той же час, продовжує вчена, вельми сумнівними є спроби поєднати у єдиній категорії «послуга» вищезазначені
підходи до її сутності, однак із наведених значень послуги повинне мати адекватну правову форму9, пошук якої і є пріоритетним напрямом досліджень в даній
сфері.
Незважаючи на законодавче закріплення поняття адміністративної послуги як
результату здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних
послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямованого на набуття, зміну
чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону10, наука
адміністративного права продовжує пошук найоптимальнішої конст рукції
адміністративної послуги.
Якщо більшість вчених погоджуються із тим, що прикметник «адміністративні» вказує на суб’єкт, який надає такі послуги (адміністрацію, адміністративні
органи), а також характеризує владно-публічну (адміністративну) природу діяльності щодо надання цих послуг11, то підходи до сутності поняття «адміністративна послуга» різняться.
Так, Г. М. Писаренко називає адміністративною послугою правовідносини,
що виникають при реалізації суб’єктивних прав фізичної або юридичної особи (за
їх заявою) у процесі публічно-владної діяльності адміністративного органу для
отримання певного результату12. Причому дослідниця робить акцент на виконанні саме обов’язків держави перед приватними особами, спрямованих на юридичне оформлення умов, необхідних для забезпечення належної реалізації ними
своїх прав і охоронюваних законом інтересів.
Д. Сухінін і Ю. Шаров розглядають адміністративні послуги як результат
здійснення владних повноважень суб’єктом, що відповідно до закону забезпечує
юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав,
свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів,
посвідчень, проведення реєстрацій тощо)13. В. М. Циндря, уточнюючи зміст
адміністративних послуг щодо діяльності органів внутрішніх справ, також визначає їх як результат здійснення цими органами повноважень по юридичному
оформленню реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень,
проведення реєстрації тощо). При чому акцентується увага на такій ознаці послуги як, цінність для споживачів за межами органу внутрішніх справ та сприйняття
ними як послуги14. Погоджуючись з такою позицію варто вказати, що юридичне
оформлення прав, свобод та інтересів суб’єктів адміністративного права є
обов’язком органу публічної адміністрації, а результатом здійснення владних повноважень виступає конкретна правова форма управління.
І. Коліушко й В. Тимощук управлінські послуги визначають як діяльність
уповноважених законом органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямовану на забезпечення передбачених законом прав та інтересів
фізичних і юридичних осіб, які проявили ініціативу в їх реалізації15. Е. Ф. Демський вважає, що адміністративна послуга – це вчинення органом (посадовою особою) владних повноважень, дій, які забезпечують юридичне оформлення надання суб’єкту звернення відповідних повноважень, що спрямовані на набуття, зміну
чи припинення прав і обов’язків для задоволення власних потреб морального, матеріального або особистого характеру16. Визначає адміністративну послугу як
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діяльність суб’єктів владних повноважень і Ю. М. Ільницька, додаючи, що така
діяльність має своїм результатом позитивний суспільний ефект, тим самим задовольняючи права та інтереси осіб, що звернулись, і відображена в адміністративному акті17. Включення в поняття адміністративної послуги не лише результату,
а й самої діяльності по обслуговуванню дає можливість встановити стандарти такої діяльності. Як приклад встановлення стандартів обслуговування можемо навести Концепцію створення та функціонування автоматизованої системи “Єдине
вікно подання електронної звітності”, схвалену Розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 587-р.18
Визначення адміністративної послуги, що надається органами доходів і
зборів, не може відбуватись без аналізу ознак цього явища. Враховуючи те, що в
юридичній літературі цілком обґрунтовано доводиться, що не кожну діяльність
суб’єкта з владними повноваженнями, спрямовану на задоволення вимог фізичних чи юридичних осіб, можна визнати як надання адміністративних послуг19,
особливу увагу варто приділити саме тим ознакам, які дозволяють виділити
адміністративні по слуги із усього сервісного сегменту діяльності органів
публічної адміністрації.
Е. Ф. Демський наголошує на таких сутнісних ознаках адміністративної послуги: надаються виключно органами владних повноважень — органами державної влади, уповноваженими на те державними підприємствами, установами, організаціями, органами місцевого самоврядування — в порядку здійснення ними
завдань і функцій в межах, визначених законом; надання адміністративних послуг
пов’язане із забезпеченням створення умов для реалізації фізичними чи юридичними особами прав, свобод і законних інтересів шляхом вирішення відповідних
процедурних питань; надання адміністративних по слуг презюмується (вбачається) за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів, тобто має бути безоплатним; компетенція органів владних повноважень щодо надання певного виду послуг визначається законодавством і відповідно до затверджених стандартів20.
Аналогічні ознаки адміністративних послуг наводить і Д.В. Приймаченко, доповнюючи цей перелік такими ознаками як: нормативно визначена правова можливість не лише надання, але й отримання послуги; результатом є прийняття
адміністративного акта (рішення або юридично значуща дія), яким задовольняється особа-заявник21.
Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 90-р, містить такі критерії визначення належності послуг до
адміністративних: повноваження адміністративного органу щодо надання певного виду послуг визначається законом; послуги надаються адміністративними органами шляхом реалізації владних повноважень; послуги надаються за зверненням фізичних та юридичних осіб; результатом розгляду звернення є адміністративний акт, що має індивідуальний характер (паспорт, свідоцтво, ліцензія, дозвіл
тощо); надання послуг пов’язане із забезпеченням створення умов для реалізації
фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів22.
Як бачимо, більшість дослідників наголошує на тому, що основним призначенням адміністративної послуги є реалізація прав та інтересів фізичних та юридичних осіб. В той же час серед переліку адміністративних послуг органів доходів і зборів знаходимо ті, отримання яких пов’язане із виконанням законодавчо
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встановлених обов’язків особи. Так, відповідно до частини 5 ст. 70 Податкового
кодексу України (далі – ПКУ) фізична особа – платник податків незалежно від
віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше (тобто до 01.01.2011 року –
дата набрання чинності ПКУ) не формувалась облікова картка платника податків
та яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному органу доходів і зборів облікову картку фізичної особи – платника податку, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та
пред’явити документ, що посвідчує особу. Відповідно до частини 9 ст. 70 ПКУ за
зверненням платника податків, його законного представника або уповноваженої
особи орган доходів і зборів видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі – картку платника податків, яка містить реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи у Державному реєстрі фізичних
осіб – платників податків. Крім того, відповідно до пункту 70.12.1. частини 70.12.
ст. 70 ПКУ фізичні особи зобов’язані подавати інформацію про реєстраційний номер облікової картки юридичним та фізичним особам, що виплачують їм доходи.
Отже, отримання облікової картки платника податків є обов’язком фізичних осіб,
які зобов’язані сплачувати податки на території України.
Також варто вказати на таку ознаку адміністративної послуги як унікальність:
такі по слуги надаються в силу закону конкретним органом публічної
адміністрації і не можуть бути отримані в іншому органі публічної адміністрації,
підприємстві, установі, організації. Дійсно, ПКУ, встановлює можливість отримання адміністративної послуги з видачі торгового патенту лише в органі доходів
і зборів за місцем реєстрації платника податків, відповідно, така послуга не може
бути надана іншим органом публічної адміністрації. Саме така ознака адміністративної послуги і зумовлює необхідність детальної правової регламентації її надання, в тому числі визначення їх переліку та органів публічної адміністрації,
уповноважених надавати такі послуги.
Однак законодавцем не встановлено навіть примірного переліку адміністративних послуг або заборони віднесення до числа таких послуг певних видів
діяльності. Лише у частині 2 статті 2 ЗУ «Про адміністративні послуги» вказано,
що дія цього закону не поширюється на відносини: державного нагляду (контролю); мет рологічного контролю і нагляду; акредитації органів з оцінки
відповідності; дізнання, досудового слідства; оперативно-розшукової діяльності;
судочинства, виконавчого провадження; нотаріальних дій; виконання покарань;
доступу до публічної інформації; застосування законодавства про захист економічної конкуренції; провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею; набуття прав на конкурсних засадах; набуття прав стосовно об’єктів, обмежених у цивільному обігу.
Концепцією розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади із числа адміністративних послуг виключено лише контрольну
діяльність адміністративного органу (перевірки, ревізії, інспектування тощо), а
також встановлено, що спеціально утворені для проведення контролю органи не
можуть надавати платних послуг, пов’язаних з виконанням ними контрольних
функцій.
Більш послідовним є підхід Е. Ф. Демського, який вважає, що не можуть бути адміністративними послугами будь-які дії, спрямовані на забезпечення: а) контрольно-наглядової діяльності органів владних повноважень; б) застосування ор-
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ганами владних повноважень заходів примусу, в тому числі і адміністративної
відповідальності; в) процедури оскарження неправомірних дій чи бездіяльності
органа владних повноважень або його посадових осіб; г) провадження за ініціативою органа владних повноважень23. Такий висновок є особливо цінним враховуючи те, що у деяких зарубіжних країнах (Австралія, Аргентина, Велика Британія,
Ірландія, Канада, Корея, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, ПАР,
Польща, Сінгапур, Словаччина) до числа «податкових» послуг віднесено не лише
реєстрацію суб’єктів господарювання, однак і розгляд скарг платників податків, а
також відшкодування податку на додану вартість (далі – ПДВ) та податку з доходів фізичних осіб (далі – ПДФО)24. Щодо бюджетного відшкодування ПДВ, то
варто підтримати думку про те, що поняття адміністративних послуг не охоплює
фінансових послуг (наприклад, видача грошей соціально незахищеним особам)25.
Дійсно, адміністративна послуга – це послуга управлінська, надання якої передбачає вчинення юридичних дій, які тягнуть настання юридичних наслідків26, а її
результат – індивідуальний адміністративний акт – є юридичним фактом, з яким
законодавець пов’язує виникнення, зміну чи припинення адміністративних правовідносин. Дійсно, отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольних напої
та тютюнових виробів дає право на безпосередню реалізацію таких товарів у визначеному об’єкті торгівельної діяльності, отримання паспорту – дає право самостійно брати участь у більш широкому колі правовідносин, як цивільних, так і
адміністративних. Однак, отримання бюджетного відшкодування ПДВ, або податкової соціальної пільги на ПДФО не тягне за собою виникнення, зміну чи припинення адміністративних правовідносин, змін у правовому статусі особи, а тому
не може вважатись адміністративною послугою.
Також до адміністративних послуг не належать: діяльність органів публічної
адміністрації не пов’язана з реалізацією ними владних повноважень (зокрема,
консультації); акт уповноваженого органу, який не стосується прав особи;
проміжні акти державних органів, які не є остаточними рішеннями (наприклад,
довідки, висновки, погодження, необхідні для отримання встановленого законом
документа, зокрема свідоцтва, дозволу, ліцензії, сертифіката, посвідчення, паспорта)27.
Такі положення, звісно, потребують більш детального опрацювання, однак
беззаперечною є необхідність законодавчого визначення видів діяльності органів
публічної адміністрації щодо яких не можуть надаватись адміністративні
послуги.
Дослідивши основні наукові підходи до визнання категорії «адміністративна
послуга» та її ознак можемо дійти таких висновків. Впровадження сервісної концепції публічного адміністрування в діяльність органів доходів і зборів у податковій сфері вимагає детального дослідження категорії «адміністративна послуга»
з метою встановлення її сутності та виявлення перспектив її застосування і розвитку. З теоретичної точки зору адміністративна послуга органів доходів і зборів
- це публічно-владна, підзаконна діяльність органів доходів і зборів (їх посадових
осіб) за заявою фізичних і юридичних осіб про реалізацію передбачених законом
прав та інтересів, виконання обов’язків цих осіб у податковій сфері, що має своїм
результатом правову форму управління (індивідуальний акт управління чи юридично значущу дію). Саме такий підхід на нашу думку є найбільш обґрунтованим, оскільки дає підстави для нормативного становлення вимог, не лише щодо
самої форми управління (наприклад, встановлення форми ліцензії або довідки),
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яка є результатом надання адміністративної послуги, однак і до самої діяльності
по її наданню, встановлення стандартів обслуговування платників податків. До
числа адміністративних послуг органів доходів і зборів не може бути зарахована
діяльність, що пов’язана із: розглядом скарг платників податків; застосуванням
заходів адміністративного та фінансового примусу; провадження за ініціативою
органу доходів і зборів (наприклад визначення податкового зобов’язання платника податків органом доходів і зборів); податковим контролем; бюджетним відшкодуванням ПДВ; отримання податкової соціальної пільги на ПДФО.
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Розділ 5

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ
ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

УДК 347.78.025

О. О. КУЛІНІЧ

ВІДПОВІДНІСТЬ ЗМІСТУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
МОРАЛЬНИМ ЗАСА ДАМ СУСПІЛЬСТВА
ЯК УМОВА ПРАВОМІРНОСТІ ЙОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

Стаття присвячена дослідженню умов правомірності розповсюдження художніх
творів. Зокрема, однією з важливих умов є відповідність твору моральним засадам
суспільства. Аналізується зміст категорії «моральні засади суспільства» відповідно до
чинного цивільного законодавства. Звертається увага на окремі визначення, що наводяться у науковій літературі. Досліджуються приклади з практики, коли
невідповідність твору моральним засадам було підставою для припинення його розповсюдження.
Ключові слова: художній твір, моральні засади, припинення розповсюдження, захист прав.

Кулинич О.А. Соответствие содержания художественного произведения моральным устоям общества как условие правомерности его распространения
Статья посвящена исследованию условий правомерности распространения художественных произведений. В частности, одним из важных условий выступает соответствие произведения моральным устоям общества. Анализируется содержание категории «моральные устои общества» в соответствии с действующим гражданским
законодательством. Обращается внимание на отдельные определения, которые содержатся в научной литературе. Исследуются примеры из практики, когда несоответствие произведения моральным устоям было основанием для прекращения его распространения.
Ключевые слова: художественное произведение, моральные устои, прекращение
распространения, защита 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 particular, 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.

Одне з актуальних питань, що постає перед сучасним українським народом –
це відродження самобутності, збереження власної культури, поваги до загальновизнаних людських цінностей, підвищення рівня духовного розвитку як всього
суспільства у цілому, так і окремої людини. Важливою формою впливу на розвиток фізичної особи є результати літературно-художньої діяльності, за допомогою
яких відбувається донесення інформації про вигадані чи реальні явища, події, ситуації. Вони впливають на розвиток культури та можуть створювати умови для
деградації. Незважаючи на те, що норми законодавства не регулюють процес
створення результатів творчої діяльності, існують підстави для обмеження розповсюдження творів у зв’язку з невідповідністю їх певним критеріям, які, на
жаль, зустрічаються у різних нормативно-правових актах та не узагальнюються у
єдину систему в законодавстві про авторське право та суміжні права.
У науковій літературі багато монографічних досліджень присвячено охороні
результатів літературно-художньої діяльності. Серед інших дослідників слід
відзначити О. В. Кохановську, Н. М. Мироненко, О. А. Підопригору, О.О. Підопригору, О.І. Харитонову, В. А. Хохлова, О. О. Штефан та ін. Їх праці всебічно
висвітлюють окремі питання охорони об’єктів авторських прав та реалізації прав
на них. Разом з цим, представляє інтерес дослідження окремих підстав, що є
підставою для припинення поширення художніх творів, зокрема відповідність їх
змісту моральним засадам суспільства.
При реалізації права на інтелектуальну, творчу діяльність, автори повинні дотримуватися моральних засад суспільства. Категорія «моральні засади
суспільства» зустрічається у чинному цивільному законодавстві, але, на жаль, у
зв’язку з її оціночним характером не знаходить визначення через відповідні юридично-значущі критерії, ознаки. Чинний Цивільний кодекс України1 (далі – ЦК
України) встановлює вимогу відповідності та додержання моральних засад
суспільства при здійсненні цивільних прав та виконанні обов’язків (ч. 3 ст. 13, ч. 2
ст. 319 ЦК України); при застосуванні особою заходів протидії, тобто самозахисту (ч. 1 ст. 19, ч. 2 ст. 1169 ЦК України); при визначенні кола цивільних прав, що
не встановлені Конституцією України, ЦК України та іншим законам (ч. 4 ст. 26
ЦК України); при визначенні змісту правочину (ч. 1 ст. 203, ч. 3 ст. 228 ЦК України); при визначенні умов у заповіті (ч. 2 ст. 1242 ЦК України); при реалізації
права на збереження своєї національної, культурної, релігійної, мовної самобутності, а також право на вільний вибір форм та способів прояву своєї індивідуальності (ч. 2 ст. 300 ЦК України) тощо.
У зв’язку з відсутністю визначення даної категорії на законодавчому рівні,
слід звернутися до позицій окремих вчених, висвітлених у науковій літературі.
Ю.В. Кривенко вважає, що категорія «моральні засади суспільства» охоплює народні звичаї, норми релігії та офіційну ідеологію суспільства. Зміст даної категорії слід трактувати розширено2. В.М. Махінчук висловлює аналогічну думку та
в результаті дослідження даного питання приходить до висновків, що моральні
засади суспільства є одним з чинників цивільного законодавства в цілому та кри-
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терієм визначення меж здійснення цивільних (особистих немайнових) прав. Право і мораль є регуляторами суспільних відносин і вже в цьому полягає їх органічна єдність. Одним із проявів «заповнення» певних прогалин у правовому регулюванні суспільних відносин і є застосування норм моралі (у вигляді моральних
засад суспільства) як одного з критеріїв визначення меж здійснення цивільних
прав загалом та особистих немайнових прав зокрема3.
При зверненні до визначення категорії «мораль», слід звернути увагу на положення, що наводяться у статті 1 Закону України «Про захист суспільної моралі»4
відповідно до якої суспільна мораль – це система етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних
цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов’язок, совість,
справедливість. Дане визначення наповнено оціночними категоріями, які можуть
по-різному тлумачитися різними верствами населення, у різні історичні проміжки
часу у різних країнах.
Закріплюючи принцип на свободу творчої діяльності у ст. 41, 54 Конституції
України5, законодавець разом з тим, визначив окремі випадки, коли може бути заборонено розповсюдження твору. Відповідно до частини другої статті 442 ЦК України твір не може бути опублікований, якщо він порушує права людини на
таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоди громадському порядку,
здоров’ю та моральності населення. Залишаючи поза межами даного дослідження порушення права на таємницю особистого і сімейного життя, слід зосередити
увагу на потенційній можливості завдання шкоди громадському порядку, здоров’ю та моральності населення.
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про захист суспільної моралі» закріплюються наступні обмеження щодо змісту творів. Виробництво та обіг у будь-якій
формі продукції порнографічного характеру в Україні забороняються. Критерії
віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер, встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері культури та мистецтв. Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції еротичного характеру та
продукції, що містить елементи насильства та жорстокості, дозволяються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством. Забороняються виробництво та розповсюдження продукції, яка: пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або
територіальної цілісності України; пропагує фашизм та неофашизм; принижує
або ображає націю чи особистість за національною ознакою; пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь; принижує
особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей; пропагує невігластво, неповагу до батьків; пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички.
Духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні
цінності поміж інших об’єктів виступають об’єктом національної безпеки нашої
країни відповідно до ст. 3 Закону України «Про основи національної безпеки України»6. В цьому аспекті твори, що не відповідають моральним засадам
суспільства являють загрозу національній безпеці та розглядаються як наявні та
потенційно можливі явища і чинники, що створюють небезпеку життєво важливим національним інтересам України.
У законодавстві, що регулює порядок розповсюдження інформації, зокрема
об’єктів авторських та суміжних прав, визначаються вимоги щодо змісту творів,

110
Держава і право • Випуск 63
які забороняється розповсюджувати, а також щодо окремих слів, які заборонено
використовувати. Наприклад, статтею 4 Закону України «Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні»7 стиль і лексика друкованих засобів масової інформації мусять відповідати загальновизнаним етично-моральним нормам.
Вживання лайливих і брутальних слів не допускається. Стаття 28 Закону України
«Про видавничу справу»8 передбачає, що діяльність у видавничій справі не може
бути використана для закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України,
зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і
територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової,
релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення.
Частиною ч. 7 ст. 40 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»9
закріплюється наслідки порушення законодавства про захист суспільної моралі.
Зокрема, ліцензію провайдера програмної послуги може бути анульовано в судовому порядку за поданням Національної ради у зв’язку з систематичними порушеннями законодавства України про захист суспільної моралі, про авторські та
суміжні права.
При здійсненні гастрольних заходів у статті 3 Закону України «Про гастрольні
заходи в Україні»10 встановлюється обмеження, зокрема, не допускаються при
проведенні гастрольних заходів заклики до захоплення влади, насильницької
зміни конституційного ладу і цілісності держави, розпалювання національної,
класової, соціальної, релігійної та іншої ворожнечі, до пропаганди війни, тероризму й екстремізму. Не допускається проведення гастрольних заходів, що пропагують порнографію, культ насильства й жорстокості, виробництво та вживання
наркотиків і психотропних речовин.
Отже, встановлені обмеження щодо розповсюдження художніх творів мають
своєю метою захист моральних засад суспільства, встановлення певних рамок
щодо гідної поведінки. Незважаючи на положення ст. 45-1 Закону України «Про
інформацію»11 (йдеться про заборону цензури та заборону втручання в професійну діяльність журналістів і засобів масової інформації з боку органів державної влади або органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб), статті
309 ЦК України, якою закріплюється загальне правило про те, що цензура процесу творчості та результатів творчої діяльності не допускається, не слід забувати
викладені вище обмеження до змісту творів при створенні результатів творчої
діяльності з метою забезпечення дотримання прав та інтересів третіх осіб.
З метою реалізації положень Закону України «Про захист суспільної моралі»,
у 2004 році було створено Національну експертну комісію з питань захисту
суспільної моралі12, яка узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України. Крім цього, створено
Громадську експертну раду з питань захисту суспільної моралі13, яка є постійно
діючим консультативно-дорадчим органом з питань захисту суспільної моралі
при Державному комітеті телебачення і радіомовлення України. Також в Україні
діє експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при
Міністерстві культури і туризму України14, яка скликається у разі виникнення
розбіжностей щодо визначення індексу фільму, при поданні заявником документів для одержання державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, за згодою власника відповідних прав на фільм.

Юридичні і політичні науки

111

Здійснюючи свої повноваження, Експертна комісія має право встановлювати
індекс фільму, який визначає глядацьку аудиторію, надавати висновки, а в разі потреби – акти мистецтвознавської експертизи. Проводячи експертизу фільмів, Експертна комісія робить висновок, на підставі якого Міністерство культури і туризму України відмовляє у державній реєстрації фільмів та видачі державного
посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів або встановлює
один з індексів, що визначає глядацьку аудиторію та відповідно до неї умови розповсюдження і демонстрування фільму. Державне агентство України з питань
кіно в межах своїх повноважень, здійснює функції державного регулювання,
пов’язані з розповсюдженням і демонструванням фільмів. Ці повноваження надані відповідно до статті 15 Закону України «Про кінематографію»15. Фільми, на
які видані державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування,
вносяться до державного реєстру фільмів. Сьогодні це єдиний реєстр, де є вся
інформація по фільмах і дистриб’юторах, термінах дії прав на території України.
Отже, в Україні фактично створено державну систему органів, що забезпечує охорону суспільної моралі.
В Україні відомі випадки заборони до розповсюдження певних художніх
творів. Так, ще у 2009 році Президентська комісія з питань захисту моралі заборонила до показу фільм Квентіна Тарантіно «Хостел-2», який з успіхом пройшов
у кінозал світу. Члени комісії вирішили, що такі фільми деформують психіку людей, особливо молоді, сприяють зростанню злочинності, а також пропагандують
жорстокість та насилля. Крім цього, були заборонені книжки Олександра Ульянова «Женина его мечты», Валерія Коровина «Накануне империи»16.
У випадку виникнення спору щодо можливості розповсюдження художнього
твору спірне питання вирішується у судовому порядку. Прикладом є спір про заборону демонстрації фільму „Код да Вінчі” та „Омен” телекомпаніями на всій території України та заборону друку та продажу на території України книги Дена
Брауна „Код да Вінчі”. Було встановлено, що з врахуванням відповідних висновків експертів, Міністерством культури і туризму України прийнято рішення
про надання дозволу на демонстрування і розповсюдження кінофільму на території України для домашнього та публічного комерційного відео-, телевізійного та
кіно показу для аудиторії після 16 років. При розгляді справи судом не було знайдено підстав для задоволення вимог позивачів та встановлено, що дії відповідачів
по справі відповідають чинному законодавству та не порушили права, свободи і
законні інтереси позивачів17.
У різні часи існували художні твори (зокрема, книжки, аудіовізуальні твори)
які заборонялися до публікування, зберігання, читання. Найчастіше це відбувалося із-за суперечностей їх змісту існуючим політичним, релігійним, соціальним чи
морально-етичним нормам. Сьогодні основною метою органів контролю за додержанням норм суспільної моралі повинно бути здійснення ефективного контролю за змістом твору з метою запобігання деградації суспільства, сприяння розвитку особистості. Разом з цим, слід звернути увагу, що безліч різноманітних вистав,
виконань, що проводяться у арт-кафе, штаб-квартирах та інших клубах не контролюються на вимогу дотримання законодавства про захист суспільної моралі. В
умовах розвитку Інтернету, засобів комунікації та зв’язку існує необхідність реформування законодавства шляхом встановлення нових засобів та методів контролю за змістом творів. Ці та інші питання потребують більш ґрунтовного
дослідження.
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С. О. КОРОЄД

ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ:
ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

Розглядаються питання ефективності заочного розгляду та відповідності цього
провадження інтересам позивача і відповідача. З’ясовується відповідність процедури
заочного розгляду меті спрощення процесу та прискорення судового розгляду цивільних
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справ в суді першої інстанції. Порівнюються підстави перегляду заочного рішення із
підставами скасування рішення суду в апеляційному порядку. Зроблено висновок, що
існуючий інститут заочного розгляду не забезпечує ефективність цивільного судочинства та обґрунтовується доцільність скасування інституту заочного розгляду або
його трансформації у спрощене провадження.
Ключові слова: правосуддя, цивільне судочинство, процес, ефективність, заочний
розгляд, оскарження, трансформація, спрощене провадження.

Короед С.А. Заочное рассмотрение в гражданском судопроизводстве: вопросы
эффективности
Рассматриваются вопросы эффективности заочного рассмотрения и соответствия этого производства интересам истца и ответчика. Выясняется соответствие
процедуры заочного рассмотрения цели упрощения процесса и ускорения судебного разбирательства гражданских дел в суде первой инстанции. Сравниваются основания пересмотра заочного решения с основаниями отмены решения суда в апелляционном порядке. Сделан вывод, что действующий институт заочного рассмотрения не обеспечивает эффективность гражданского судопроизводства и обосновывается целесообразность отмены института заочного рассмотрения или его трансформации в упрощенное производство.
Ключевые слова: правосудие, гражданское судопроизводство, процесс, эффективность, заочное рассмотрение, обжалование, трансформация, упрощенное производство.

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 proceedings 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 judgment 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.

Створення цілеспрямованої, науково обґрунтованої методологічної основи
розвитку правосуддя в Україні; визначення шляхів удосконалення законодавства
у цій сфері – стало основним завданням Концепції вдосконалення судівництва
для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів 2006 р., якою було передбачено, що правила судочинства не мають бути переобтяжені формальностями. Для забезпечення права особи на швидке поновлення своїх прав, особливо у нескладних справах, судову процедуру потрібно спростити там, де таке спрощення не порушуватиме інтересів сторін у справедливому
вирішенні справи. Одночасно потрібно передбачити ефективні механізми для запобігання недобросовісному використанню учасниками судочинства своїх процесуальних прав. Концепцією було проголошено, що правила судової процедури мають слугувати ухваленню правосудного рішення у справі та забезпечити рівні гарантії учасників процесу щодо судового захисту їх прав, з дотриманням розумних
строків розгляду справ.
Із набуттям чинності новим ЦПК, з 1 вересня 2005 р., в цивільному судочинстві України з’явилися нові процесуальні інститути, покликані, на думку законодавця, спростити та прискорити судовий розгляд цивільних справ в суді першої інстанції. Мова йде про інститути наказного провадження та заочного розгля-
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ду, правова природа яких вже вивчалася вченими-процесуалістами (зокрема,
Т.Л. Курас, Д.Д. Луспеник, Ю.В. Навроцька, П.І. Шевчук, І.В. Удальцова,
С.Я. Фурса, І.І. Черних та ін.), як напрями оптимізації цивільного судочинства за
рахунок спрощення судових процедур. Так, зокрема, як зазначає С.Я. Фурса, у новому ЦПК передбачені правові засоби та процедури, спрямовані на найбільш
швидкий та ефективний судовий захист прав, свобод та інтересів, стимулювання
активної позиції учасників процесу. До таких правових засобів і процедур
С.Я. Фурса відносить попереднє судове засідання, наказне і заочне провадження1.
Ю.В. Навроцька заочний розгляд цивільних справ розглядає як спосіб прискорення судочинства за неявки відповідача, а також можливість підвищення ефективності правосуддя, що має на меті забезпечення виконання завдань цивільного
судочинства – своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту
прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, юридичних осіб та держави2.
На думку окремих вчених-процесуалістів, закріплення в новому ЦПК нових
процесуальних інститутів – попереднього судового засідання, наказного провадження, заочного розгляду – не вирішило всіх проблем належного виконання завдань цивільного судочинства. Хоча зазначені нововведення певним чином й були спрямовані на оптимізацію цивільної процесуальної форми захисту прав. Але
в наукових колах не припиняють обговорюватися проблеми спрощення цивільного процесу, введення нових, більш ефективних процедур, які мають забезпечити
нову якість судочинства3.
Не є винятком й заочний розгляд, який за час свого існування отримав як позитивні, так й негативні відгуки. Так, деякі науковці вважають, що введення в
цивільний процес інституту заочного розгляду стало одним з основних напрямів
вирішення проблем доступу до правосуддя; це дозволило досягти цілей правосуддя за рахунок спрощення процедури розгляду4. Поряд з цим, в юридичній літературі висловлюється думка, що заочне провадження не є скороченим або спрощеним, оскільки порядок заочного розгляду підкоряється загальним правилам судового розгляду5. Верховний Суд України в своєму Узагальненні «Практика ухвалення та перегляду судами заочних рішень у цивільних справах» констатував, що
в окремих випадках розгляд справ у порядку заочного провадження не спрощує,
а ускладнює процес та дає відповідачу можливість його затягнути, оскільки він
має право на скасування заочного рішення судом, який його ухвалив, після чого
справа розглядається в загальному порядку6.
У зв’язку з цим, наука цивільного процесуального права, основними завданнями якої є питання про те, як зробити цивільне судочинство більш ефективним
та які основні напрями її підвищення, має дати відповідь, чи відповідає процедура заочного розгляду меті спрощення процесу та прискорення судового розгляду
цивільних справ в суді першої інстанції, а також захисту порушених прав? Пошук
відповіді на зазначене питання й ставить за мету наша стаття.
Так, як було зазначено вище, заочний розгляд в окремих випадках (а таких випадків на практиці багато) затягує «розумний» строк розгляду і вирішення
цивільних справ, навіть незважаючи на те, що таке затягування відбувається з
волі позивача, який дає свою згоду на розгляд справи в заочному порядку (ч. 1
ст. 224 ЦПК).
За змістом ст.ст. 224–232 ЦПК заочне провадження безпосередньо складається з таких етапів: 1) постановлення ухвали про заочний розгляд справи;
2) розгляд справи за відсутності відповідача та ухвалення заочного рішення;
3) подання відповідачем заяви про перегляд заочного рішення; 4) розгляд судом
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заяви про перегляд заочного рішення та постановлення ухвали за наслідками розгляду такої заяви.
Варто визнати, що останні два етапи, якщо до того ж заочне рішення скасовується і призначається справа до розгляду в загальному порядку, жодним чином
не спрощують процедуру розв’язання спору, а в багатьох випадках збільшують
строк вирішення справи, що, в кінцевому підсумку, порушує права позивача на
розгляд справи впродовж розумного строку та примусове виконання заочного
рішення.
Як справедливо зауважив академік О.Д. Крупчан, розгляд і вирішення кожної
цивільної справи має здійснюватись судом при мінімально допустимих витратах
процесуальних засобів і у найкоротші, але разом з тим, розумні строки7. Отже,
чим коротшим (оптимальнішим) є шлях від пред’явлення позову до ухвалення остаточного судового рішення, тим ефективнішим є правосуддя.
Проте, не дивлячись на те, що деякі вчені-процесуалісти розглядають інститут заочного розгляду як санкцію проти відповідача, який не з’явився у судове
засідання і не виконав свого процесуального обов’язку повідомити суд про причини своєї неявки, а також виконати свої обов’язки в змагальному процесі, практика свідчить, що надання відповідачу можливості «подвійного» оскарження заочного рішення: перше – шляхом подання заяви про перегляд заочного рішення;
друге – у випадку відмови в задоволенні заяви про перегляд заочного рішення
шляхом подання апеляційної скарги на заочне рішення в загальному порядку або
ж оскарження в загальному порядку нового рішення, ухваленого після скасування заочного (останній випадок майже вдвічі збільшує процедуру остаточного
вирішення позовних вимог позивача), фактично означає надання відповідачу додаткових привілеїв за рахунок обмеження права позивача на судовий захист, в реалізації якого між сторонами виникає суттєва диспропорція.
Крім того, як випливає зі змісту ст. 224 ЦПК, проведення заочного розгляду
зумовлено суб’єктивними передумовами – згодою позивача, що позбавляє суд
можливості, в правосудних цілях, самостійно застосувати процедуру заочного
розгляду (коли є обґрунтовані підстави припускати про наявність у відповідача
доказів, які можуть спростувати позовні вимоги) або відмовитись від такого розгляду (якщо подані позивачем докази є безспірними і за характером спору не можуть бути спростовані відповідачем) і, таким чином, забезпечити своєчасність
розв’язання цивільно-правового спору, а також права сторін на розумний строк
судового розгляду.
Цивільний процес, як встановлений законом порядок розгляду і вирішення
цивільних справ в судах, з усіма його формальностями, регламентує діяльність
суб’єктів цивільного процесуального права і має бути зручним не лише для учасників процесу, але й для суддів, на яких як раз й покладено виконання завдання
цивільного судочинства. Тому одним з головних завдань є вдо сконалення
цивільної процесуальної форми, запровадження раціональних процедур, які б забезпечили ефективність цивільного судочинства, його відповідність потребам захисту цивільних прав та інтересів суб’єктів правовідносин.
Проте заочний розгляд не відповідає ані завданням цивільного судочинства –
своєчасному і справедливому розгляду і вирішенню цивільних справ (ст. 1 ЦПК),
ані меті заочного провадження – спрощенню процесу та прискоренню судового
розгляду цивільних справ в суді першої інстанції, а також захисту порушених
прав, адже саме захист порушених та оспорюваних прав громадян та організацій
визначено метою всього цивільного судочинства у ст. 1 ЦПК.
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Тобто, неможна визнати справедливою і розумною таку ситуацію, коли реалізація права позивача на судовий захист та його процесуальних прав залежить
від поведінки відповідача; це сприяє зловживанню останнім своїми процесуальними правами, затягує поновлення порушених прав позивача, чим порушує справедливий баланс інтересів учасників процесу.
Оскільки заочний розгляд виникає на підставі вільного волевиявлення позивача та може суттєво затягнути вирішення спору, тому залишається незрозумілим,
навіщо позивачу давати згоду на заочний розгляд і свідомо йти на затягування
справи та надавати відповідачу подвійний шанс на оскарження заочного рішення,
якщо можна справу розглянути в загальному порядку та ухвалити звичайне
рішення? До того ж, жодних привілеїв чи позитивних наслідків для позивача заочне рішення не створює; воно має такі саме властивості, як й звичайне рішення;
пільговий розмір судового збору (як, наприклад, для судових наказів) на нього не
поширюється. А у випадку задоволення судом заяви відповідача про перегляд заочного рішення, заочне провадження стає нічим іншим, як початковою стадією
нового загального судового розгляду.
Крім того, не є виправданим механізм оскарження заочного рішення й для
відповідача, який, наприклад, не з’явився у судове засідання без поважних причин і у нього немає нових важливих для справи доказів, але він не погоджується
із правильністю застосування норм матеріального права. Тобто, для оскарження
заочного рішення до апеляційного суду з мотивів неправильного застосування
норм матеріального права відповідачу спочатку треба звернутися до місцевого суду із заявою про перегляд заочного рішення, лише після залишення без розгляду
якої у нього виникне право на апеляційне оскарження заочного рішення.
Звертаючись до підстав скасування місцевим судом ухваленого ним заочного
рішення, варто зауважити, що підставою для такого скасування є дві взаємопов’язані умови: 1) відповідач не з’явився в судове засідання та не повідомив про
причини неявки з поважних причин; 2) докази, на які він посилається, мають
істотне значення для правильного вирішення справи (ст. 232 ЦПК).
Зазначені підстави скасування заочного рішення за своєю процесуальною
природою можна порівняти із: а) підставою для поновлення строку на апеляційне
оскарження (ст. 297 ЦПК), якою є поважність причини пропуску цього строку;
б) підставою дослідження апеляційним судом нових доказів (ст. 303 ЦПК), якою
є поважність причин неподання їх суду першої інстанції; в) підставою для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення (ст. 309 ЦПК), якою є неповне з’ясування місцевим судом обставин, що мають
значення для справи.
Таким чином, ті процесуальні наслідки, яких домагається відповідач подаючи
заяву про перегляд заочного рішення, можуть бути досягнуті при оскарженні ним
рішення в апеляційному порядку.
Тим більше, існуюча в Україні модель апеляції не передбачає можливості скасування рішення суду першої інстанції і направлення справи до суду першої
інстанції на новий розгляд, як це мало місце за часів дії ЦПК 1963 р.; апеляційний
суд сьогодні зобов’язаний за будь-яких умов остаточно розв’язати спір і ухвалити
остаточне рішення як з питань факту, так й з питань права, яке набирає законної
сили з моменту проголошення.
В цьому аспекті варто підтримати думку російських вчених-процесуалістів
про відмову від надання відповідачу права вимагати скасування заочного рішення в цілях досягнення розумного балансу інтересів сторін8.
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Вищезазначені обставини дають нам підстави для висновку, що існуючий
інститут заочного розгляду не забезпечує ефективність цивільного судочинства,
тобто за своїм правовим регулюванням не ставить перед собою за мету виконання завдань цивільного судочинства, визначених у ст. 1 ЦПК.
Викладене вище свідчить про доцільність скасування інституту заочного розгляду або, принаймні, його трансформацію у спрощене провадження, яке має
відбуватись без проведення судового засідання, адже немає сенсу у судовому
засіданні з участю одного позивача досліджувати подані ним докази і проводити
дебати (при цьому, необхідність допиту свідків чи проведення судової експертизи має бути підставою для розгляду справи в звичайному порядку). Таке спрощене провадження має чимось нагадувати наказне провадження, проте з викликом
позивача (третьої особи) та без проведення судового засідання з його всіма етапами (наприклад, немає потреби у справах про розірвання шлюбу досліджувати в
судовому засіданні «стандартні» докази та проводити дебати). Засідання в таких
справах мають відбуватися в формі співбесіди із позивачем.
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дологічні підходи до формування стадій перевірки судових актів. Підкреслюється значення функціонально-цільової спрямованості перевірочних стадій та інстанційної будови судової системи.
Ключові слова: процесуальна форма, перегляд, гарантія, функція, інстанція.

Талыкин Е.А. Система процессуальных форм пересмотра судебных актов в хозяйственном судопроизводстве : общие основы развития
Статья посвящена исследованию общих основ системы процессуальных форм пересмотра судебных актов в хозяйственном судопроизводстве. Автором анализируются методологические подходы к формированию стадий проверки судебных актов. Подчеркивается значение функционально-целевой направленности проверочных стадий и
инстанционного строения судебной системы.
Ключевые слова: процессуальная форма, пересмотр, гарантия, функция, инстанция.

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 revision 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.

Вирішення господарського спору за логікою послідовних операцій отримує
завершення із постановленням господарським судом першої інстанції рішення.
Між тим, господарське судочинство регламентує діяльність послідуючих судових
інстанцій, що втілюється в апеляційне провадження, касаційне провадження, провадження по перегляду Верховним Судом України та провадження по перегляду
за нововиявленими обставинами. Ці стадії є невід’ємною частиною господарської
процесуальної форми.
Перевірка судових рішень детально досліджується в процесуальній науці. Сучасним характером та вираженою галузевою спрямованістю відрізняється робота
Л. М. Ніколенко «Перегляд судових актів у господарському судочинстві». Системний підхід до вирішення глобальних наукових і практичних проблем, пов’язаних із переглядом судових актів, втілений в працях О. А. Борисової, К. В. Гусарова, Л. О. Терехової. Вельми докладно аналізуються окремі способи перегляду в
дослідженнях таких авторів як З. Х. Албегова, Т. Т. Алиев, К. В. Балакин, В. Е. Беляневич, К. М.Біда, М. М. Бородін, С. В. Глущенко, В. В. Грязева, О. М. Губин,
М. Д. Дзагурова, І. М. Зайцев, А. О. Згама, О. В. Караваева, В. М. Коваль,
О. А. Ломакіна, Д. Д. Луспеник, М. О. Орлов, А. Й. Осетинський, М. С. Осипова,
Л. Н. Павлова, М. Ш. Пацация, І. О. Подвальний, М. І. Сірий, О. М. Сискова,
О. Ю. Скворцов, О. С. Смагіна, С. В. Степанов, В. І. Татьков, Г. П. Тимченко,
О. М. Трач, Є. А. Чернушенко, Ю. Л. Шеренін та цілого ряду інших. Однак, з позиції процесуальної форми наукові дослідження не відзначаються повнотою
охоплення наявних питань. Наразі сталі концептуальні засади розбудови процесуальної форми перегляду актів господарського суду відсутні. Отже, метою цієї
статті є загальні засади розбудови системи процесуальних форм перегляду судових рішень.
Звернення до наукової спадщини виявляє різноманіття методологічних
підходів дослідження перегляду. Ряд авторів пропонують аналіз перегляду судо-
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вих актів в аспекті стадійності. Іншим потужним напрямком є дослідження в контексті виправлення судових помилок. Значну увагу приділяють науковці гарантійному навантаженню оскарження та перегляду. У цьому різноманітті з’ясування процесуальної форми перегляду судових актів у господарському судочинстві вимагає визначення вихідних положень та основних векторів дослідження. Навряд чи обґрунтованим буде заперечення справедливості представлених в
теорії процесуального права поглядів на перегляд судових актів, багатогранність
та змістовна широта якого є основною причиною плюралізму наукових думок.
Однак, обраний нами контекст дослідження зобов’язує до пошуків певних
сутнісних орієнтирів та критеріїв змістовної відповідності, якими, на наш думку,
є функціонально-цільові установки перегляду судових актів господарського суду.
Адже саме причини виникнення і існування перегляду процесуальних актів є визначальними для його процесуальної форми.
Вельми показовим є звернення до історії становлення перегляду. Він належить до одного з пізніх здобутків правової цивілізації. Так, Є. А. Чернушенко,
аналізуючи історію основного способу оскарження судових актів – апеляції, приходить до висновку, що він виник на певній стадії розвитку держави1. На нашу
думку, це свідчить про те, що правозастосування та власне судова функція не вимагає наявності перегляду як такого. Перегляд є показником високого рівня розвитку процесуальних інститутів, належить до явищ другого порядку – тих, що покликані забезпечити справедливість функціонування необхідних складових судового вирішення конфліктів. Разом з тим, сучасний судовий процес є неможливим
без існування засобів перевірки судових рішень, і ця тенденція рівною мірою реалізована в усіх цивілізованих державах світу. Перегляд виконує такі завдання,
вирішення яких за допомогою інших засобів є неможливим, чим довів свою
функціональну необхідність та став невід’ємною частиною судочинства.
Значна частина авторів схильна вбачати сутнісне призначення перегляду у виправленні судових помилок. До прикладу, усунення судової помилки вищестоящім судом Л. О. Терехова вважає компонентом механізму судового захисту2.
Своєрідне пояснення причини виникнення усіх форм перегляду судових актів наводиться М. О. Орловим. Автор вважає, що такою є необхідність ослаблення боротьби інтересів різних соціальних груп, зняття соціальної напруги. Вказане явище виникло одночасно або дещо пізніше утворення тієї чи іншої держави та було
покликане виконувати стабілізаційну функцію. Розгляд соціальних конфліктів
державними органам виявив безспірну перевагу в порівнянні з рішеннями роду
або племені – сильніша (фізично) сторона втрачала право на свавілля. Разом з тим
з’явилася вірогідність вчинення судової помилки та можливість зловживання
владними повноваженнями3.
З такими позиціями ми можемо погодитися тільки частково. Звернення до суті
категорії «судова помилка» відкриває велику кількість питань, недостатньо з’ясованих у сучасному процесуальному праві. Так, дія принципів змагальності і диспозитивності істотно корегує зміст помилки в контексті невідповідності рішення
господарського суду обставинам справи. Проблема об’єктивної істини в якості
мети судочинства виявляє явну конфронтацію з диспозитивними засадами оскарження. Значна доля суб’єктивізму при визначенні наявності помилки унеможливлює встановлення об’єктивних меж цього поняття. Не знаходить пояснення факт
неспроможності усунення тих помилок, про які особи, що беруть участь у справі,
не заявляють. Залишається осторонь концепції виправлення помилок байдужість
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касаційної інстанції до помилок у сфері встановлення фактичних обставин справи. Не вкладається в загальну картину інститут перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами. Л. О. Терехова підкреслює, що судова помилка може мати
місце тільки при винесення підсумкової постанови у справі, в якій закріплений
результат судової діяльності4, що певною мірою нівелює значення правомірності
процесуальних дій та судових процедур, що мають місце до вирішення справи.
Тому, на нашу думку, пояснення сутності перегляду через спрямованість на усунення помилок представляє собою закономірний наслідок реалізації в радянському процесі ідей об’єктивної істини і тому втрачає самостійне значення в сучасних
умовах.
Не досить вдалим видається і звернення до категорії «перевирішення» справи, та пов’язаної з нею ідеї двохінстанційності5. У вітчизняній науці відповідна
концепція ретельно розроблена К. В. Гусаровим, яким дається інтерпретація
принципу двоінстанційності як мінімального стандарту доступності правосуддя,
враховуючи діалектику розвитку національного процесуального законодавства у
контексті єдності існуючих форм перегляду судових рішень6. Доречно зауважити,
що О. В. Караваєвою пропонується включити в систему принципів цивільного
процесуального права принцип контролю за відповідністю судових актів закону
(подвійної підсудності), оскільки даний принцип характеризує сутність
інстанційної системи, основною ознакою якої є можливість розгляду справи по
суті двома інстанціями7. На нашу думку, відповідне обґрунтування є придатним
тільки для апеляції (хоча в науці зустрічаються і думки про існування
«трьохінстанційності»8), та не здатне пояснити існування інших форм перегляду.
По-друге, навіть модель повної апеляції представляє собою досить усічену форму в порівнянні з розглядом в суді першої інстанції. А інакше і не може бути, адже недопустимим є ігнорування попереднього процесу. Розмежування функцій
різних інстанцій вимагає відмовитися від ідеї «перевирішення» як сутності перегляду.
Окремо слід зупинитися на конкуренції понять «перегляд» та «перевірка», яка
є предметом наукових обговорень. О. А. Борисовою доводиться, що зміст діяльності судів з перевірки та перегляду судових актів істотно різниться. Для перевірки характерні наступні ознаки: здійснюється судом вищої інстанції при
здійсненні контролю законності і обґрунтованості судового акту, як правило, з метою виявлення та виправлення судової помилки, що не пов’язано з відновленням
провадження у справі. Перегляд же здійснюється тим судом, котрий прийняв
спірний судовий акт з метою виявлення таких обставин, котрі впливають на результат початкового вирішення справи, а не з метою виявлення та виправлення судової помилки, що призводить до скасування раніше прийнятого акту та відновленню провадження у справі і закінчується прийняттям судового акту9. Аналогічні міркування у вітчизняній літературі висловлені Г. П. Тимченком10,
Л. М. Ніколенко11.
Звісно, відмічені авторами акценти заслуговують на увагу, однак їх значення
реалізується, здебільшого, в доктринальній площині. Варто зауважити, що окрім
розмежування інстанцій інші запропоновані критерії відмінності перегляду та перевірки мають вельми оціночний характер. Зі свого боку ми вважаємо за необхідне відмітити, що поняття «перегляд» використовується по відношенню до
такого об’єкту як господарська справа, в той час як поняття «перевірка» стосується судового акту. Враховуючи правову природу актів господарського суду,
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які є результатом і підсумком процесу розгляду, об’єктом незадоволення учасників процесу може бути не тільки рішення, але і весь судовий розгляд. До винесення рішення дії суду по розгляду спору не підлягають оскарженню, перегляду
чи ревізії зі сторони (що є важливою складовою постулату незалежності суду).
Незначні виключення з цього правила не змінюють його суті. Допущені господарським судом порушення (зловживання, некомпетентність, тяганина, упередженість тощо) чи помилки можуть бути усунуті тільки вищестоящим судом
внаслідок оскарження і перегляду, об’єктом яких є рішення. Тому норми про перегляд містять в собі не тільки вимоги до перевірки рішення господарського суду,
але і усього процесу розгляду (наприклад, ч.2, 3 ст. 104 ГПК України). Це положення має важливе значення з огляду на дотримання судами першої інстанції вимог господарської процесуальної форми під час розгляду справи, винесення ухвал тощо, та підкреслює, що рішення має сприйматися не тільки як акт-документ,
але і як закономірний результат процесу розгляду. Отже, незалежно від використаних термінів, будь-то «перегляд» чи «перевірка», контроль та оцінка якості
відправлення правосуддя мають бути орієнтованими не тільки на акти господарського суду, але і на весь процес розгляду господарської справи.
Деякі вчені вважають центральною рисою перегляду поняття судового контролю. Так, В. Ю. Кірсанов обстоює ідею про те, що провадження по перегляду
судових рішень є формою судового контролю12. В таке розуміння істотно втручаються диспозитивні начала оскарження, які корегують контрольне призначення
перегляду.
На нашу думку, основне призначення перегляду є гарантійним, оскільки перегляд представляє собою той процесуальний засіб, що гарантує справедливий, законний та обґрунтований розгляд і вирішення справи. Гарантійна спрямованість
перегляду всебічно підтримується в літературі. Так, про глибокий вплив апеляції
на психологічне сприйняття сторонами та суспільством взагалі рішення як справедливого та підвищення довіри до суду як державної інституції стверджували
науковці ще у позаминулому столітті13. Заслуговують на увагу висновки К. В. Гусарова, який з позицій сучасних стандартів правосуддя доводить, що право на
справедливий судовий розгляд слід розглядати як систему процесуальних гарантій14. Визначення окремих форм перегляду в через категорію гарантії наводиться Л. М. Ніколенко15, А. О. Ломакіною16.
На нашу думку, саме гарантійне призначення є тією ідеєю, що створює основу існування перегляду. Воно безпосередньо викликане необхідністю нейтралізації суб’єктивізму суддів, упередженості, низької кваліфікації, помилок, корупції тощо. Загальна функціонально-цільова спрямованість перегляду визначається в руслі усунення впливу суб’єктивних чинників і у такий спосіб забезпечення справедливості, законності та обґрунтованості судових актів. Механізм реалізації гарантійної функції перегляду в тому, що не тільки реальний перегляд та
зміна неправильних рішень мають правовий вплив, але і сама можливість оскарження створює стандарт суддівської діяльності та вимоги до судових актів.
Разом з тим, предметна спрямованість гарантійного призначення перегляду
відзначається множинністю об’єктів. В ході історичного розвитку первинна спрямованість на забезпечення відповідності судових актів дійсним життєвим обставинам, подолання суб’єктивізму, помилок, упередженості доповнюється завданнями сприяння формуванню одностайності судової правозастосувальної практики та забезпечення відповідності вітчизняної судової практики міжнародним зо-
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бов’язанням України. Ускладнення правового життя, специфіка реалізації наявних завдань вимагає диференціації процесуальних форм перегляду. Світова практика демонструє приклади функціонування різноманітних форм перегляду, які
постійно змінюються та удосконалюються. На сучасному етапі вітчизняне господарське судочинство передбачає апеляційний перегляд, касаційний перегляд, перегляд судових рішень Верховним Судом України, перегляд за нововиявленими
обставинами.
Однак, при усьому позитиві реалізації гарантійної функції перегляду, множення судових інстанцій містить в собі потенційну загрозу. Перш за все йдеться про
дію принципу «res judiсata», в світлі якого остаточне судове рішення не може бути змінене. Науковці звертаються до проблеми численності форм перегляду, яка
спричиняє негативний ефект. Так, про необхідність обмеження інстанційної системи судових установ тільки необхідними та достатніми ланками, кожна з яких не
повторює інших та відмінна від них за своїми завданнями та метою говорить
І. О. Подвальний17. Інші автори наголошують, що законодавцем не враховані положення теорії процесуальних правовідносин та теорії законної сили судових
рішень при встановленні системи перегляду, що містить чотири інстанції18. Подолання законної сили судового акту може відбуватися тільки у виключних випадках19. О. О. Борисова наголошує на необхідності дотримання послідовності
при перевірці актів судовими інстанціями, що дозволить судам не підміняти
діяльність іншої перевірочної інстанції, розподілити навантаження на суди та
суддів, підвищити ефективність судового захисту20.
Неприпустимо, щоб процесуальні механізми перегляду судових актів, створені з метою гарантій справедливості судового розгляду, через прорахунки законодавця та деформацію судової практики перетворювалися на зайвий тягар, що
переобтяжує судовий механізм захисту. Кожна нова форма перегляду збільшує
шлях до правової визначеності, зменшує значення першої інстанції, стає додатковим дільником судової влади. Недоліки процесуальної форми перегляду призводять до дисбалансу стадій процесу, викривлення суті процесуальних відносин,
знищення фактичної ролі інших процесуальних гарантій та механізмів. Тому надважливим завданням розбудови господарського судочинства є зважена конструкція процесуальних форм перегляду, гармонізація структури господарського
процесу.
М. Ш. Пацация пише, що формування ефективної системи перевірочних
інстанцій арбітражного суду неможливе без усвідомлення того, для вирішення
якого соціального завдання створена сучасна судово-арбітражна система і яка самостійна ціль (та, відповідно, процесуальні засоби) кожної із наявної та/або запропонованих de lege ferenda перевірочних інстанцій, без чого неможливо, щоб
вони взаємно доповнювали, а не дублювали одна одну21. Це виключно важлива
позиція, яка вимагає всебічного запровадження в законодавство та теорію господарського процесуального права.
Набрання рішенням законної сили повинно мати своїм наслідком його неспростовність, незмінність та усувати будь-які сумніви в остаточному характері.
Тому сумнів в справедливості, законності і обґрунтованості рішення господарського суду повинен мати чітко окреслені межі як в процедурному так і в часовому
відношенні. Обмеження перегляду лише необхідними діями обумовлюється і з огляду на ефективність судової діяльності, забезпечення авторитету суду в
суспільстві. Виходячи з викладеного, в якості важливої засади побудови системи
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процесуальних форм перегляду висловимося за послідовну реалізацію недопустимості дублювання функціонального призначення окремих форм. Кожна наявна
процесуальна форма перегляду повинна мати власне функціональне призначення
в системі процесуальних відносин, котре є визначальним для її моделі в усіх
істотних рисах.
Окрему увагу слід приділити суб’єктам перегляду. Зв’язок між процесуальною формою перегляду та інстанцією, що його здійснює, є беззаперечним. Так,
А. Й. Осетинським доводиться, що роль та місце касаційної інстанції господарської юрисдикції обумовлюється принципом спеціалізації судів, інстанційною моделлю побудови судової системи та характером взаємозв’язків на рівні системи
спеціалізованих господарських судів, судової системи України в цілому та у форматі національної правової системи22. Аналогічні міркування будуть справедливими і по відношенню до інших інстанцій.
Мова йде не тільки про послідовне розмежування функцій, зосередження
яких в одних руках є недоцільним та неефективним. Йдеться про те, що виконання кожного із спеціалізованих завдань перегляду вимагає наявності відповідних
якостей у суб’єкта, що його виконує. Для надання перегляду властивості авторитетності та підвищення довіри до його результатів обов’язковою умовою є вищий
кваліфікаційний рівень та більші гарантії незалежності суду, що його здійснює. У
відповідності до класичних уявлень про судову систему суд другої інстанції має
складатися з більш кваліфікованих суддів, що мають більший стаж роботи23.
Об’єктивна оцінка судового акту як справедливого, законного і обґрунтованого
має виходити від вищестоящої інстанції. Формування одностайної судової практики може бути оптимальним чином здійснене тільки судовим органом, що
функціонує в масштабі усієї держави.
Окреме місце займає перегляд за нововиявленими обставинами, який в літературі відчуває критику у зв’язку з позаинстанційним характером24. Навряд чи
подібні зауваження мають рацію. Основним чинником визначення суб’єкта перегляду має бути його максимальна придатність до виконання поставлених завдань.
Об’єктивно наявні факти вимагають скасування наявного рішення. Оскільки
йдеться про необхідність первинного сприйняття фактів, оцінки їх впливу на винесене раніше рішення, то діяльність така має здійснюватися судом тієї інстанції,
що ухвалив попереднє рішення, із збереженням форми та можливостей попереднього розгляду. Тому позаінстанційність перегляду за нововиявленими обставинами жодною мірою не порушує, а навпаки, підкреслює наявність жорсткого
зв’язку між процесуальною формою перегляду та інстанцією, що його здійснює.
Дослідники ефективності перегляду відмічають, що однією з обставин, що заслуговує на врахування, є наявність (або відсутність) довіри тих верств
суспільства, котрі здійснюють підприємницьку та іншу економічну діяльність, до
системи перевірочних інстанцій суду (йдеться про арбітражний суд). Якщо вона
викликає їх недовіру, то у цьому випадку неодмінно виникає питання про її модернізацію, включаючи створення додаткової перевірочної інстанції25. Але чи веде множення інстанцій до покращення якості судочинства? Чи не слід звернутися до оптимізації їх роботи? Ці питання актуальні для вітчизняного господарського судочинства як ніколи. Не секрет, що паралельне функціонування Вищого господарського суду України та Верховного Суду України є приводом для обвинувачень в неефективності господарського судочинства, становить предмет активної
критики та продукує найрізноманітніші пропозицій щодо шляхів подолання про-
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блеми. Ця проблема – одна з багатьох, спровокованих відсутністю загальної концепції господарського судочинства та місця в ньому перегляду судових актів.
Логіка розвитку процесуальних відносин поступилася політичній волі та факту
конкуренції судових інстанцій, які легше наділити компетенцією, ніж реформувати. Такий вплив інстанційності на формування системи процесуальних форм перегляду є явно негативним прикладом. Отже, на нашу думку сучасне господарське судочинство потребує системи процесуальних форм перегляду судових актів, в
основі якої має перебувати ідея диференціації функціонального призначення окремих процесуальних форм та інстанційна структура господарської юрисдикції.
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А. Б. КАСУМОВА

ОКРЕМІ АСПЕКТИ
ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ПАЦІЄНТАМ

Розглянуто окремі аспекти відшкодування моральної шкоди пацієнтам. Проаналізовано судову практику в питаннях відшкодування моральної шкоди пацієнтам.
Виокремлено питання, які потребують подальшого наукового дослідження та удосконалення.
Ключові слова: моральна шкода, пацієнт, право на медичну допомогу, медична послуга, медичне право.
Касумова А.Б. Отдельные аспекты возмещения морального вреда пациентам
Рассмотрены отдельные аспекты возмещения морального вреда пациентам. Проанализирована судебная практика в вопросах возмещения морального вреда пациентам. Выделены вопросы, требующие дальнейшего научного исследования и усовершенствования.
Ключевые слова: моральный вред, пациент, право на медицинскую помощь, медицинская услуга, медицинское право.

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.

Звертаючись до закладу охорони здоров’я або до лікаря, який здійснює приватну медичну практику на підставі ліцензії, особа має на меті отримати медичну
допомогу або медичну послугу на належному рівні та покращити своє здоров’я
(стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя). Однак інколи
за наслідком надання такої допомоги чи послуги, здоров’ю пацієнта може завдаватись шкода (матеріальна або моральна). Виникає потреба в належному правовому захисті таких категорій осіб. Зважаючи на недостатнє теоретичне висвітлення цього питання, існує необхідність детальнішого дослідження окремих аспектів
відшкодування моральної шкоди пацієнтам. Це і становить актуальність обраної
теми наукового дослідження.
Питання відшкодування моральної шкоди пацієнтам були предметом розгляду таких науковців, як М.М. Агаркова, С.В. Антонова, В.В. Вітрянського, Г.Г. Горшенкова, Ю.В. Данилочкіної, С.В. Єгізарової, Н.І. Майданика, М.Н. Малеіна,
О.С. Погребняк, І.Я. Сенюти, С.Г. Стеценка та деяких інших.
© КАСУМОВА Анжела Борисівна – викладач кафедри медичного та фармацевтичного права Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
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Метою дослідження є виокремлення основних проблем щодо відшкодування
моральної шкоди, завданої пацієнтові закладом охорони здоров’я або лікарем,
який здійснює приватну медичну практику на підставі ліцензії про право на зайняття відповідною діяльністю та знаходження шляхів до їх вирішення.
Визначення поняття «моральна шкода» міститься в п. 3 Постанови Пленуму
Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. «Про судову практику в справах
про відшкодування моральної (немайнової) шкоди»: це втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних
явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі не законними діями або
бездіяльністю інших осіб1.
Відшкодування моральної шкоди пацієнту є способом захисту ним своїх
цивільних прав та інтересів у судовому порядку. Це є дієвий компенсаторний механізм, який дозволяє відновити порушені права та законні інтереси. Пацієнт (а у
разі якщо це неповнолітня особа або особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною – то законні представники такої особи) вправі вимагати відшкодування моральної шкоди в порядку цивільного судочинства або в кримінальному провадженні заявляючи цивільний позов.
Правовою основою відшкодування моральної шкоди пацієнтові слугують положення Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), Кримінального процесуального кодексу України, а також Методичні рекомендації відшкодування моральної шкоди, затверджені Листом Міністерства юстиції України від 13 травня
2004 р., Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р.,
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» та
деякі інші.
За загальним правилом ч. 2 ст. 23 ЦК України, моральна шкода полягає: 1) у
фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з
каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; 2) у душевних стражданнях, яких
фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої,
членів її сім’ї чи близьких родичів; 3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна; 4) у приниженні
честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи2.
Фізичні або душевні страждання пацієнту можуть бути завдані лікарськими
помилками, неналежним виконанням професійних обов’язків медичними
працівниками, при розголошенні лікарської таємниці тощо.
Моральна шкода пацієнту відшкодовується закладом охорони здоров’я (юридичною особою) або лікарем (фізичною особою), який здійснює приватну медичну практику на підставі ліцензії про право на зайняття відповідною діяльністю. У
свою чергу, заклад охорони здоров’я вправі звернутись з регресним позовом до
працівника, діями чи бездіяльністю якого й була завдана моральна шкода.
Якщо пацієнту діями чи бездіяльністю закладу охорони здоров’я або окремого лікаря було завдано моральної шкоди, він має право звернутись із позовною заявою до суду, в якій обов’язково зазначити: а) у чому, на думку пацієнта, полягає
моральна шкода; б) якими неправомірними діями чи бездіяльністю закладу охорони здоров’я чи лікарем, який здійснює приватну медичну практику пацієнту
(позивачу) заподіяно моральної шкоди; в) з яких міркувань виходив пацієнт, визначаючи розмір моральної шкоди; г) якими доказами підтверджується завдання
моральної шкоди пацієнту.
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В абз. 2 п. 3.2. Методичних рекомендацій щодо відшкодування моральної
шкоди від 13 травня 2004 р., додатково визначено, що: «У позовній заяві має бути зазначено розмір відшкодування моральної шкоди в грошовій або іншій матеріальній формі»3.
З’ясувавши чи відповідає позовна заява пацієнта зазначеним вимогам, суд,
при вирішенні спору про відшкодування моральної шкоди, зобов’язаний встановити: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв’язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні (п. 5 ППВСУ «Про судову практику в справах про відшкодування моральної шкоди»)4.
Проблем теоретичного та практичного характеру, які виникають при реалізації права на відшкодування моральної шкоди пацієнту досить багато. На окремих з них пропонується зупинитись та розглянути в аспекті поєднання аналізу
положень нормативно-правових актів та практики їх реалізації.
По-перше, за правилом ч. 3 ст. 23 ЦК України, розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення,
глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого
або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала
моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення5. Не розрізняється також чи є це
шкода фізична чи психічна.
Граничний розмір відшкодування моральної шкоди законом не встановлений.
Все це відходить на розгляд суду, з урахуванням вимоги розумності і справедливості. Як уточнюється в Методичних рекомендаціях щодо відшкодування моральної шкоди від 13 травня 2004 р., моральну шкоду не можна відшкодувати в повному обсязі, так як немає (і не може бути) точних критеріїв майнового виразу душевного болю, спокою, честі, гідності особи. Будь-яка компенсація моральної
школи не може бути адекватною дійсним стражданням, тому будь-який її розмір
може мати суто умовний вираз6.
У будь-якому випадку розмір відшкодування повинен бути адекватним нанесеній моральній шкоді. Часто пацієнти вимагають відшкодування необгрунтовано завищеного розміру моральної шкоди. Аналіз судової практики показує, що в
переважній більшості випадків у позовах до закладів та органів у сфері охорони
здоров’я суди відмовляють у задоволенні позовних вимоги. Рідше – позов задовольняється частково і майже унікальними є випадки, коли суд задовольняє позовні вимоги особи у повному обсязі. Наприклад, Деснянський районний суд
міста Києва розглянув справу (№ 2-503/12 від 18 грудня 2012 р.) за позовом до
Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги Деснянського району м.
Києва про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Суд встановив, що в
результаті неналежного виконання професійних обов’язків медичних працівників
зазначеної лікарні швидкої допомоги помер син позивача. Потерпілий був доставлений до лікарні в стані середньої важкості, мав тілесні ушкодження і перебував
у стані алкогольного сп’яніння. Відповідно до Акту комісійного судово-медичного дослідження № 127, смерть потерпілого наступила від ятрогенного ускладнення з оперативним втручанням з приводу черепно-мозкової травми. Між зазначеними дефектами надання медичної допомоги та смертю потерпілого вбачається
прямий причиновий зв’язок. Представник відповідача не довів, що смерть сина
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позивачів виникла не з вини працівників їх медичної установи. Суд погодився з
тим, що позивачами доведено, що відповідач своїми неправомірними діями спричинив їм моральну шкоду в загальному розмірі – 40 000 грн. Доказів, про розмір
моральної шкоди в сумі – 100 000 грн. суду не надано. Відповідно, позов був задоволений частково7.
По-друге, позовні вимоги повинні не лише відповідати вимогам справедливості та розумності, але й підтверджуватись зібраними і зафіксованими у встановленому законом порядку доказами. Якщо особа не здатна надати докази, які
підтверджують завдання їй моральної шкоди закладом охорони здоров’я чи лікарем, який здійснює приватну медичну практику, у задоволенні позову відмовляють. Наприклад, у рішенні Шевченківського районного суду міста Києва (cправа
№ 2-3105/11 від 12 червня 2012 р.) особі було відмовлено у задоволенні позову до
Київського обласного онкологічного диспансеру про визнання дій протиправними та відшкодування моральної шкоди. Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що
вона звернулась за консультацією до лікаря-рентгенолога (мамолога). Лікарем було вирішено, що позивачу обов’язково необхідно здати аналізи зробивши
пункцію. Після проведення процедури стан здоров’я позивача погіршився. Рентген і знімки з нього показали, що у позивача ятрогенний пневматорікс лівої легені, тобто ліва легеня згорнулася у зв’язку з тим, що був прокол. Позивачку було
двічі прооперовано. Особа вважає, що лікарями було нанесено моральної шкоди
у розмірі 100000 грн. Однак згідно висновків судово-медичної експертизи між
діями працівників Київського обласного онкологічного диспансеру та подальшим
знаходженням пацієнтки на лікуванні з приводу «спонтанного лівобічного пневмотораксу» прямого причинно-наслідкового зв’язку не вбачається. У задоволенні
позова було відмовлено8.
По-третє, низький рівень правової культури населення має своїм наслідком і
безпідставне завищення розмірів відшкодування моральної шкоди. Оскільки на
нормативному рівні не встановлені тарифи такого відшкодування, в позовах все
більше вказуються розміри моральної шкоди не помірні власне завданій шкоді.
Наприклад, у рішенні Печерського районного суду міста Києва (справа № 2-2/11
від 1 грудня 2011 р.), позивачу було відмовлено в задоволенні позову до Київської
міської клінічної лікарні № 17 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Позивач потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Під час госпіталізації
лікарями було поставлено діагноз «Поєднання травм. Закрита черепно-мозкова
травма. Забій головного мозку, закрита травма голови», а також були діагностовано чисельні ушкодження та переломи. Разом з тим, при встановленні такого діагнозу та за наявності важкого стану, позивач була поміщена у звичайну лікарняну
палату, де знаходилась близько доби, а не в відділення реанімації. За цей час стався набряк головного мозку лівої півкулі, який, на думку позивача, лікарі мали
можливість завчасно зупинити та локалізувати, операція на головному мозку також була виконана з запізненням, що призвело до необоротних наслідків, у результаті яких позивач стала інвалідом 1 групи. З огляду на наведене, позивач просила стягнути з відповідача відшкодування матеріальної шкоди, яка полягає у витратах, понесених на лікування 20000 грн. та моральну шкоду в розмірі 10000000
грн. Однак, відповідно до висновку Київського міського бюро судово-медичної
експертизи, пацієнтка була обстежена у повному обсязі і після обстеження, з урахуванням отриманих під час люмбальної пункції даних та даних комп’ютерної то-
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мографії, їй було обґрунтовано призначена адекватна в кількісному і якісному
відношеннях медикаментозна терапія. Додаткова судова експертиза також показала, що медична допомога була надана в повному обсязі та не пов’язана з
погіршенням стану здоров’я пацієнтки. Таким чином, у задоволенні позову було
відмовлено9.
По-четверте, не завжди на національному рівні пацієнту вдається захистити
свої порушені прав, свободи чи законні інтереси, що зумовлює необхідність звернення після використання всіх національних засобів правового захисту до Європейського суду з прав людини (далі – Суд). Рішення Суду є обов’язковими до виконання в Україні, тому при зверненні до цієї міжнародної судової установи громадяни України вправі вимагати відшкодування моральної та матеріальної шкоди
(справедливої сатисфакції). Подібні справи чимдалі більше зустрічаються в практиці Суду (наприклад, справи «Бендерський проти України» (2007), «Данкевич
проти України» (2003), «Мельник проти України» (2006), «Науменко проти України» (2007), «Кац та інші проти України» (2008), «Охріменко проти України»
(2009), «Руденко проти України» (2010) та ін).
Відомою є справа «Бендерський проти України» (Заява № 22750/02) від 15 листопада 2007 р. Заявник, хворий на рак сечового міхура, підписав договір про надання медичних по слуг з Міжрегіональним науковим цент ром клінічної
лімфохірургії ЛТД м. Харцизьк. Після операції попри лікування в Центрі, а згодом у місцевій лікарні, стан здоров’я заявника погіршився, його було госпіталізовано до протипухлинного Центру м. Донецька, де видалено сечовий міхур. Під
час цієї операції в сечовому міхурі заявника було виявлено марлеву серветку
розміром 10x20 см. Заявник звернувся до суду з позовом про розірвання договору про надання медичних послуг та про відшкодування шкоди, завданої здоров’ю
неналежним лікуванням. Місцевим судом, а згодом апеляційним і касаційним судом заявнику було відмовлено у задоволенні позову10.
Для вирішення цієї та подібних категорій справ вирішальне значення має медичний експертний висновок, який є доказом у справі. Відповідно до висновку
експерту, наведеного у справі «Бендерський проти України», більш ймовірним
було введення серветки до сечового міхура під час операції; цю ймовірність можна виключати, лише якщо операція проводиться без застосування серветок; малоймовірно, що серветка потрапила до сечового міхура під час перев’язок вдома,
за виключенням випадку, коли тампонування здійснено з тиском. Посилаючись на
важкість страждань, спричинених наявністю стороннього тіла в його організмі,
заявник вважає, що його право на повагу до приватного життя було порушено в
тій мірі, що суди, з огляду на наявні докази, не встановили винуватця недбалості,
про яку йдеться, та також він не отримав адекватного відшкодування значної
шкоди, якої йому було завдано. Розглянувши справу, Суд констатував відсутність
порушення права на справедливий судовий розгляд, заявляючи про несправедливу та абсурдну оцінку доказів та невмотивованість судових рішень у цій справі.
Було зазначено, що компетентні державні органи не продемонстрували зазвичай
очікуваних у таких ситуаціях зусиль, які були б спрямовані на забезпечення
заявнику його права на справедливий судовий розгляд та на проведення ефективного розслідування щодо шкоди, завданої його фізичній цілісності. На засадах
справедливості Суд присудив заявнику 2000 євро відшкодування моральної
шкоди.
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Отже, для того аби довести, що моральна шкода пацієнту мала місце та вимагати її відшкодування, необхідно підтверджувати такі доводи належною доказовою базою. Перш за все, доводиться факт звернення до закладу чи органу охорони здоров’я та надання медичної допомоги чи медичної послуги. Для цього можна пред’явити договір про надання відповідних послуг (якщо він був укладений в
письмовій формі) або у випадку усної домовленості – будь-якими розрахункових
документів, які підтверджують факт укладення такого правочину (квитанції, чеки, рецепти тощо). Далі – необхідно підтвердити факт встановлення конкретного
діагнозу пацієнта та надати ту документацію, в якій такий діагноз зафіксований
(епікриз, медичну картку пацієнта, результати аналізів тощо). Якщо існують встановлені нормативні рекомендації до лікування (протоколи), необхідно визначити
чи відповідали дії лікаря зазначеним нормативам (протоколам), чи не порушував
він свої обов’язки. Далі пацієнт повинен довести причиновий зв’язок між діями
чи бездіяльністю медичного працівника та наслідками, що настали, акцентувавши при цьому увагу на той факт, що шкода була завдана саме діями або
бездіяльністю медичного працівника. Такий зв’язок можна встановити шляхом
проведення експертизи (у висновку експерта). В той же час, аналіз судової практики дає підстави констатувати, що на практиці відшкодування моральної шкоди
пацієнтам (незважаючи на наявну нормативно-правову базу) викликає труднощі.
Тому є підстави говорити, що досліджуване питання потребує подальших науково-теоретичних розробок.
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У процесі дослідження встановлена наявність проблем у тлумаченні такої категорії цивільного права, як «інтереси держави і суспільства». Зокрема, труднощі полягають у співвідношенні категорій «публічний порядок» та «інтереси держави і
суспільства» внаслідок їх тотожності. Такожневрегульованим залишається питання
щодо наслідків порушення вищезазначених категорій.Розкрито зміст інтересів держави і суспільства та вказано на необхідність законодавчого перегляду чинної редакції
ст. 228 Цивільного кодексу України у зв’язку з наявними протиріччями.
Ключові слова: Цивільне право, публічний порядок, інтереси держави і суспільства.
Билан А.П. Интересы государства и общества в гражданском законодательстве Украины
В процессе исследований установлено наличие проблем толкования такой категории гражданского права, как «интересы государства и общества». В частности,
трудности заключаются в соотношении категорий «публичный порядок» и «интересы
государства и общества» вследствие их идентичности. Также неурегулированным остается вопрос относительно последствий нарушения вышеуказанных категорий. Раскрыто содержание интересов государства и общества и указано на необходимость законодательного пересмотра действующей редакции ст. 228 Гражданского кодекса Украины в связи с имеющимися противоречиями.
Ключевые слова: Гражданское право, публичный порядок, интересы государства и
общества.

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’ violation 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.

Цивільному законодавству завжди притаманний конфлікт інтересів між нормами публічного та приватного права. Так, у більшості сучасних континентальних системах цивільного права існують правові норми, спрямовані на захист
публічних інтересів у приватноправових відносинах.Цивільне законодавство України не є винятком, зокрема, приписи ст. ст. 203, 228 Цивільного кодексу України
(далі – ЦК України) оперують такою публічною категорією, як «інтереси держави і суспільства». Враховуючи те, що зазначена категорія є досить новою для
цивільного законодавства України (введена у ЦК України Законом України від
02.12.2010№ 2756-VI), необхідно з’ясувати, шляхом порівняльного правового
аналізу цивільного законодавства інших країн, зміст вказаної категорії та, з огля© БІЛАН Олександр Петрович – аспірант Інституту держави і права ім. В. М.Корецького НАН України
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ду на наявність у ЦК України такої (тотожної) категорії, як «публічний порядок»,
доцільність її законодавчого закріплення.
Слід зазначити, що проблема обмеження приватноправових відносин нормами публічного характеру вже неодноразово була предметом наукових досліджень,
зокрема таких науковців, як Й.О. Покровський, В.П. Грибанов, Є.О. Суханов,
О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцов. Водночас аналіз вітчизняної судової практики дозволяє стверджувати, що на сьогодні існують проблеми щодо однакового тлумачення суб’єктами цивільних правовідно син категорії «інтере си держави і
суспільства». Наведене зумовлює необхідність додаткових досліджень.
«Публічне право – це те, що стосується становища римської держави, приватне – це те, що стосується користі окремих осіб; існує корисне у суспільному
відношенні й корисне у приватному відношенні». Зазначений вислів давньоримського юриста Ульпіана, наведений у Дигестах Юстиніана, ліг в основу
подальшої кваліфікації правових явищ, зокрема, в основурозподілу права на
публічне та приватне.
З давніх часів існувало розуміння різного впливу правових методів на
поведінку людей. Там, де воля суб’єкта приватноправових відносин стикалася з
волею держави, застосовувались публічні (примусові) методи впливу. Там, де
пересікалась воля суб’єктів приватноправових відносин, – приватні (дозвільні)
методи.
Так, Й.О. Покровський, досліджуючи критеріївідмінно стей між правом
публічним та приватним,підкреслював, що основна різниця між ними полягає у
способах та прийомах регулювання суспільних відносин1.
Так, відносини, де держава принципово не може допустити поряд із собою
ніякої іншої волі та ініціативи, регулюються способом юридичної централізації.
У свою чергу, у відносинах, які стосуються сфери приватного права, держава
принципово утримується від безпосереднього і владного регулювання. Держава
надає можливість такого регулювання самостійним соціальним одиницям –
суб’єктам права2.
Отже, якщо публічне право є системою юридичної централізації відносин, то
цивільне право, навпаки, є системою юридичної децентралізації: вона за своєю
сутністю передбачає для свого буття наявність багатьох самовизначальних
центрів. Якщо перше є сферою влади і підпорядкування, то друге – свободи і приватної ініціативи3.
Разом з тим, Й.О. Покровський звертав увагу на відсутність такої сфери
суспільних відносин, яка б регулювалась виключно одним із двох вищезазначених способів регулювання, оскільки будь-яка сфера суспільних відносин може
(теоретично) регулюватись як одним, так і іншим способом4. При цьому спосіб
власного (публічного) регулювання має переваги так як сильніше об’єднує
суспільство, вносить визначеність та планомірність у суспільні відносини, які регулює. З іншого боку, зазначений спосіб зменшує приватні ініціативи і за
відповідних умовможе привести до повного пригнічення особистості. У свою
чергу, принцип юридичної децентралізації вносить у регульовані відносини елемент випадковості та невизначеності, але взамін сприяє підприємницькій діяльності. Якщо у першому випадку підприємницька діяльність стимулюється примусом, то у другому – свободою та особистою зацікавленістю5.
З вищевикладеного випливає, що основна мета розподілу права на приватне і
публічне полягає у встановленні межі втручання держави у сферу приватних інте-
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ресів фізичних та юридичних осіб. Отже, можна визначити основні (характерні)
риси,притаманні публічному і приватному праву:
– для публічного права характерне волевиявлення шляхом видання владних
приписів,перевага імперативних норм, орієнтація на задоволення державного
(суспільного) інтересу;
– для приватного права характерне вільне волевиявлення, юридична рівність,
майнова самостійність, перевага договірної форми регулювання, наявність диспозитивних норм, орієнтація на задоволення приватних інтересів.
Визначивши основні риси публічного та приватного права, повернемося до
дослідження публічної категорії інтересів держави і суспільства у цивільному законодавстві України.
Так, ст. 203 ЦК України встановлюються загальні вимоги, додержання яких є
необхідним для чинності правочину. Частиною першою зазначеної статті передбачено, що зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам
цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Приписи ч. 1 ст. 203 ЦК України можна розглядати як умови (підстави) застосування публічних методів для захисту інтересів держави і суспільства.
Наслідки порушення зазначеної норми встановлені ч. 3 ст. 228 ЦК України,
відповідно до якої, у разі недодержання вимоги щодо відповідності правочину
інтересам держави і суспільства його моральним засадам, такий правочин може
бути визнаний недійсним.
З огляду на зазначене, для виконання поставленої на початку цієї статті мети
є необхідність у з’ясуванні такої цивільно-правової категорії,як «інтерес».
Правовий аналіз ст. 15 ЦК України дає підстави стверджувати, що Цивільний
кодекс України не ототожнює поняття «цивільного права»та«інтересу». Зокрема,
ст. 15 ЦК України встановлено право кожної особи на захист свого цивільного
права у разі його порушення, невизнання або оспорювання та право особи на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.Також і ст. 16 ЦК України встановлює право кожної особи на звернення до
суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та право на
звернення до суду за захистом інтересу.
Таким чином, приписи вищенаведених статей підштовхують до питання: що
таке «інтерес» у цивільному праві України і чим він відрізняється від «цивільного права»?
В.П. Грибанов, досліджуючи вказану проблематику, зазначав, що важливе значення інтересу у праві породило серед юристів думку, що інтерес входить у самий
зміст суб’єктивного права. Ця думка викликала заперечення зі сторони інших авторів, які вказують на важливе значення інтересу у праві, але вважають інтерес
моментом зовнішнім щодо суб’єктивного права і у зміст права його не включають6.
Сам В.П. Грибанов дотримувався точки зору, що інтерес не входить до змісту
суб’єктивного права7. Він обґрунтовував свою позицію тим, що інтерес є
поєднанням об’єктивного і суб’єктивного моментів8. Зокрема, будь-який інтерес,
вважав В.П. Грибанов, – це інтерес певного суб’єкта, незалежно від того, чи є такий суб’єкт окремим громадянином, групою осіб або суспільством. Водночас очевидно: інтерес – явище об’єктивне. Його об’єктивний характер полягає у тому, що
він не тільки плід нашого розуму, не тільки результат людської свідомості, а є реально існуючиму житті явищем, яке необхідно враховувати9.
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Отже, з однієї сторони, інтерес є передумовою не тільки придбання, але і
здійснення та захисту цивільного права. З іншої сторони, задоволення інтересу
особи є метою будь-якого суб’єктивного права, яке виступає як правовий засіб задоволення інтересів10.
Разом з тим, право, яким би досконалим воно не було, не в змозі передбачити
задоволення всіх без винятку інтересів з огляду на їх індивідуальність та постійне
виникнення в житті нових потреб і відповідних їм інтересів. З цієї причини законодавство завжди закріплює в собі лише ті суб’єктивні права, які направлені на
задоволення основних, загальних для всіх членів суспільства, для визначених
груп типових інтересів. На випадок виникнення зазначених вище інтересів, але
ще не забезпечених суб’єктивним правом, закон передбачає можливість їх безпосереднього правового захисту11.
Вищенаведене дозволяє зробити такі висновки.
По-перше, інтерес у цивільному законодавстві України можна тлумачити як
передумову (потребу) придбання, здійснення та захисту цивільного права.
По-друге, наявність у цивільному праві України поряд з категорією «право»
ще і такої категорії, як «інтерес», пояснюється тим, що інтерес завжди передує
праву. Адже спочатку виникає інтерес, а потім приймається відповідна правова
норма як інструмент для задоволення такого інтересу.Постійне виникнення нових
інтересів, які з певних причин є необхідними для держави і суспільства, але ще
не забезпечені відповідною правовою нормою,і зумовлює необхідність правового
закріплення можливості їх захисту. Саме цим пояснюється відокремлення інтересу від права та надання можливості його захисту у ст.ст. 15, 16 ЦК України.
Оскільки у цивільному праві знаходять своє вираження інтере си всіх
суб’єктів цивільного права,у т. ч.держави і суспільства, виникає питання:у чому
ж полягаютьці інтереси? Зокрема, з огляду на те, що законодавчому закріпленню
положень ч. 1 ст. 203 та ч. 3 ст. 228 ЦК України передували певні інтереси держави і суспільства, є необхідність у розкритті їх змісту.
У цьому випадку доцільно провести порівняльний аналіз цивільного законодавства України та країн романо-германської системи права на предмет правового регулювання обмеження здійснення цивільних прав інтересами держави і
суспільства.Так, Французький цивільний кодекс (далі – ЦК Франції) у подібних
випадках оперує такою категорією, як публічний порядок. ЦК Франції, як і ЦК
України (ст. 203 ЦК України), містить норму (ст. 1108 ЦК Франції), яка встановлює суттєві умови, що визначають чинність угод. Зокрема, приписами ст. 1108 ЦК
Франції встановлено, що дійсність угоди визначається чотирма суттєвими умовами, однією з яких є наявність законної підстави у зобов’язанні12. У свою чергу,
відповідно до ст. 1133 ЦК Франції, підстава є незаконною, якщо вона заборонена
законом, суперечить добрим намірам або публічному порядку13. Слід звернути
увагу на те, що ст.ст. 1108, 1133 ЦК Франції регулюють зобов’язальні правовідносини, тобто забороняють порушувати (відступати) від публічного порядку при укладанні угод. При цьомуст. 6 ЦК Франції встановлює «генеральну заборону» на
порушення публічного порядку. Згідно з її приписами, відступ від законів, які стосуються публічного порядку та добрих намірів, шляхом укладання окремих угод
забороняється14. Фактично ст. 6 ЦК Франції встановлює обмеження здійснення
цивільних прав публічним порядком (ЦК України у ст. 13 не містить такого обмеження).
То що ж мається на увазі під публічним порядком у цивільному законодавстві
Франції?
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По-перше, для точного розкриття суті публічного порядку у французькому
цивільному законодавстві слід звернути увагу на те, що французьке ordrepublic
може одночасно перекладатись як «публічний порядок», так і «імперативні норми», а в деяких випадках– як «інтереси держави і суспільства» (наприклад:nullitй
d’ordrepublic).Хоча більш точним (коректним) перекладом ordrepublicє вираз
«імперативні норми», оскільки під цим терміном мається на увазі сукупність правил або правових принципів, які регулюють суспільний та державний устрій
(публічний порядок), а тому є обов’язковими для всіх осіб, які знаходяться на території держави15.
По-друге,цивільне законодавство Франції під «публічним порядком»розуміє
визначений порядок у державі, встановлений та забезпечений імперативними
нормами права з метою захисту державної незалежності, соціальної безпеки, економічних підвалин держави, суспільного спокою, а також направлений на захист
конституційних прав та свобод особи16. До таких імперативних норм можна
віднестинорми кримінального, адміністративного, податкового права. Зокрема,
до норм права публічного порядку належить ст. 16 ЦК Франції, яка встановлює
примат особи і забороняє будь-яке посягання на гідність людини, а також гарантує його недоторканність17.
Цивільне законодавство Німеччини також обмежує принцип приватної автономії суб’єктів цивільного права нормами публічного характеру. Так, згідно з
§ 134 Цивільного кодексу Німеччини(далі – ЦК Німеччини),угода, яка порушує
встановлену законом заборону, є нікчемна, якщо законом не встановлено інше18.
Слід звернути увагу на те, що схожа заборона є і в цивільному законодавстві
України. Так, ч. 1 ст. 203 ЦК України встановлює заборону на порушення змістом
правочину актів цивільного законодавства, а ч. 1 ст. 215 ЦК України передбачає
санкцію за таке порушення– недотримання вимоги ч. 1 ст. 203 ЦК України є
підставою недійсності правочину. Разом з тим, є кардинальна відмінність між
змістом, який вкладається у поняття «акти цивільного законодавства» (ч. 1. ст. 203
ЦК України) та «встановлена законом заборона» (§ 134 ЦК Німеччини).
Стаття 203 ЦК України під «актами цивільного законодавства» розуміє норми
приватного права (з урахуванням приписів ст. 4 та ч. 2 ст. 1 ЦК України), тоді якдо «встановленої законом заборони»(§ 134 ЦК Німеччини)включаються як норми
приватного, так і публічного права.
Приміром, Ян Шапп, роз’яснюючи положення § 134 ЦК Німеччини, зазначає,
що закони публічного права, особливо закони кримінального права, засуджуючи
ту чи іншу угоду, часто обмежуються винесенням публічноправової або кримінально-правової санкції, не висловлюючись щодо питання цивільно-правової
нікчемності невизнаної угоди. Розробники ЦК Німеччини мали намір вирішити
цю проблему у § 134. У ситуації, коли закон висловлює тільки недовіру будь-якій
угоді, вже тільки ця недовіра повинна породжувати цивільно-правову нікчемність
угоди, якщо із закону не слідує іншого. Ян Шапп звертає увагу, що більш практичним є тлумачення кожного окремого закону, який забороняє угоду, на предмет
того, чи можна з цього невизнання розумним чином вивести санкцію нікчемності
угоди, керуючись § 13419.
Можна припустити, що саме вищезазначеним пояснюється відсутність у
цивільному законодавстві Німеччини прив’язок до «публічного порядку» або
«інтересів держави і суспільства». Адже публічний порядок встановлюється і забезпечуєтьсяімперативними нормами публічного права. У свою чергу, приписи§
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134 ЦК Німеччини забороняють порушувати норми публічного права та встановлюють нікчемність цивільно-правових угод, які порушують такі імперативні
норми.
Отже, ЦК Німеччини захищає публічний порядок в інший спосіб, ніж це передбачено у цивільних кодексах України та Франції, а саме:захист відбувається
шляхом прийняття законодавчої заборони на укладання цивільно-правових угод,
які порушують не тільки приватноправові, але й публічноправові норми.
Цивільний кодекс Російської Федерації (далі – ЦК РФ) також містить схожу зі
ст. 228 ЦК України правову норму.
Згідно із ч. 1. ст. 169 ЦК РФ, угода, укладена з метою, яка завідомо порушує
основи правопорядку або моральності, є нікчемною.
У російській юридичній літературі угоди, укладені з порушенням приписів ст.
169 ЦК РФ, отримали назву «антисоціальні». Як зазначає Є.О. Суханов, такі угоди нікчемні тому, що являють собою серйозні та небезпечні порушення чинного
законодавства, мають антисоціальний характер і посягають на важливі державні
і суспільні інтереси. Саме публічний характер інтересів, що порушуються
подібними угодами, дозволяє визначати їх як антисоціальні20.
Є.О. Суханов зосереджує увагу на тому, що під основами правопорядку треба
розуміти загальні принципи права, тобто те,що виражає його сутність, соціальну
спрямованість, що визначає його межі здійснення прав і свобод у суспільстві. Основи правопорядку закріплені у Конституції Російської Федерації. Вони визначають суспільну, політичну та економічну організацію суспільства. На їх базі формується публічний порядок21.
Така правова позиція підтримується також судовою системою Російської Федерації.
Так, 8 червня 2004 року Конституційний Суд Російської Федерації прийняв
ухвалу за № 226-О, у мотивувальній частині якої зазначалось, що кваліфікуючою
ознакою антисоціальної угоди за ст. 169 ЦК РФ є її мета, тобтодосягнення такого
результату, який не просто не відповідає закону, а суперечить – завідомо і очевидно для учасників цивільного обігу – основам правопорядку. Ознаки антисоціальної угоди встановлюються під час судового розгляду з урахуванням усіх фактичних обставин, характеру допущених сторонами порушень та їх наслідків22.
У подальшому 10 квітня 2008 року Пленум Вищого арбітражного суду
Російської Федерації у своїй постанові №22 вказав, що антисоціальними угодами
є угоди, які не просто не відповідають вимогам закону або інших правових актів,
а порушують фундаментальні основи російського правопорядку, принципи
суспільної, політичної та економічної організації суспільства23.
Таким чином, цивільне законодавство і судова практика судів Російської Федерації достатньо чітко кваліфікують основні ознаки антисоціальних угод, які порушують основи правопорядку. Незважаючи на те, що у кожному конкретному
випадку останнє слово повинен сказати суд (встановлюючи ознаки антисоціальності), він обмежений певними межами, що дозволяє уникнути суб’єктивізму зі
сторони суддів.
Враховуючи вищенаведений порівняльно-правовий аналіз, спробуємо розкрити зміст категорії інтересів держави та суспільства, що наведена у ч. 1 ст. 203 та
ч. 3 ст. 228 ЦК України.
Перш за все, необхідно звернути увагу на те, що ч. 1 ст. 228 ЦК України оперує такою категорією, як «публічний порядок», тоді як у ч. 3 ст. 228 йдеться вже
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про «інтереси держави і суспільства». Наслідком порушення публічного порядку
є нікчемність правочину, а наслідком порушення інтересів держави і суспільства – оспорюваність.
Це створює певні проблеми щодо однакового тлумачення і застосування норм
ст. 228 ЦК України. Незрозуміло, який зміст вкладав законодавець у категорії
публічного порядку та інтересів держави, зокрема, ототожнював їх чи ні? У разі,
якщо одне і теж,то чому законодавець встановив різні наслідки одного і того ж
порушення?
Для надання відповіді на поставлені питання слід звернути увагу на законодавчі зміни, яких зазнала ст. 228 ЦК України за час свого існування.
Так, станом на 16 січня 2003 рокуредакція ст. 228 ЦК України не містила частини третьої і стосувалась виключно публічного порядку та наслідків його порушення. У подальшому Законом України від 02 грудня 2010 року № 2756-VI були
внесені відповідні зміни щодо інтересів держави і суспільства, водночас цим же
законом внесено зміни до ч. 1 ст. 203 ЦК України, у якій раніше не застосовувалась категорія інтересів держави і суспільства.
Отже, саме ці законодавчі зміни призвели до плутанини з категоріями
«публічний порядок» та «інтереси держави і суспільства».Разом з тим, незважаючи на допущені неточності у ході внесення змін до останньої редакції ст. 228 ЦК
України,слід погодитися з висновком Вищого адміністративного суду України
про те, що відповідно до статті 228 ЦК України правочин, учинений з метою, яка
завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, водночас є і таким, що порушує публічний порядок24. Такий висновок повністю підтверджується і вищенаведеним порівняльним аналізом континентальних систем цивільного права, які не
розділяють ці категорії.
Таким чином, якщо виходити з того, що публічний порядок та інтереси держави і суспільства – це тотожні категорії, розкриття змісту публічного порядку,
яке наведене у ч. 1 ст. 228 ЦК України, одночасно розкриває зміст інтересів держави і суспільства. Так, інтереси держави і суспільства полягають у недопущенні
порушення конституційних прав та свобод людини і громадянина, знищення,
пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.
Щодо встановлення ст. 228 ЦК України різних наслідків порушення публічного порядку (нікчемність) та інтересів держави і суспільства (оспорюваність), то
можна припустити, що це редакційна помилка,і наслідком правочину, який порушує інтереси держави і суспільства, повинна бути нікчемність.
Взагалі необхідно відмітити той факт, що чинна редакція ч. 3 ст. 228 ЦК
України досить гостро критикується вітчизняними науковцями.
Приміром, О.В. Дзера вказує, що законодавчі зміни до ст. 228 ЦК України не
можуть бути визнані глибоко продуманими та логічними, у тому числі і з причин
різнопорядкових правових наслідків недійсності правочину, встановлених ч. 3
ст. 228 ЦК України25.
Н.С. Кузнєцоваакцентує увагу на тому, що доповнення до ст. 228 ЦК України
вносить певні корективи у кваліфікацію недійсних правочинів. Так, поряд з
нікчемними і оспорюваними правочинами з’явились недійсні правочини,
недійсність яких встановлюється судом у випадках, передбачених законом. Н.В.
Кузнєцова зазначає, що доповнення ст. 228 ЦК України викликає серйозні заперечення не тільки у змістовному плані, але і з позиції юридичної техніки26.
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Підсумовуючи, слід зазначити, що:
– головний та основний інтерес держави і суспільства у приватноправових
відносинах полягає у захисті публічного порядку (основ правопорядку);
– зміст інтересів держави і суспільства розкривається у ч. 1 ст. 228 ЦК України
та полягає у недопущенні порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконного заволодіння ним;
– з огляду на наявність у Цивільному кодексі України категорії «публічний порядок», введення у Цивільний кодекс України нової (ідентичної) категорії «інтереси держави і суспільства» позбавлене законодавчої необхідності.
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Т. П. УСТИМЕНКО

СПАДКУВАННЯ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ В УКРАЇНІ

Розглянуто особливості спадкування права на земельну ділянку. Досліджено особливості оформлення спадкоємцями права на земельну ділянку, а також порядок проведен-
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ня державної реєстрації права власності та інших речових прав на земельну ділянку.
Визначено місце нотаріуса у реалізації права на спадкування.
Ключові слова: земельна ділянка, спадщина, спадкоємці, право власності, державна реєстрація прав на земельну ділянку.

Устименко Т.П. Наследование права на земельный участок в Украине
Рассмотрено особенности наследования права на земельный участок. Исследовано
особенности оформления наслідниками права на земельный участок, а также порядок
проведения государственной регистрации права собственности и других прав на земельный участок. Определено место нотаріуса в реализации права на наследование.
Ключевые слова: земельный участок, наследство, наследники, право собственности, государственная регистрация прав на земельный участок.

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

Земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами1.
Статтею 1218 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) встановлено, що
до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві
на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.
Згідно ЦК України право власності на земельну ділянку у порядку спадкування переходить до спадкоємців на загальних підставах, із збереженням її цільового призначення (ст. 1225 ЦК України). Однак, процес оформлення спадкових прав
на земельну ділянку має свої особливості.
Умовою для переходу в порядку спадкування права власності на об'єкти нерухомості, в тому числі земельну ділянку є набуття спадкодавцем зазначеного права у встановленому законодавством України порядку.
Стаття 126 Земельного кодексу України (далі ЗК України) зазначає, що право
власності на земельну ділянку оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»2. Цим законом встановлено, що право власності на нерухоме майно підлягає обов’язковій
державній реєстрації, а згідно частини 3 статті 3 зазначеного закону - права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації відповідно до цього закону,
виникають з моменту такої реєстрації. Так, і ст. 125 ЗК України закріплює, що
право власності на земельну ділянку виникає із моменту державної реєстрації
цього права.
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно – офіційне визнання і
підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на
нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Останнім є єдина державна інформаційна система, що містить відомості про права на нерухоме майно, їх
обтяження, а також про об’єкти та суб’єктів цих прав.
Якщо за життя спадкодавець не набув права власності на земельну ділянку, то
спадкоємець також не набуває права власності у порядку спадкування. До спадкоємця переходять лише визначені майнові права, які належали спадкодавцеві на
час відкриття спадщини.
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Відповідно до ч. 4 ст. 3 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» права на нерухоме майно, що виникли до набрання
чинності цим законом, визнаються дійсними у разі відсутності їх державної
реєстрації, передбаченої цим законом, за таких умов: якщо реєстрація прав була
проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, або
якщо на момент виникнення прав діяло законодавство, що не передбачало
обов'язкової реєстрації таких прав.
Якщо спадкодавець не набув права власності на земельну ділянку згідно зі
ст. 125 ЗК України, проте розпочав процедуру приватизації земельної ділянки
відповідно до чинного законодавства України, а органами місцевого самоврядування відмовлено спадкоємцям у завершенні процедури приватизації, то спадкоємці мають право звертатися до суду із позовами про визнання відповідного
права в порядку спадкування - права на завершення приватизації, а не права власності на земельну ділянку3.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку можна після отримання в
нотаріуса свідоцтва про право на спадщину. Якщо спадщина відкрилась у період
чинності ЦК УРСР, застосуванню підлягають норми ЦК УРСР про належність
спадщини спадкоємцеві з часу відкриття спадщини незалежно від оформлення
права на спадщину4.
Статтею 1297 ЦК України встановлено обов’язок спадкоємця звернутися за
свідоцтвом про право на спадщину на нерухоме майно. Проте нормами цієї статті,
так само як й іншими нормами цивільного права, не визначено правових
наслідків недотримання такого обов’язку у виді втрати права на спадщину.
Для отримання свідоцтва про право на спадщину необхідно звернутися до нотаріуса (до державного або до приватного) за місцем відкриття спадщини для
відкриття спадкової справи. Таке свідоцтво видається на підставі заяви спадкоємців, які прийняли спадщину, після закінчення шести місяців від дня її
відкриття.
Відносини спадкування регулюються правилами ЦК України, якщо спадщина
відкрилась не раніше 1 січня 2004 року. У разі відкриття спадщини до зазначеної
дати застосовується чинне на той час законодавство, зокрема відповідні правила
ЦК 1963 р., у тому числі щодо прийняття спадщини. У разі коли спадщина, яка
відкрилася до набрання чинності ЦК України і строк на її прийняття не закінчився до 1 січня 2004 року, спадкові відносини регулюються ЦК України5.
Виникнення у спадкоємця права на спадщину, яке пов’язується з її прийняттям, як майнового права зумовлює входження права на неї до складу спадщини
після смерті спадкоємця, який не одержав свідоцтва про право на спадщину
(статті 1296, 1297 ЦК України) та не здійснив його державної реєстрації (ст. 1299
ЦК України).
Згідно Наказу Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року № 296/5 «Про
затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України»6 видача
свідоцтва про право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації, проводиться
нотаріусом після подання правовстановлюючих документів щодо належності
цього майна спадкодавцеві та перевірки відсутності заборони або арешту цього
майна.
Видача свідоцтва про право на спадщину на земельну ділянку нотаріусом
проводиться на підставі документів, оформлених відповідно до статті 19 Закону
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтя-

жень»7
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та витягу з Державного земельного кадастру. Згідно статті 19 зазначеного
закону такими документами є свідоцтво про право власності спадкодавця на
нерухоме майно, цивільно-правова угода про відчуження земельної ділянки та
державний акт на право власності на земельну ділянку.
За відсутності у спадкоємця необхідних для видачі свідоцтва про право на
спадщину документів нотаріус роз’ясняє йому процедуру вирішення зазначеного
питання в судовому порядку.
При цьому необхідно взяти до уваги узагальнену судову практику відносно
розгляду цивільних справ про спадкування, в тому числі, земельних ділянок8.
Так, спори про визнання права власності на земельну ділянку та права на земельну частку (пай) в порядку спадкування, зокрема у випадках, якщо відсутній
отриманий спадкодавцем державний акт про право власності на земельну ділянку, зареєстрований належним чином, якщо спадкодавцем не був отриманий державний акт про право власності на земельну ділянку, або в державному акті є неточності, які підлягають виправленню, розглядаються судами з урахуванням вимог закону та роз'яснень, викладених в пунктах 10, 11 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України від 30 травня 2008 року № 79 про те, що
відповідно до статті 1225 ЦК України право власності на земельну ділянку переходить до спадкоємців за загальними правилами спадкування зі збереженням її
цільового призначення при підтвердженні цього права спадкодавця державним
актом на право власності на землю або іншим правовстановлюючим документом.
У порядку спадкування можуть передаватися також право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), право користування
чужим майном (сервітут).
При розгляді справ про визнання права власності на спадкове нерухоме майно у випадках, якщо спадщина прийнята, проте спадкоємцем не було одержано
свідоцтво про право на спадщину (ст. 1297 ЦК України) або не здійснено державну реєстрацію права на спадщину (ст. 1299 ЦК України), слід брати до уваги, що
законодавець розмежовує поняття «виникнення права на спадщину» та «виникнення права власності на нерухоме майно, що входить до складу спадщини», і
пов’язує із виникненням цих майнових прав різні правові наслідки.
Не підлягають задоволенню позовні вимоги спадкоємців про визнання права
власності на земельну ділянку, щодо якої спадкодавцем розпочато, але не завершено процедуру приватизації10.
Вирішуючи такі спори, судам слід дотримуватися положень статей 524, 548 –
549 ЦК УРСР, ст. 1225 ЦК України, положень ЗК України в редакції Закону України від 13 березня 1992 року, статей 78-79, 116, 118, 120, 125, 126 ЗК в редакції
Закону України від 25 жовтня 2001 року, іншими підзаконними нормативними актами, які регулюють земельні правовідносини, враховуючи їх чинність на час
відкриття спадщини.
Копія Державного акту на право власності на земельну ділянку залишається у
справі нотаріуса. На оригіналі державного акта нотаріусом проставляється
відповідна відмітка про перехід права власності на земельну ділянку до спадкоємця. Порядок здійснення відмітки про перехід права власності на земельну
ділянку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 року
№ 439 «Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку»11.
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Не видаються свідоцтва про право на спадщину на земельну ділянку на
підставі державного акта, зокрема, який містить виправлення, або ж на земельну
ділянку, яка належала спадкодавцеві на праві спільної сумісної власності,
оскільки нотаріус може видати свідоцтво про право на спадщину після смерті одного з учасників спільної сумісної власності лише після виділення (визначення)
частки спадкодавця у спільному майні. У цих випадках питання щодо оформлення спадкових прав вирішуються спадкоємцями в судовому порядку12.
Слід зазначити, що з набранням чинності 1 січня 2013 року ЗУ «Про державний земельний кадастр», державні акти на право власності на землю видаватися
не будуть. Натомість, документом, що посвідчує право власності, буде свідоцтво
на право власності, отримане у територіальному органі Державної реєстраційної
служби. Свідоцтво отримуватимуть власники новостворених земельних ділянок.
У випадку, коли ділянка сформована, має кадастровий номер, а змінюється лише
власник, свідоцтво на руки не видаватимуть. Відповідні зміни вносять в електронний реєстр прав власності та Державний земельний кадастр, а нотаріус робить на державному акті спеціальну позначку. У разі потреби, підтвердити своє
право власності на земельну ділянку можна буде витягом з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно або Державного земельного кадастру.
Державну реєстрацію права власності на земельну ділянку шляхом внесення
записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно згідно чинного
законодавства13 проводять орган державної реєстрації прав та нотаріус як
спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав
на нерухоме майно.
Так, нотаріус у випадку видачі свідоцтва про право на спадщину на нерухоме
майно вносить відомості про перехід права власності на ім’я спадкоємця до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав
на земельну ділянку у разі, коли в поданих документах відсутні відомості про кадастровий номер земельної ділянки, потрібен витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Згідно п. 4 постанови Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 року № 703 «Про затвердження Порядку державної реєстрації
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на земельні ділянки проводиться після державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі, після здійснення якої земельній ділянці присвоюється кадастровий номер. Тобто, перед тим, як звертатися до державної
реєстраційної служби чи нотаріуса щодо реєстрації права власності на земельну
ділянку, необхідно впевнитися, що земельна ділянка зареєстрована в Державному
земельному кадастрі.
Згідно Закону України від 07.07.2011 року № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр»14 земельні ділянки, право власності на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. У разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) за заявою їх власників. Тобто, документи (земельні акти), якими
було посвідчено право власності на земельну ділянку, видані до набрання чинності цим законом, є дійсними, навіть у разі відсутності кадастрових номерів.
При оформленні спадку ці документи підлягають заміні.
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Також слід зазначити, що у зв’язку з неодноразовими зверненнями громадян
та юридичних осіб щодо відмови нотаріусів у посвідченні заповітів та видачі
свідоцтв про право на спадщину на житлові будинки, будівлі, споруди з підстав
відсутності кадастрового номера земельної ділянки, на яких розташовані ці
об’єкти, та з метою однакового застосування нотаріусами вимог статей 120 ЗК
України та 377 ЦК України, Міністерство юстиції України повідомляє, що
відсутність кадастрового номера земельної ділянки не може бути підставою
відмови у видачі нотаріусами свідоцтв про право на спадщину та у посвідченні
заповітів15, оскільки: 1)при посвідченні заповіту від заповідача не вимагається
подання доказів, які підтверджують його право на майно, що заповідається; 2)
Державним комітетом України із земельних ресурсів наказом від 15.02.2010 року
№ 168 затверджено Порядок присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам. Пунктом 5.2 зазначеного Порядку встановлено, що для формування та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, яка на момент набрання чинності
цим наказом надана у власність та не має кадастрового номера, власник такої земельної ділянки або уповноважена ним особа подає до територіального органу
Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки заяву про присвоєння кадастрового номера земельної ділянки; 3) вимогами частини першої статті 1297
ЦК України встановлено, що спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої
є нерухоме майно, зобов’язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому
свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно. Право власності на нерухоме майно виникає у спадкоємця з моменту державної реєстрації цього майна (частина друга статті 1299 ЦК України).
Після внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень нотаріус формує витяг з Державного реєстру прав та оформляє
його у двох примірниках, один з яких долучається до реєстраційної справи, яка
підлягає довічному зберіганню в архіві, який створюється в органі державної
реєстрації прав.
Оформлення іноземними громадянами та особами без громадянства спадкових прав на земельні ділянки здійснюється за загальними правилами, передбаченими чинним законодавством. Однак, Земельним кодексом України встановлено
обов’язок іноземного громадянина або особи без громадянства, що прийняли у
спадщину земельну ділянку сільськогосподарського призначення, протягом року
відчужити таку земельну ділянку. Невиконання зазначеної вимоги є підставою
для примусового припинення прав на земельну ділянку, що здійснюється у судовому порядку.
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Розділ 6

ТРУДОВЕ ПРАВО

УДК 349.2 (043.2)

С. В. ВЕНЕДІКТОВ

ЩОДО СУЧАСНОГО СТАНУ
РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

Досліджено сучасний стан правового регулювання трудових відносин в Україні.
Зроблено висновок, що існуючий Кодекс законів про працю України вже давно не
вирішує тих завдань, які ставляться до нього сучасними реаліями життя. Зазначений
висновок обумовлений тим, що положення вказаного законодавчого акту приймалися за
часів панування іншої соціальної, економічної та політичної доктрини. Обґрунтовано
необхідність прийняття Трудового кодексу України. Проаналізована остання редакція
проекту Трудового кодексу України. Дослідженні позитивні та негативні сторони вказаного нормативно-правового акту. Вказано про неможливість віднесення його положень до таких, що є доцільними, сучасними та революційними для подальшого регулювання трудових правовідносин в нашій державі. Зроблено висновок, що проект Кодексу
являє собою компіляцію норм існуючого, соціалістично-вираженого КЗпП України, які в
добу розвинених економічних відносин вже не мають належного застосування.
Ключові слова: Трудовий кодекс України, перспективне законодавство, Кодекс законів про працю України, трудові правовідносини, працівник, роботодавець, трудовий
договір, суб’єкти трудового права.

Венедиктов С.В. Относительно современного состояния реформирования трудового законодательства в Украине
Исследовано современное состояние правового регулирования трудовых отношений в Украине. Сделан вывод, что существующий Кодекс законов о труде Украины уже
давно не решает тех задач, которые относятся к нему современными реалиями жизни. Указанный вывод обусловлен тем, что положения данного законодательного акта
принимались во времена господства иной социальной, экономической и политической
доктрины. Обоснована необходимость принятия Трудового кодекса Украины. Проанализирована последняя редакция проекта Трудового кодекса Украины. Исследованы положительные и отрицательные стороны указанного нормативно правового акта. Указано о невозможности отнесения его положений к тем, что являются целесообразными, современными и революционными для дальнейшего регулирования трудовых правоотношений в нашем государстве. Сделан вывод, что проект Кодекса представляет собой компиляцию норм существующего, социалистически-выраженного КЗоТ Украины,
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которые во время развитых экономических отношений уже имеют надлежащего применения.
Ключевые слова: Трудовой кодекс Украины, перспективное законодательство, Кодекс законов о труде Украины, трудовые правоотношения, работник, работодатель,
трудовой договор, субъекты трудового права.

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 revolutionary 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,
labor relations, employee, employer, labor contract, subjects of employment la

Розвиток в Україні ринкових відносин, знаходження більшої частини виробничих потужностей нашої держави в руках приватного сектору економіки, дотримання євроінтеграційної політики, безперервне оновлення провідних світових
технологій – всі ці фактори, безумовно, впливають та поступово видозмінюють
всі сфери суспільного життя в нашій державі, в тому числі й ті, що стосуються застосування найманої праці. В свою чергу, якщо звернутися безпосередньо до регулювання трудових відносин, то можна побачити, що основоположний кодифікований акт в цій сфері – Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП України)1 вже давно не вирішує тих завдань, які ставляться до нього сучасними реаліями життя.
Зумовлено це, в першу чергу застарілістю положень КЗпП України, який був
затверджений наприкінці 1971 року та набув чинності починаючи з 1 червня
1972 року2. Слід зазначити, в історії трудового права існує безліч прикладів існуючих чинних ключових законодавчих актів про працю, положення яких були запроваджені набагато десятиріч раніше. Так, наприклад, в Федеративній Республіці Німеччина правові основи трудового договору містяться в Шостій главі
Германського Цивільного Укладення, що було прийнято аж в 1896 році3. Закон
про трудові стандарти Японії датується 07 квітнем 1947 року4, а в Королівстві
Іспанія найбільша частина положень, що стосується виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин, врегульована Законом про статус працівників від
1980 року5. Однак, кажучи про застарілість положень саме КЗпП України, ми
маємо на увазі в першу чергу те, що положення вказаного законодавчого акту
приймалися за часів панування іншої соціальної, економічної та політичної доктрини. Так, наведений Кодекс був запроваджений за часів, коли єдиним роботодавцем була держава, конституційне право на працю «підкріплювалося» кримінальною відповідальністю за дармоїдство, а при наявності чисельних трудових прав,
працівники фактично були закріплені за певними підприємствами, установами,
організаціями та інше.
Тому, безперечно, незважаючи на чисельні зміни та поправки, КЗпП України
залишив фундамент ще радянської, соціалістичної епохи, який в умовах розвине-
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ної економіки вже не може бути дієвим. Викладене зумовлює запровадження нового перспективного кодифікованого акту, який би враховував тенденції вже
іншого проміжку часу, та визначав подальшу політику розвитку правового регулювання трудових відносин.
Якщо звернутися до нормотворчої діяльності законодавчих органів нашої держави, то можна побачити, що станом на початок 2014 року, останній зареєстрований у Верховній Раді України проект Трудового кодексу України датується 22
квітня 2013 року (далі – проект Кодексу)6. При цьому кінцева, доопрацьована редакція зазначеного проекту Кодексу, була надана до Верховної Ради України 27
серпня 2013 року.
Аналізуючи зміст наведеного проекту Кодексу, можна дійти висновку, що він
містить в собі певні інноваційні для існуючої трудо-правової системи положення,
які, безумовно, будуть дуже корисними для практичного їх застосування суб’єктами трудових відносин. Так, проект Трудового кодексу України: передбачає правове закріплення регулювання дії актів трудового законодавства в часі, а також аналогію закону та права; містить норму (ст. 18), присвячену «конфлікту інтересів»
працівника та роботодавця; розкриває специфіку укладення трудових договорів з
іноземцями; конкретизує права та обов’язки працівника (дотримання вимог охорони праці; повідомлення роботодавця про причини відсутності на роботі; повагу честі, гідності та інших особистих немайнових прав роботодавця; нерозголошення державної чи комерційної таємниці та іншої захищеної законом інформації
та інше); встановлює обов’язкові умови трудового договору (місце роботи; час
початку дії трудового договору; трудова функція працівника; умови оплати праці;
режим праці та відпочинку; охорона праці); передбачає чіткий порядок регулювання виконання заступником керівника юридичної особи обов’язків керівника
(ст. 45); передбачає можливість запровадження гнучкого режиму робочого часу, а
також конкретизує працівників, які самостійно планують свій робочий час; надає
поняття чергування працівників; встановлює залежність вихідної допомоги
працівника від його безперервного стажу та інше.
Однак, незважаючи на наведені актуальні та дуже важливі для сучасних трудових відносин новації, проект Кодексу, зосереджує в собі також чимало суперечливих та неоднозначних положень, які, в разі їх запровадження, спричинять
безліч негативних наслідків, як безпосередньо для працівників та роботодавців,
так і для інших осіб, що мають опосередковане відношення до трудового права.
В першу чергу, хотілось би відразу звернути увагу на правову конструкцію
проекту наведеного нормативно правового акту. Так, за своєю формою проект Кодексу являє компіляцію існуючих Законів України та підзаконних нормативно
правових актів в сфері праці, які після його запровадження втрачають свою силу.
На нашу думку, систематизація та узагальнення діючого законодавства в цілому
сприятиме покращенню застосування вітчизняного трудового права. Однак, якщо
звернутись до проекту Кодексу, то можна побачити, що його узагальнені норми,
порівняно з чинним КЗпП України та спеціальними трудо-правовими законами, є
дуже «громіздкими» і, відповідно, складними для практичного сприйняття. З цього приводу доречно навести вислів філософів Стародавнього Риму, які свого часу
казали: legem brevem esse oportet, розуміючи при цьому під стислістю закону його доступність для сприйняття. Наведені слова є дуже актуальними в контексті запровадження новітнього трудового законодавства, адже порівняно з іншими кодифікованими актами, норми Трудового Кодексу регулюють відносини дуже ши-
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рокого кола осіб – всіх, хто працює за трудовим договором на території нашої держави. Відповідно, положення зазначеного проекту Кодексу повинні бути доступними для розуміння всіма без винятку працівниками, незалежно від їх освітнього
та кваліфікаційного рівня, а не тільки бути розробленими під застосування вузькопрофільними спеціалізованими фахівцями, наприклад, як це зроблено у випадку з Податковим кодексом України.
Акцентуючи увагу на сфері поширення положень проекту Кодексу, окремо
слід виділити його ст. 6, якою окреслюється весь спектр регулювання трудових
відносин. Цікаво, що попри загальну тенденцію боротьби з прихованими трудовими відносинами, розширення їх кола правового регулювання та конкретизації,
ч. 8 зазначеної статті проекту Кодексу, навпаки звужує спектр застосування його
норм, «віддаючи» вагому частину регулювання відносин застосування праці до
сфери цивільного права. Так, відповідно до положень вказаної норми, трудове законодавство не застосовується (крім законодавства про охорону праці) у разі, якщо фізична особа виконує обов’язки члена наглядової ради акціонерного товариства, виконавчого органу товариства, інших відповідних органів управління юридичних осіб, якщо ці обов’язки виконуються на інших підставах, ніж трудовий
договір. В цьому випадку відразу ж виникає питання, як, наприклад, відносини
здійснення керівником юридичної особи своїх обов’язків як виконавчого органу
можна відносити до таких, що не є трудовими, адже саме ця особа здійснює
адміністративно-розпорядчі повноваження в різних сферах трудових відносин
(охорона праці, відпуски, притягнення до дисциплінарної відповідальності та
інше), крім того вона виступає представником наведеної особи у відносинах з
іншими суб’єктами права, та несе, як посадова особа, всі види відповідальності
за вчинені протиправні дії, в тому числі й у сфері праці.
На продовження теми висвітлення правового статусу суб’єктів трудових
відносин, окремо хотілось би зосередитись на ст. 19 проекту Кодексу, згідно якої
сторонами трудових відносин є працівник і роботодавець. Незрозумілим, на нашу
думку, є віднесення у вказаній нормі до суб’єктів трудових відносин осіб, які не
досягли чотирнадцятирічного віку, в разі їх залученні для участі в концертах, виставах, інших заходах, а також у створенні кінофільмів або інших творів мистецтва, якщо це не завдає шкоди їхньому здоров’ю, моральному розвиткові і процесу навчання. Адже вказані неповнолітні особи не можуть в повній мірі усвідомлювати свої дії та розуміти наслідки такої діяльності, не сти за них
відповідальність та, відповідно, виступати суб’єктами трудових правовідносин.
Не відповідає вимогам сучасності й визначення роботодавця, під яким ст. 24
проекту Кодексу розуміє юридичну (підприємство, установа, організація) або
фізичну особу, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних
осіб. Зазначимо, що класифікація юридичної особи на підприємства, установи,
організації є анахронізмом радянської епохи та в певній мірі не узгоджується із
загальною концепцією юридичної особи, визначеної в положеннях Цивільного
кодексу України. Якщо ж звернутися до фізичних осіб – роботодавців, то можна
побачити, що проект Кодексу не містить їх конкретизації та виокремлення серед
них фізичних осіб – приватних підприємців, самозайнятих осіб та осіб, які використовують найману працю для побутових потреб. Що може призвести до значних непорозумінь в правозастосовній практиці. Наприклад, проект Кодексу в ст.
345 передбачає, що колективний договір укладається в юридичній особі, її відокремлених структурних підрозділах, а також у роботодавця – фізичної особи. На-
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томість він не визначає у якої саме фізичної особи укладається колективний договір, даючи можливість його запровадження навіть у відносинах застосовування
найманої праці для задоволення особистих побутових потреб вказаної особи – роботодавця.
Крім того, незрозумілою є норма яка передбачає, що у разі здійснення окремих повноважень роботодавця стосовно певних працівників загальними зборами,
установчими документами або нормативними актами роботодавця, що приймаються загальними зборами, визначається постійно діючий орган чи посадова особа, які вирішують невідкладні питання, пов’язані з реалізацією працівником своїх
прав та виконанням ним обов’язків.
Зазначаючи про правонаступництво у трудових відносинах, розробники проекту Кодексу зазначили, що ним вважається продовження трудових відносин з
працівниками у разі, в тому числі, припинення фізичною особою функцій роботодавця, передбачаючи при цьому фактичний перехід трудових відносин у спадок. В подальшому положення правонаступництва не конкретизуються, що в разі
смерті фізичної особи – роботодавця, може завдати складнощів працівникові при
оформленні припинення трудових відносин.
Якщо казати про процедуру оформлення трудових відносин, то відповідно до
ст. 41 проекту Кодексу, трудовий договір укладається в письмовій формі у двох
примірниках, які мають однакову юридичну силу. Зміни до трудового договору
оформлюються в такому самому порядку. Один примірник передається працівнику, другий зберігається у роботодавця. Порушення цього правила не може вплинути на трудові відносини, що вже виникли. Роботодавець зобов’язаний дотримуватися письмової форми трудового договору з метою забезпечення його ефективної дії та чіткого визначення змісту зобов’язань сторін, попередження трудових
спорів. Це цілком логічно, адже застосування письмової форми трудового договору є стандартом в розвинених світових державах. Її наявність зменшує кількість
трудових спорів щодо визнання факту існування трудових відносин, дозволяє
працівникам знати свої основні права та обов’язки, що зменшує процент зловживань з боку роботодавця своїм становищем та інше. Однак, при цьому ч. 3 ст. 41
проекту Кодексу закріплює, що трудовий договір може за наявності письмової
згоди працівника бути укладений, шляхом видання нормативного акта роботодавця. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли працівника за наказом
(розпорядженням) чи з дозволу роботодавця фактично було допущено до роботи
без укладення трудового договору. Тобто ми бачимо, що обов’язковість письмової
форми трудового договору є фактично декларованою та не має жорсткого імперативного характеру, що дозволить роботодавцю без жодних негативних наслідків
для себе уникати її застосування.
Наведений нами перелік спірних положень проекту Кодексу не є вичерпним.
З метою концентрації уваги на загальній проблематиці перспективного законодавства про працю, автор зосередив свою увагу лише на тих прикладах норм, що
стосуються ключових елементів правового регулювання трудових відносин та їх
закріплення. При цьому слід зазначити, що суперечливі положення проекту Кодексу містяться в нормах, що торкаються регулювання майже всіх інститутів трудового права: нормування робочого часу, оплати праці, припинення трудових
відносин, укладення колективних договорів, розгляду трудових спорів та інше.
Підводячи підсумок вищевикладеному хотілось би зазначити, що, безумовно,
існуюче законодавство про працю вже давно не вирішує повного спектру покла-
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дених на нього завдань та потребує радикального оновлення. В свою чергу, звертаючись до аналізу останньої редакції проекту Трудового кодексу України, можна дійти висновку про неможливість віднесення його положень до таких, що є
доцільними, сучасними та революційними для подальшого регулювання трудових правовідносин в нашій державі. Пов’язано це з тим, що проект Кодексу був
сформований на фундаменті існуючого, соціалістично-вираженого трудового законодавства, фактично являючи собою компіляцію його норм, які в добу розвинених економічних відносин вже не мають належного застосування.
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ЩОДО КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У КОРОЛІВСТВІ ІСПАНІЯ

Проведено дослідження сучасного стану застосування колективно-договірного регулювання праці в Іспанії. Визначені джерела правового регулювання укладення колективних договорів. Проаналізовані норми Закону про статус працівників, присвячені веденню колективних переговорів та укладенню колективних договорів. Здійснено аналіз
змісту колективних договорів. Досліджена процедура укладення та легалізація зазначених актів. Визначені позитивні та негативні фактори колективно-договірного регулювання трудових відносин. Зроблений висновок, що колективні договори в системі
трудового права Іспанії виступають не просто локальними нормативно-правовими актами, а каталізатором реалізації волі профспілок щодо забезпечення інтересів трудових колективів.
Ключові слова: колективні договори, працівник, роботодавець, профспілки, трудові відносини.

Спицына А. А. Относительно коллективно-договорного регулирования трудовых отношений в Королевстве Испания
Проведено исследование современного состояния применения коллективно-договорного регулирования труда в Испании. Определены источники правового регулирования заключения коллективных договоров. Проанализированы нормы Закона о статусе
работников, посвященные ведению коллективных переговоров и заключению коллектив-
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ных договоров. Осуществлен анализ содержания коллективных договоров. Исследована процедура заключения и легализации указанных актов. Установлены положительные и отрицательные факторы коллективно-договорного регулирования трудовых отношений. Сделан вывод, что коллективные договоры в системе трудового права Испании выступают не просто локальными нормативно-правовыми актами, а катализатором реализации воли профсоюзов по обеспечению интересов трудовых коллективов.
Ключевые слова: коллективные договоры, работник, работодатель, профсоюзы,
трудовые отношения.

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 collective 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’явившись в індустріально-розвинених країнах Заходу наприкінці ХІХ сторіччя, колективні договори впродовж усього часу свого розвитку та існування виступають саме тим стабілізатором, що дозволяє дотриматись балансу інтересів
працівників та роботодавців під час реалізації їх трудових правовідносин. Свого
часу, Г.І. Чанишева та Н.Б. Болотіна особливо наголошували на ключовій ролі колективного регулювання умов праці, як чинника соціального захисту прав окремого найманого працівника від свавілля роботодавця1. Крім того, саме колективні
договори з моменту свого запровадження виступають тим універсальним засобом, що дозволяє «пристосовувати» правові конструкції до конкретних економічних, технічних, організаційних реалій окремо визначеної юридичної особи,
галузі, або навіть території. Цьому, безперечно, сприяє, як нормативно-правовий
характер колективних договорів, так і певні гарантії з боку держави щодо забезпечення їх дотримання. О.Г. Горич пише: «норми, закріплені в колективному договорі, – це юридична форма вираження встановлених умов праці. В силу цього
вони є обов’язковими для виконання обома сторонами, які уклали колективний
договір»2.
На початку ХХІ сторіччя, незважаючи на еволюцію трудових відносин, що
відбулась під впливом технологічних, соціально-економічних та, навіть, геополітичних чинників, колективні договори продовжують відігравати дуже вагому
роль у врегулюванні праці в усьому Світі. Найбільш актуальним та дієвим вбачається їх застосування в країнах Західної Європи, що зумовлено як стійкими
індустріально-трудовими традиціями західноєвропейських держав, так і
стабільно потужним профспілковим рухом, що завжди був їм притаманним. При
цьому, цікавим в цьому разі вбачається дослідження колективно-договірного регулювання трудових відносин в Королівстві Іспанія (далі – Іспанія), адже нагадаємо, що саме в цій країні система колективних договорів на практиці є дуже поширеною.
Кажучи про актуальність колективних договорів в Іспанії, слід навести наступний приклад: в зазначеній країні, до трудової реформи 2012 року, незважаю-
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чи на те, що мінімальна заробітна плата щорічно визначалася Міністерством зайнятості та соціального забезпечення у відповідних ордонансах, на практиці застосовувались ставки мінімальної оплати праці, визначені в колективних договорах.
Ордонанси ж застосовувались лише у тих галузях економіки, в яких було відсутнє
колективно-договірне регулювання праці. Об’єднання роботодавців, на вимогу
профспілок, зобов’язані були щорічно «галузево» закріплювати граничні межі заробітної плати, шляхом укладення колективного договору. Відразу ж зазначимо,
що відмова від вказаної системи у 2012 році мала свій сенс, так як всі
підприємства є різними і деякі просто не наділені значними виробничими потужностями, які б давали змогу платити працівникам обумовлену галузевим колективним договором заробітну плату.
На нормативному рівні право на укладення колективних договорів в Іспанії
закріплено в ст. 37 Конституції вказаної держави, згідно частини першої якої закон гарантує право на ведення колективних переговорів між представниками
працівників та роботодавців, а також обов’язкову силу їх договорів3. Слід зазначити, що система законодавства Іспанії на цей час не містить єдиного спеціалізованого нормативного правового акту, який би був присвячений правовому регулюванню укладення та реалізації колективних договорів. Так, Закон про колективні договори від 1958 року, фактично втратив свою силу, діючи лише в тій мірі,
в якій він не суперечить Конституції Іспанії.
Безпосередньо правовому регулюванню укладення колективних договорів в
Королівстві Іспанія присвячена Глава ІІІ Закону про статус працівників від
1980 року4, яка має назву «Ведення колективних переговорів та колективні договори». Вказаний закон, на думку І.Я. Кісельова, являє собою часткову кодифікацію трудового законодавства, що торкається значної частини його інститутів,
в тому числі трудовий та колективні договори, робочий час та час відпочинку, заробітну плату, статус представництв трудових колективів на підприємствах5.
Відповідно до ст. 82 Закону про статус працівників, колективні договори, укладені в результаті переговорів, проведених між представниками працівників та
роботодавців, є виразом домовленості, вільно прийнятої ними, з врахуванням незалежності правового статусу колективу. В колективних договорах працівники та
роботодавці врегульовують умови та продуктивність праці, а також дотримання
охорони праці завдяки добровільно взятим на себе зобов’язанням. Колективні договори обов’язково повинні містити строк його дії, а також відомості стосовно:
робочого дня; порядку та нормування праці; застосування змінної роботи (в разі
необхідності); системи оплати праці та рівня заробітної прати; визначення рівня
продуктивності праці; закріплення додаткового соціального забезпечення.
Стаття 85 Закону про статус працівників конкретизує зміст колективних договорів та передбачає, що вони повинні торкатися питань економічного, трудового,
профспілкового характеру, а також інших питань що впивають на відносини найму працівників та визначення їх прав та обов’язків, в тому числі, і питань
вирішення розбіжностей між сторонами, що виникають під час виконання зазначеного договору. За цією нормою колективні договори повинні містити в собі положення наступного змісту: визначення сторін та їх компетенція, загальні відомості щодо обсягу співробітників, спеціалізація роботодавця, територіальний та
часовий обсяг договору; процедури для ефективного вирішення розбіжностей,
що виникають під час реалізації трудових відносин; форма та умови припинення
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колективного договору та мінімальний строк його оскарження; визначення
спільного комітету щодо контролю за виконанням положень договору.
Таким чином, за своїм змістом колективні договори в Іспанії містять в собі наступні аспекти: а) економічний аспект, який торкається питань заробітної плати,
заохочення працівників, кількості та оплату понаднормових робочих годин тощо;
б) трудовий аспект, присвячений питанням нормування робочого часу (кількості
робочих годин на день , на тиждень, на місяць і на рік, кількість вихідних днів),
строковості трудових договорів, визначення відповідальності (в тому числі
штрафів за порушення в сфері праці), закріплення порядку і строків попереднього оповіщення при звільненні та інше; в) соціальний аспект, зумовлений
закріпленням в договорі надання працівникові додаткової допомоги та розвитку
його кар’єри, закріплення так званих «відгулів» – вільного часу для вирішення
власних особистих потреб без надання будь-якого підтвердження легітимності
відсутності працівника, але з обов’язковим завчасним повідомленням роботодавця та за умови не завдання шкоди загальному режиму роботи на підприємстві;
г) організаційний аспект, пов’язаний з виконанням умов колективного договору,
вступом його силу, підставами припинення, строком дії та інше.
Як ми вже зазначали, в Іспанії застосуванню колективно-договірного регулювання праці приділяється дуже велике значення. Про це свідчить навіть той факт,
що діючим законодавством заборонений страйк працівників під час дії колективного договору. При цьому, акцент при укладенні колективних догорів, зазвичай,
робиться в бік інтересів трудового колективу. Цікаво в цьому випадку навести
думку представників народної партії, до речі, за ініціативою яких і була проведена реформа 2012 року: вони зазначали, що у працівників дуже багато прав, що
гальмує економіку. На думку представників вказаної політичної сили, законодавство Іспанії є дуже жорстким та містить авторитарні риси його засновника –
Франциско Франко. Практично при будь-яких порушеннях трудового законодавства винним визнається роботодавець6. Тому на цей час нова редакція ст. 82 Закону про статус працівників, передбачає обов’язок сторін враховувати при укладенні колективних договорів наступні фактори, що впливають на зменшення договірних зобов’язань роботодавця: а) економічні причини, а саме можливий негативний стан підприємства, існування реальних або очікуваних втрат, або постійне
зниження рівня прибутків від продажу товарів та інше; б) технічні причини, зумовлені кардинальними змінами в галузі засобів та знарядь виробництва; в) організаційні причини, зумовлені змінами в галузі систем та методів роботи персоналу або способу організації виробництва.
Згідно ст. 89 Закону про статус працівників, представники працівників або роботодавців, з метою сприяння проведення переговорів, інформують про це іншу
сторону в письмовій формі. Сторона, що отримала таке повідомлення може
відмовитись від переговорів тільки в разі закінчення строку колективного договору, з врахуванням положень щодо прав та обов’язків сторін, але в будь-якому випадку вона зобов’язана повідомити про це із зазначенням власних письмових доводів. Не пізніш ніж через один місяць з дня отримання повідомлення, інша сторона повинна відповісти на вказаний лист та надати свої пропозиції щодо розроблення відповідного плану спільних дій щодо укладення колективного договору. В
будь який момент в процесі укладення колективного договору сторони можуть
домовитись про залучення незалежного посередника, кандидатура якого буде узгоджена ними.
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У разі незгоди з пропозиціями іншої сторони, будь яка зі сторін, має право
впродовж 7 днів передати спір до погоджувальної комісії, або звернутися до
арбітражу. В разі якщо розбіжності не були вирішені в добровільному порядку,
одна зі сторін має право звернутися до Національної консультативної комісії по
колективним договорам. Зазначений орган приймає рішення по суті впродовж 25
днів, його рішення може бути оскаржено тільки в судовому порядку.
Стаття 90 Закону про статус працівників визначає обов’язкову письмову форму колективних договорів, недотримання якої має наслідком їх недійсність. Після
підписання уповноваженими сторонами, колективний договір упродовж 15 днів
подається до відділу праці з метою його реєстрації. Після реєстрації примірник
колективного договору направляється для збереження до державного органу
медіації, арбітражу та примирення – Національної консультативної комісії по колективним договорам7. При цьому, не пізніше ніж через двадцять днів після його
подання, органи державної влади обов’язково та безкоштовно видають повідомлення в «Офіційному віснику», або в залежності від територіальної належності
в «Офіційному віснику Автономної спільноти» або «Офіційному віснику»
відповідної провінції про реєстрацію такого договору. Цікаво, що в умовах ХХІ
сторіччя, державою була надана змога ознайомитись зі змістом будь-якого з
діючих колективних договорів, шляхом звернення до офіційного джерела сайту
Міністерства праці та імміграції Іспанії8.
Колективний договір вступає в силу з дати визначеної сторонами. Однак, якщо реєструючий орган вирішив, що набувший чинності договір порушує закон
або погіршує інтереси третіх осіб, вказаний його примірник автоматично направляється до адміністративної інстанції з метою вжиття відповідних заходів щодо
усунення зазначених недоліків та надання роз’яснень сторонам договору з зазначеного питання. Відповідно до ст. 86 Закону про статус працівників, колективний
договір після закінчення його строку продовжує свою силу ще на один рік, якщо
інше не обумовлено сторонами.
Розв’язання розбіжностей, що можуть виникнути при трактуванні положень
колективних договорів, вирішуються сторонами спільно, шляхом створення
відповідної узгоджувальної комісії. Крім того, в колективних договорах може бути передбачено посередництво та арбітраж для врегулювання колективних
спорів, що виникають у зв’язку із застосуванням та трактуванням положень колективних договорів.
На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що колективним договорам в Іспанії приділена дуже важлива роль. В системі трудового права вказаної
держави вони виступають не просто локальними нормативно-правовими актами,
а в більшій мірі каталізатором реалізації волі профспілок щодо забезпечення інтересів трудових колективів. Це зумовлено, в першу чергу, історичними чинниками,
адже їх чисельне впровадження відбувалося в соціалістично-виражену епоху, коли укладення колективних договорів відбувалося на фактично державному рівні,
а не в конкретному суб’єкті господарювання. Як свідчить історія, в умовах ринкової економіки, наведена концепція є неприйнятною.
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Н. Г. ОРЛОВА

ЩОДО ВАЖЛИВОСТІ ПИСЬМОВОЇ ФОРМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ
З МОРЯКАМИ

Досліджено важливість якісного оформлення змісту трудового договору з моряком. Висловлюється думка, що специфіка праці членів екіпажу судна має бути відображена як у змісті трудового договору, так і у його формі. Зазначено об’єктивні особливості праці у морі, що породжують необхідність укладення трудових договорів з моряками у письмовій формі. Трудовий договір розглядається як найоптимальніша модель
правовідношення, змістом якої є система елементів (умов) у їх взаємодії та якісній визначеності. Здійснено спробу визначення обов’язкових реквізитів письмової форми трудового договору з моряками. Сформульовано тезу про доцільність закріплення у Трудовому Кодексі України обов’язкової письмової форми укладення трудових договорів з моряками, як спеціальними суб’єктами трудового права.
Ключові слова: трудовий договір, моряк, письмова форма трудового договору, праця в морі, реквізити письмової форми трудового договору.

Орлова Н.Г. К вопросу о важности письменной формы трудовых договоров с
моряками
Исследовано важность качественного оформления содержания трудового договора с моряком. Высказывается мнение, что специфика труда членов экипажа судна
должна быть отражена как в содержании трудового договора, так и в его форме.
Указаны объективные особенности труда в море, порождающие необходимость заключения трудовых договоров с моряками в письменной форме. Трудовой договор рассматривается как оптимальная модель правоотношения, содержанием которой является система элементов (условий) в их взаимодействии и качественной определенности. Осуществлена попытка определения обязательных реквизитов письменной формы
трудового договора с моряками. Сформулирован тезис о целесообразности закрепления в Трудовом Кодексе Украины обязательной письменной формы заключения трудовых договоров с моряками, как специальными субъектами трудового права.
Ключевые слова: трудовой договор, моряк, письменная форма трудового договора,
работа в море, реквизиты письменной формы трудового договора.
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The article is devoted to the importance of quality execution of the content of an employment 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 consolidate 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 Конституції України зазначено, що держава має забезпечувати
справедливі умови прийому на роботу і звільнення з неї, у тому числі й належний
рівень захисту прав і законних інтересів працівника як економічно слабшої сторони у трудових правовідносинах. Саме на основі трудового договору відбувається тривала реалізація встановлених умов і передбачених нормами про працю прав та обов’язків. Разом з тим трудовий договір є кращою юридичною формою втілення економічної свободи праці в Україні1. Якісне оформлення змісту
трудового договору підвищує рівень його реалізації та виключає розбіжності й
суперечки між роботодавцем і працівником2.
Специфіка праці членів екіпажу морського судна, обумовлена їх тривалою
відсутністю в місці постійного проживання, ізоляцією від інших громадян,
соціально-побутовою або виробничою інфраструктурою, породжує необхідність
у встановленні спеціальних норм, що регламентують працю в морі і обумовлюють особливості форми та змісту трудового договору з моряками.
У зв’язку з цим метою публікації є з’ясування значення письмової форми трудового договору для забезпечення стабільності трудових правовідно син
працівників-моряків.
Трудовий договір став предметом досліджень багатьох вітчизняних,
російських та радянських вчених. Слід відзначити К.А. Абжанова, О.К. Безіну,
Е.М. Бондаренко, В.В. Лазор, М.В. Лушнікову та А.М. Лушнікова, Р.З. Лівшиця,
Ф.М. Левіант, А.І. Ставцеву, О.С. Хохрякову та інших науковців.
Договір відноситься до числа найбільш поширених юридичних фактів, що
визначають межі вільного розсуду, слугують запобіганню правопорушень і подоланню їх шкідливих наслідків. Основною функцією трудового договору як юридичного факту, що породжує трудові відносини, є встановлення правового зв’язку між роботодавцем і працівником: будучи сторонами трудового договору, вони
одночасно стають і сторонами трудових відносин3. Трудовий договір, як будьякий юридичний факт, має являти собою єдність змісту і форми4. Однією з ознак
юридичних фактів є те, що вони мають бути зафіксовані законодавством, тобто
належним чином оформлені. Трудовий договір не є виключенням, тож, має бути
укладений у письмовій формі (вимога до форми означає неприпустимість вибору
більш простої форми в порівнянні з передбаченою законом5). Саме така форма
трудового договору найбільше виражає волю сторін при його укладенні і є
суттєвою гарантією безперешкодної реалізації громадянами свого конституційного права на працю6. Тільки договір, укладений письмово, де чітко зафіксовані зобов’язання працівника, зобов’язання підприємства й відповідальність за пору-
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шення договору, зможуть повністю гарантувати сторонам відсутність різноманітних відхилень від їх волі, що була висловлена на момент укладення договору7.
У ч.1 ст.24 КЗпП України передбачено випадки, коли укладення трудового договору у письмовій формі є обов’язковим8. Будь-який інший документообіг між
роботодавцем і працівником не прирівнюється законодавцем до письмової форми
укладення трудового договору9. Визначення кола робіт, для виконання яких необхідно укладати трудовий договір у письмовій формі, провадиться на підставі
закономірностей суб’єктивного та об’єктивного характеру (порядок прийому на
роботу, особливі умови праці, характер роботи тощо). Цілком очевидно, що цілодобовий вплив на моряків фізико-хімічних, медико-біологічних і соціально-психологічних факторів дозволяє вважати працю на морі важкою, напруженою та
навіть шкідливою. Але перелік випадків у ч.1 ст.24 є вичерпним і моряки, як
особлива категорія працівників, у ньому не вказані.
У всіх галузях права та галузевих юридичних науках є базові юридичні конструкції, що визначають галузеву самостійність цих правових утворень10. Трудовий договір, як базова галузева юридична конструкція, об’єднує і пов’язує воєдино всі структурні підрозділи трудового права (робочий час і час відпочинку, охорону праці, заробітну плату та ін.). Думається, що специфіка праці членів екіпажу судна має бути відображена як у змісті трудового договору, так і у його формі.
Так, для моряків, як окремої категорії працівників, місце роботи звужується
до поняття «робоче місце». Судно відрізняється тим, що моряк, починаючи з моменту виходу судна в рейс і до закінчення рейсу, не може залишити місце роботи;
на судні весь екіпаж або виконує трудові функції, або перебуває в постійній готовності виконання тієї чи іншої додаткової роботи, нерідко – при непередбачуваних обставинах. Навіть вільний від вахти і виконання суднових робіт член екіпажу не має права зійти на берег без дозволу капітана або уповноваженої на те особи. Місце роботи моряка в період рейсу фактично співпадає з місцем його відпочинку.
Особливості робочого часу моряків пов’язані з різним ступенем ущільненості
робочого часу в різні моменти роботи судна – наприклад, переходи між портами,
стоянка, вантажні роботи і т.і. Диференціація правового регулювання робочого
часу і часу відпочинку моряків здійснюється за трьома підставами: режим праці
судна (в експлуатаційний та у поза експлуатаційний періоди роботи судна), особливості конструкції корабля, характер трудових функцій плавскладу. На всіх суднах, які перебувають в експлуатації, передбачається вахтова служба, що вимагає
підвищеної уваги і безперервного знаходження на посту або на своєму робочому
місці. Крім несення вахти та виконання звичайних обов’язків, члени екіпажів суден залучаються також до багатьох інших видів робіт, до виконання обов’язків, не
властивих цій категорії працівників; основними з них є авральні та аварійні роботи. Правовими нормами фактично закріплений режим праці особливої категорії
працівників, в якому спостерігаються значні відхилення від нормальної тривалості робочого дня, робочого тижня та інших облікових періодів робочого часу –
тому робочий час моряка нерідко перевищує юридично встановлену норму та характеризується високим ступенем втоми11. А якщо врахувати, що працівник-моряк працює практично сім днів на тиждень без вихідних, то виникає складна проблема часу відпочинку моряка на судні, тобто фактично у звичайних умовах виробничого життя, коли плавсклад піддається цілодобовій дії багатьох факторів,
характерних для періоду виробничої роботи.
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Посадові оклади моряків диференціюються в залежності від призначення судна, району плавання, роду вантажу, що перевозиться. По відношенню до моряків
застосовуються різні комплексні системи оплати праці. При визначенні розмірів
заробітної плати членів екіпажу морського судна застосовується тарифне регулювання, виплата пайових коефіцієнтів залежно від займаної посади за судновою
роллю, а також доплати за особливі умови праці, за знаходження в межах 200мильної економічної зони, оплата за стоянку в порту, вантажні, швартові, авральні
роботи і т.і. Велика кількість надбавок та доплат викликана значною складністю
і різноманіттям праці моряків12.
Крім того, в останній час збільшилася до 6-8 місяців тривалість рейсів, скоротився час стоянок у портах, прослідковується прагнення до скорочення чисельності екіпажів. Через побоювання втратити роботу екіпажі суден скорочують час
періоду відпусток (так званий «міжконтрактний» період). Подібний «обірваний»
міжрейсовий відпочинок моряків не дозволяє повною мірою відновити
функціональний і психоемоційний стан організму, порушений у процесі попереднього плавання.
Найчастіше законодавець приймає недостатньо чіткі норми, точний зміст
яких може бути визначено тільки трудовим договором. Відтак, трудовий договір
з моряком, укладений у письмовій формі, де мають бути чітко зафіксовані права
та обов’язки, зможе гарантувати сторонам відсутність різноманітних відхилень
від їх волі, що була висловлена на момент укладення договору.
За весь час існування породженого договором правовідношення саме договір
є критерієм правомірності поведінки сторін у правовідношенні, моделлю, котрій
має відповідати поведінка сторін13. Таким чином, трудовий договір – найоптимальніша модель правовідношення, змістом якої є система елементів (умов) у їх
взаємодії та якісній визначеності14. При цьому форма і зміст трудового договору
взаємопов’язані: форма визначає зміст; зміст проявляється у формі. Трудовий договір виконує функцію специфічного регулятора трудових правовідносин, він
ніби «впускає» у свій зміст ті права та обов’язки, які до цього були неперсоніфікованими – оформлює трудове відношення, завдяки чому останнє стає трудовим
правовідношенням15. Але трудове правовідношення і трудовий договір – дві
взаємопов’язані, а не ідентичні правові категорії. Змістом трудового правовідношення є всі трудові права і обов’язки його суб’єктів у даному правовому зв’язку,
а змістом трудового договору є його умови16.
Відповідно, коли трудовий договір знаходить матеріальну форму, він стає
юридичним документом – матеріальним носієм інформації, призначеним для її
обробки і передачі в часі і просторі17. Один з найкращих і найпростіших варіантів
матеріальної форми – письмова форма.
Найважливіше значення трудового договору, як документа, як матеріальної –
тобто письмової, форми в тому, що він фіксує його зміст. Слід звернути увагу на
кілька моментів. По-перше, у трудовому договорі повинні бути зазначені всі – як
необхідні, так і додаткові умови, узгоджені сторонами, що виражаються звичайно
в правах і обов’язках сторін. По-друге, передбачені нормативними актами, а також колективними договорами та угодами умови, що мають значення для сторін
договору, можуть бути внесені в його зміст в інформаційних цілях. Практика показує, що в силу поганого знання трудового законодавства працівником це має
сенс. По-третє, деякі умови трудового договору можуть бути викладені в якості
додатків до нього; окремі можуть існувати виключно у вигляді додатків (напри-
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клад, перелік відомостей, що становлять комерційну (службову) таємницю). Почетверте, у трудовий договір можуть бути включені, так би мовити, «різногалузеві» умови, що не мають безпосереднього зв’язку з виконанням трудової
функції: надання або оплата житла, забезпечення дитячими установами тощо18.
Вчення про трудовий договір не таке розвинене, як учення про цивільний договір, і це не недолік, а особливість трудового права19. Договір як інститут права
сформувався в цілому в рамках класичної цивілістики, але очевидно, що трудовий договір, в силу особливої його природи, не може в чистому вигляді безпосередньо запозичувати ті чи інші договірні конструкції. Так, згідно ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999
р. первинні документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях
і повинні мати обов’язкові реквізити (від лат. requisitum – необхідне)20. При укладенні трудового договору з моряком важливе значення мають елементи форми договору, пов’язані з об’єктивними особливостями праці на судах – відповідно виникає можливість закріплення обов’язкових реквізитів письмової форми трудового договору. Для моряків це може бути вказівка на конкретне судно, що має особливе значення у разі переведення працівника (у відношенні членів екіпажу не вважається переведенням і не потребує згоди працівника переміщення його на судно
однієї і тієї ж групи в одного роботодавця, якщо у трудовому договорі вказується
не судно, а конкретна група судів.); час (дата) початку роботи, так як вона означає
одночасно і дату занесення відомостей в суднову роль, яка є основним судновим
документом і містить відомості про кількість і склад екіпажу при прибутті і
відправленні судна; чітке визначення посади згідно з Тарифно-кваліфікаційним
довідником робіт і професій, у зв’язку з регламентацією окремими інструкціями
виконання кожним моряком трудових обов’язків тощо. Слід також передбачити
необхідність вказівки у трудовому договорі місця проживання працівника та
місцезнаходження роботодавця. Ці відомості цілком можна віднести до обов’язкових, так як вони дозволяють індивідуалізувати сторони у зв’язку з можливою
необхідністю вказувати у трудових договорах умову про репатріацію моряків.
Крім того, адреса моряка буде необхідна для роботодавця, щоб надати родичам,
які проживають з моряком, інформацію про нещасний випадок, що з ним стався.
У деяких організаціях морського транспорту практикується включення у трудовий договір моряка докладних відомостей про найближчих родичів, включаючи їх адресу. З одного боку, подібна умова є втручанням в особисте життя, але з
іншого боку, можна вважати її доцільною, оскільки в разі тяжкої хвороби або
смерті моряка родичі повинні оперативно отримати відповідну інформацію від
роботодавця. Думається, внесення у трудові договори моряків таких відомостей
слід вважати доцільним і обов’язковим.
Згідно ст.5 Закону України «Про міжнародне приватне право» моряк, як самостійна сторона правовідносин, також може ініціювати включення у трудовий
договір статті про вибір права тієї чи іншої країни для вирішення спірних питань,
пов’язаних з трудовими відносинами, у разі їх виникнення21. Це необхідно для
того, щоб у разі виникнення спірних питань, пов’язаних з трудовими відносинами між моряком – громадянином України та іноземним судновласником (КЗпП
України, ст. 8), при зверненні моряка з позовом до судових органів України за
своїм місцем реєстрації (п.1 ст. 110 Цивільно-процесуального кодексу України)
вирішення спору розглядалося за трудовим законодавством України, а не за законодавством країни прапора судна.
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Відтак, дотримання письмової форми трудового договору є надійною гарантією від можливих спорів, пов’язаних із з’ясуванням змісту договору, адже всі
його умови фіксуються в єдиному правовому документі, на відміну від укладення трудового договору шляхом фактичного допуску до роботи. Письмова форма
надає трудовому договору конкретність і визначеність, а при виникненні спору
сприяє його вирішенню. Саме така форма є втіленням індивідуально-договірного
регулювання22. У міжнародній практиці трудові договори укладаються переважно у письмовій формі. Наприклад, в Італії, Норвегії та Люксембурзі письмова
форма трудового договору є обов’язковою для всіх видів трудового договору, в
Іспанії будь-яка зі сторін може вимагати, щоб трудовий договір був укладений в
письмовій формі23.
Таким чином, можливість неоднозначного трактування досить суперечливих
положень ст.24 КЗпП України обмежує сферу застосування письмової форми трудового договору і зумовлює потребу внесення змін до зазначеної статті. Тож,
доцільно передбачити у ст.41 проекту Трудового кодексу України укладення трудового договору у письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Крім того, закріплення у Трудовому Кодексі України обов’язкової
письмової форми укладення трудового договору саме моряків, як спеціальних
суб’єктів трудового права, слугуватиме ефективному захисту їх соціально-трудових прав.
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О. В. ЧЕРКАСОВ

ДО ПИТАННЯ ПРАВОВІДНОСИН ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

Аналізується проблема правовідносин юридичної відповідальності. Обґрунтовано
твердження про те, що юридична відповідальність у трудовому праві реалізується в
рамках відокремленого охоронного правовідношення. Виділяються конкретні аспекти
проблеми реалізації правовідносин юридичної відповідальності, що виникають у сфері
застосування найманої праці. Здійснено спробу визначити місце правовідносин
відповідальності у предметі трудового права. Піддано критиці позицію щодо включення відносин відповідальності у трудовому праві до складу єдиного трудового правовідношення. Сформульовано тезу про необхідність визначення місця правовідносин
юридичної відповідальності у чинному законодавстві про працю.
Ключові слова: трудове правовідношення, юридична відповідальність, охоронні
правовідносини, відповідальність у трудовому праві, дисциплінарна відповідальність,
матеріальна відповідальність.

Черкасов О.В. К вопросу правоотношений юридической ответственности в трудовом праве
Аналізируется проблема правоотношений юридической ответственности. Обосновано утверждение о том, что юридическая ответственность в трудовом праве реализуется в рамках отдельного охранительного правоотношения. Выделяются конкретные аспекты проблемы реализации правоотношений юридической ответственности, которые возникают в сфере применения наемного труда. Осуществлена попыт-
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ка определить место правоотношений ответственности в предмете трудового права. Поддается критике позиция, согласно которой, отношения ответственности в
трудовом праве включаются в состав единого трудового правоотношения. Сформулирован тезис о необходимости определения места правоотношений юридической ответственности в действующем законодательстве о труде.
Ключевые слова: трудовое правоотношение, юридическая ответственность, охранительные правоотношения, ответственность в трудовом праве, дисциплинарная
ответственность, материальная ответственность.

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 statement 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 criticized. 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.

Право як загальний регулятор поведінки суб’єктів суспільних відносин має
бути підкріплене механізмом його реалізації. Одним із заходів забезпечення належного виконання суб’єктами права своїх обов’язків є юридична відповідальність.
Дослідження юридичної відповідальності має велике науково-практичне значення як для загальної теорії права, так і окремих галузей правової науки. За
своєю природою юридична відповідальність – багатоаспектна правова категорія.
Існують різні теоретико-правові підходи до розуміння цього правового явища.
Одним із таких є тлумачення юридичної відповідальності як особливого охоронного правовідношення.
Дослідженню правовідносин, у тому числі в галузі трудового права, присвячені фундаментальні праці М. Г. Александрова, Л. Я. Гінцбурга, В. М. Горшеньова, С. О. Іванова, М. П. Карпушина, Р. З. Лівшиця, А. Р. Мацюка, О. С. Пашкова,
П. Д. Пилипенка, О. І. Процевського, Ю. П. Орловського, В.М. Скобєлкіна,
О. В. Смирнова, Г. І. Чанишевої та інших вчених.
Незважаючи на значну кількість загальнотеоретичних і галузевих досліджень,
з’ясування правової природи правовідно син, пов’язаних з юридичною
відповідальністю, їх місця серед усього масиву правових відносин є достатньо актуальним напрямом наукових досліджень. Окремі теоретичні аспекти цієї проблеми до цього часу залишаються невирішеними. До таких слід віднести: визначення характеру охоронного правовідношення (матеріальний чи процесуальний); моменту та підстави виникнення; особливості співвідношення з регулятивними правовідносинами. Отже, невизначеність окремих аспектів правовідносин юридичної відповідальності й наявність наукової дискусії щодо цієї проблеми зумовлюють необхідність додаткових досліджень у цьому напрямку.
Проблема відповідальності в будь-якій галузі права за своєю сутністю є проблемою правовідношення, що породжене правопорушенням як певним юридичним фактом1. У загальному розумінні юридична відповідальність представляє собою регламентоване нормами права суспільне відношення, у якому на правопо-
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рушника покладається обов’язок зазнати відповідних позбавлень і несприятливих
наслідків за вчинене правопорушення, що кореспондує з обов’язком компетентного органу притягнути винну особу до відповідальності. Слід погодитись з Р. Л.
Хачатуровим та Д. А. Ліпінським у тому, що юридичну відповідальність необхідно вивчати з позиції правовідношення, оскільки її неможливо уявити у вигляді одностороннього явища – як відповідальність перед самим собою2. У цьому
сенсі логічною є думка про те, що юридичної відповідальності немає і не може
бути за межами чинного права. Як і правове регулювання в цілому, юридична
відповідальність можлива лише там, де об’єктивно існує можливість доказування
і виконання правовідносин засобами юридичного процесу, причому її реалізація
вимагає спеціального апарату, здатного застосовувати правові норми і при необхідності примушувати до їх виконання та дотримання3.
Цілком виправданим є судження, що з’ясування сутності охоронних правовідносин дозволяє більш глибоко розкрити поняття юридичної відповідальності та її зміст. Крім того, зв’язок цих категорій дозволяє встановити місце юридичної відповідальності серед інших правових явищ, з правильних методологічних позицій підійти до вирішення питання про класифікацію видів
відповідальності4. У зв’язку з цим, метою статті є аналіз юридичної відповідальності у трудовому праві в аспекті охоронних правовідносин, визначення їх місця
у предметі трудового права.
Серед теоретиків права існують різні погляди щодо розуміння правовідносин
юридичної відповідальності. М. Г. Александров першим висловив ідею про те,
що порушення правової норми веде до виникнення особливого охоронного правовідношення, яке має на меті застосування до порушника певної санкції5.
С. С. Алексєєв пов’язав охоронні правовідносини з охоронною функцією права.
Вони складаються на основі охоронних юридичних норм, виникають внаслідок
юридичного факту – правопорушення. В рамках цих правовідносин здійснюється
юридична відповідальність і застосовуються заходи захисту суб’єктивних прав6.
Специфіка охоронних правовідносин проявляється у порівнянні з регулятивними,
що відрізняються один від одного низкою юридичних ознак: не тільки за підставами виникнення (тобто за ознакою того, чи виникають вони на основі правомірної чи неправомірної поведінки суб’єктів), але й за змістом суб’єктивних
юридичних прав та обов’язків, по їх співвідношенню між собою. Зокрема, охоронні правовідносини завжди є відносинами влади; в їх зміст входять заходи державного примусового впливу – санкції7.
Не всі представники правової науки дотримуються точки зору, що юридична
відповідальність реалізується в рамках правовідносин. Так, С. М. Братусь займає
діаметрально протилежну позицію. За його переконанням відповідальність – не
правовідношення, а атрибут, властивість обов’язку на тій стадії його реалізації,
коли він не виконується добровільно навіть при бажанні зобов’язаної особи і тому застосовується державний примус. Перетворення відповідальності у правовідношення не викликано необхідністю. Така конструкція, з точки зору С. М. Братуся, є штучною, оскільки нового правовідношення при настанні відповідальності
не виникає, а реалізується правовідношення, змістом якого є або раніше існуючий
обов’язок, або обов’язок, що виник в зв’язку з правопорушенням. Внаслідок чого дослідник під відповідальністю розуміє примусово виконуваний обов’язок, що
існував раніше або виник внаслідок правопорушення і є елементом правовідношення, яке порушене8. Слід підкреслити, що така позиція є спірною і не ви-
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дається достатньо обґрунтованою. Юридична відповідальність у рамках правовідносин виникає як результат їх конкретизації. Оскільки відповідальності, що
реалізується, передував обов’язок особи не скоювати діянь, за які вона передбачена, вид і міра відповідальності встановлюються державою, передбачаються
санкціями правових норм і в цьому сенсі є об’єктивними щодо особи9.
Більшість дослідників галузі трудового права лише констатували існування
охоронного трудового правовідношення. Зауважимо, що М. Г. Александров, а також О. О. Абрамова, Л. Я. Гінцбург, Є. О. Кльонов, В. Г. Малов, Р. З. Лівшиць,
П. Р. Стависький й інші науковці розглядали відно сини з дисциплінарної
відповідальності та відшкодування матеріальної шкоди в якості елементів єдиного складного триваючого трудового правовідношення10. На думку А. М. Лушнікова та М. В. Лушнікової, відповідальність в трудовому праві є проявом існування
елементарних матеріальних охоронних правовідносин з дисциплінарної й матеріальної відповідальності, які виникають в рамках складного триваючого трудового правовідношення11. Однак В. С. Андрєєв, О. І. Процевський, О. В. П’ятаков, В. М. Скобєлкін, В. М. Смирнов, Л. О. Сироватська дотримуються іншої точки зору, яка полягає в тому, що охоронні правовідносини у трудовому праві є
тісно пов’язаними з трудовим правовідношенням12. Таким чином, визначення
місця правовідносин в трудовому праві має дискусійний характер.
Охоронне правовідношення за своєю сутністю не може бути складовим єдиного трудового правовідношення, оскільки вони різняться, щонайменше, за
своєю сутністю та змістом. О. І. Процевський підкреслює, що серцевиною змісту
трудового відношення є обов’язок працівника виконувати обумовлену трудовим
договором роботу. Основою змісту охоронного правовідношення є обов’язок порушника дисципліни праці зазнати невигідних наслідків. Отже, охоронне правовідношення виникає та існує як відокремлене від трудового в рамках предмета
трудового права, виконуючи визначену йому роль13. Обов’язок відшкодувати
шкоду або зазнати несприятливих наслідків є додатковим по відношенню до
обов’язку належного виконання працівником своєї трудової функції та має опосередкований характер. Такий обов’язок може бути реалізований лише в рамках окремого правовідношення, яке виникає на підставі конкретного порушення норм
права. Відповідальність у трудовому праві виражає зміст охоронного правовідношення, цільове призначення якого полягає у забезпеченні належного виконання
стороною трудового договору своїх обов’язків. Якщо одна із сторін трудового договору не виконує або неналежно виконує взяті на себе обов’язки, то метою охоронного правовідношення буде примусове підпорядкування правопорушника
встановленому порядку. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність у трудовому праві є тим правовим примусом суб’єктів трудового права, що забезпечує реалізацію суб’єктивних прав і обов’язків сторін трудового правовідношення.
О. І. Процевський наголошує, що виділення охоронних правовідносин у самостійний вид похідних від трудового відношення пояснюється діалектичною
взаємообумовленістю обов’язку дотримуватися дисципліни праці у трудовому
відношенні й настанням відповідальності за його невиконання чи неналежне виконання. Оскільки дисциплінарна і матеріальна відповідальності розглядаються
як самостійні види юридичної відповідальності за порушення трудової дисципліни14, а відповідальність є суспільним відношенням за змістом і формою15,
остільки й належить визнати наявність похідних охоронних відносин в рамках
предмета трудового права16.
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Правопорушення є єдиною підставою для реалізації юридичної відповідальності, що реалізується в рамках охоронного правовідношення. Різні правопорушення є підґрунтям для виникнення різних за характером видів правовідносин.
Диференціація правопорушень як підстав юридичної відповідальності дозволяє
сформулювати цілісне уявлення про правовідносини, що виникають у результаті
порушення норми права, надає змогу оцінити самостійність певного виду юридичної відповідальності.
На розподіл правопорушень у трудовому праві вказувала Л. О. Сироватська,
виділяючи дисциплінарний проступок і майнове правопорушення17. У трудовому
праві дисциплінарне правопорушення або трудове майнове правопорушення тягнуть виникнення не якого-небудь одного правовідношеня, яке б охоплювало
обидва види юридичної відповідальності, а абсолютно різні за сутністю і змістом
правовідносини. П. Р. Стависький цілком слушно наголосив на тому, що зведення всіх правопорушень у трудовому правовідношенні до дисциплінарного проступку свідчить про однобокий підхід. Трудове правовідношення двостороннє,
кожен його суб’єкт володіє і суб’єктивними правами, і граничними обов’язками.
Відповідно, можливе порушення обов’язків або неправильне застосування прав,
що тягне за собою певну відповідальність. Дисциплінарний проступок і дисциплінарна відповідальність но сять одно сторонній характер, оскільки їх
суб’єктом є працівник. За такого положення інший суб’єкт трудового правовідношення завчасно звільняється від усякої відповідальності, оскільки
відповідальність можуть нести лише посадові особи, а не підприємство, установа, організація18. Таким чином, різні за характером правопорушення в рамках трудового правовідношення є підставами для виникнення зовсім відмінних правовідносин, за участі різних суб’єктів, з власним змістом і спрямованістю.
Хоча правовідносини відповідальності у трудовому праві не входять до складу трудового правовідношення, однак існують разом з ним. Правопорушення, що
є підставою для виникнення охоронних правовідносин у трудовому праві, вчиняється не інакше як у рамках трудового правовідношення. До того ж, заходи
відповідальності у трудовому праві застосовуються лише до сторін існуючого
трудового правовідношення, що є засадою єдності дисциплінарної та матеріальної відповідальності.
У структурі підстав виникнення правовідносин відповідальності можливо
виділити наявність двох елементів: першого – нормативного, другого – фактичного. Нормативне підґрунтя правовідносин відповідальності – сукупність нормативно-правових актів, що наділяють суб’єкта правовідносин відповідальності певними повноваженнями і регулюють процес реалізації юридичної відповідальності.
Фактична підстава правовідносин – юридичний факт правопорушення19. Наразі
місце правовідносин юридичної відповідальності в трудовому законодавстві не
визначено. Чинне трудове законодавство України, на жаль, не містить вказівки
про коло суспільних відносин, які входять до його предмету регулювання. Необхідно зауважити, що ст. 1 Трудового кодексу Російської Федерації визначає коло правовідносин, які регулюються цим Кодексом. До таких відносяться трудові
та безпосередньо з ними взаємопов’язані відносини, серед яких відносини матеріальної відповідальності роботодавців і працівників у сфері праці20. Однак
існує певна непослідовність побудови вказаної норми, оскільки місце дисциплінарної відповідальності не з’ясоване. Відповідно до ст. 2 проекту Трудового кодексу України № 2902 від 27.08.2013 р. відносини щодо відповідальності ро-
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ботодавців і працівників включаються до предмету регулювання цим Кодексом21.
Наведене положення проекту Трудового кодексу України є позитивним з точки зору того, що включення правовідносин відповідальності в трудовому праві до
предмету регулювання кодифікованого акту про працю створює нормативну основу для реалізації таких правовідносин.
Отже, проблема правовідносин відповідальності в трудовому праві має щонайменше два аспекти. Перший – визначення місця відно син юридичної
відповідальності в предметі трудового права, другий – закріплення нормативного
регулювання таких правовідносин.
Таким чином, правовідно сини, в рамках яких ре алізується юридична
відповідальність у трудовому праві, посідають одне з провідних місць у предметі
трудового права. За своєю сутністю, змістом і призначенням вони є тісно пов’язаними з трудовими відносинами, адже випливають з них і реалізуються задля їх забезпечення. Це проявляється у тому, що дисциплінарна відповідальність забезпечує належний порядок здійснення працівниками своїх трудових функцій, а відтак
і організаційний елемент трудового правовідношення. Матеріальна відповідальність, у свою чергу, спрямована на охорону майна і майнових інтересів сторін
трудового договору.
Процес створення оновленого законодавства про працю України має бути виваженим і враховувати як позитивний, так і негативний досвід правозастосування. Загальні засади правового регулювання правовідно син юридичної
відповідальності у трудовому праві потребують детальної регламентації у кодифікованому акті про працю, а самі правовідносини мають бути включені до
предмету регулювання законодавства про працю.
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Розділ 7

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

УДК 342:336.1

А. Б. ПАВЛОВСЬКИЙ

СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Досліджується сутність та сучасний стан організації фінансового контролю у
сфері державних закупівель в Україні. Проведено аналіз чинного законодавства щодо
здійснення фінансового контролю у сфері державних закупівель. Автором встановлено,
хто має право контролювати державні закупівлі та на підставі яких нормативно-правових актів, описано повноваження суб’єктів контролю. Також наведено найхарактерніші види порушень при проведенні процедур закупівель. За результатами
дослідження виділено декілька напрямів і методів підвищення ефективності фінансового контролю у сфері державних закупівель.
Ключові слова: державні закупівлі, фінансовий контроль, уповноважений орган,
суб’єкти контролю, державний бюджет.

Павловский А.Б. Современное состояние организации финансового контроля в
сфере государственных закупок
Исследуется сущность и современное состояние организации финансового контроля в сфере государственных закупок в Украине. Проведен анализ действующего законодательства относительно осуществления финансового контроля в сфере государственных закупок. Автором установлено, кто имеет право контролировать государственные закупки и на основании каких нормативно правовых актов, описаны полномочия
субъектов контроля. Также приведены самые характерные виды нарушений при проведении процедур закупок. По результатам исследования выделено несколько направлений и методов повышения эффективности финансового контроля в сфере государственных закупок.
Ключевые слова: государственные закупки, финансовый контроль, уполномоченный орган, субъекты контроля, государственный бюджет.

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 сьогодні поширеним явищем є проведення державних закупівель із залученням посередницьких структур, взаємопов’язаних учасників торгів, штучне обмеження кола учасників, встановлення дискримінаційних умов у документації
конкурсних торгів, що безумовно має істотну корупційну складову і, в підсумку,
може призвести до значного завищення ціни предмета закупівлі. Наслідком таких
негативних явищ у системі державних закупівель є значні витрати, які лягають
надмірним тягарем на державний бюджет та на економіку країни загалом. Для
сприяння економічності й підвищення ефективності державних закупівель, а також для припинення зловживань у цій сфері велике значення має організація
фінансового контролю з боку держави.
Сучасні дослідження розвитку правових та організаційних засад сфери державних закупівель присвячені праці як економістів, таких як О.І. Міняйло,
О.С. Мельников, О.О. Мицик, О.Ф. Овсянюк-Бердадіна, Г.І. Пінькас, фахівців з
державного управління, а саме І.В. Влялько, Н.Г. Доздова, В.В. Зубар, та звичайно юристів – А.О. Олефіра, М.П. Присяжнюка, О.Г. Турченко, К.Ю. Хусанової
та ін.
Визначення поняття, змісту, видів та суб’єктів фінансового контролю в різні
часи ставали предметом уваги таких науковців, як О.Ф. Андрійко, А.І. Берлач,
Е.А. Вознесенський, Л.К. Воронова, Є.Ю. Грачова, В.В. Мельничук, А.О. Монаєнко, О.П. Пащенко, Л.А. Савченко, Н.І. Хімічев та інш.
Основних цілей розвитку державних закупівель в Україні, таких як раціональне використання бюджетних коштів і зменшення обсягів їх незаконного використання, можливо досягти лише у випадку організації ефективного контролю з боку держави, прогресивними методами його здійснення та чіткої регламентації.
Задля досягнення мети та завдань наукової статті, у першу чергу необхідно
дослідити сутність терміну «контроль», у тому числі «фінансовий контроль». Так,
дослідник О.Ф. Андрійко дає визначення контролю (франц. Controle – перевірка)
– як перевірки виконання законів, рішень тощо, яка є однією з найважливіших
функцій державного управління. За об’єктами, суб’єктами і сферами поділяється
на державний, відомчий, надвідомчий, виробничий та інші види контролю1. В
економічній енциклопедії, на відміну від юридичної, «контроль» розглядається як
елемент управління економічними об’єктами і процесами, який полягає у нагляді
за ними з метою перевірки їх відповідності стану, передбаченому законами, юридичними нормативними актами, а також програмами, планами, договорами, проектами, угодами2.
Фахівець у галузі державного управління В.Я. Малиновський визначає
функцією контролю спрямування процесу управління на встановлення ідеальної
моделі коригування поведінки підконтрольного об’єкта3, та класифікує контроль:
за ознакою об’єктів контрольної діяльності на: зовнішній і внутрішній
(адміністративний); за часовими параметрами на: попередній (превентивний), поточний і кінцевий (підсумковий)4.
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Під фінансовим контролем науковці розуміють діяльність державних і
муніципальних та інших публічних органів, наділених відповідними повноваженнями, яка спрямована на забезпечення законності, фінансової дисципліни при
здійсненні публічної фінансової діяльності5. Видом державного фінансового контролю є бюджетний контроль, який полягає в перевірці законності формування,
розподілу і використання бюджетних коштів6.
Контроль у сфері державних закупівель здійснюють різноманітні органи державної влади, чиї функції та повноваження передбачені чинними нормативноправовими актами7.
Статтею 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»8 визначено, що перевірка державних закупівель полягає в документальному та фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі та проводиться органом державного фінансового контролю на всіх стадіях державних закупівель, за результатами якої складається акт. Контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель
здійснюється як у порядку проведення перевірки державних закупівель, так і під
час державного фінансового аудиту та інспектування.
Відповідно до статті 7 Закону України від 01.06.2010 р. № 2289-VI «Про
здійснення державних закупівель»9 (далі – Закон 2010р.) функцію регулювання і
контролю покладено на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
(далі – Мінекономрозвитку України). Проте, якщо функцію регулювання і координації законом надано лише одному суб’єкту, – то повноваження щодо контролю розподілено між різними державними органами, відповідно до їхньої вузької
компетенції.
Наслідком такої нормативної неврегульованості є відсутність чіткої вертикалі
контролюючих органів та виділення з них головного. На цю наукову проблему
звертає увагу і О.Г. Турченко10, яка вказує на відсутність дієвого механізму контролю за розміщенням державного замовлення.
Так, контрольні функції Конституція України11, окремі закони України, та
інші нормативно-правові акти, розподіляє між різними державними органами,
відповідно до їх компетенції.
Проведений аналіз свідчить, що право контролювати державні закупівлі на
різних етапах мають:
1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, яке крім загального контролю, регулювання та координації, здійснює опосередкований контроль за
проведенням державних закупівель. Такий контроль забезпечується шляхом
моніторингу державних закупівель.
Повноваження у сфері контролю Мінекономрозвитку України відповідно до
Закону 2010р., полягають у праві: вимагати від замовників подання звіту про результати проведення процедури закупівлі; встановлювати строки подання замовниками інформації про заплановані закупівлі та укладені договори про закупівлю
тощо;
Антимонопольний комітет України, згідно з Законом України «Про Антимонопольний комітет України»12 – є органом досудового оскарження у сфері державних закупівель. При Антимонопольному комітеті працює постійно діюча
адміністративна колегія з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері
державних закупівель.
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2. Державна фінансова інспекція згідно з Положенням про Державну фінансову інспекцію України13 – перевіряє дотримання вимог законодавства у сфері
державних закупівель, запобігає проявам корупції, складає протоколи про
адміністративні правопорушення за порушення законодавства про здійснення закупівлі за державні кошти та подає матеріали до правоохоронних органів у випадках, передбачених законодавством.
3. Рахункова палата України, відповідно до Закону України «Про Рахункову
палату»14 – здійснює контроль у сфері державних закупівель у рамках загального контролю за використанням бюджетних коштів. Також, у відповідності до
статті 98 Конституції України визначено, що Рахункова палата здійснює контроль
за використанням коштів державного бюджету від імені Верховної Ради України.
4. Державна казначейська служба України15, здійснює у межах повноважень
контроль за закупівлею товарів, робіт і послуг за державні кошти при здійсненні
розрахунково-касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних
коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства.
5. Державна служба статистики16, веде облік державних закупівель та затверджує форми статистичної звітності у сфері закупівель.
У свою чергу громадський контроль забезпечується через вільний доступ до
всієї інформації щодо державних закупівель, яка підлягає оприлюдненню, про що
зазначено у ст. 9 Закону 2010р.
6. Правоохоронні органи відповідно до покладених завдань здійснюють: нагляд за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства;
виявлення, попередження та розслідування злочинів, пов’язаних із розкраданням
державних коштів та їх легалізацією17; запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у сфері оподаткування та бюджетній сфері, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення; попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють
загрозу життєво важливим інтересам України.
Окрім згаданих державних органів проведення заходів та перевірок можуть
ініціювати Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України.
Значним досягненням у сфері фінансового контролю є прийняття Стратегії
розвитку системи управління державними фінансами (далі – Стратегія)18.
Відповідно до положень Стратегії фінансовий контроль є складовою системи управління державними фінансами, та постає у двох видах: державний внутрішній
фінансовий контроль і незалежний зовнішній фінансовий контроль.
Державний внутрішній фінансовий контроль повинен забезпечувати належне
(економічне, ефективне, результативне та прозоре) управління державними
фінансами. Зазначений контроль передбачає здійснення внутрішнього контролю,
внутрішнього аудиту та їх гармонізації, базові основи якого визначено в Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю у період до
2017 року та Програмі економічних реформ на 2010-2014 р.р. «Заможне
суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава»19.
Основою внутрішнього контролю є відповідальність керівника за управління
та розвиток в цілому. До основних функцій керівника відповідно до вищеназваної
Концепції належить планування та організація діяльності, формування адекватної структури внутрішнього контролю, нагляд за здійсненням внутрішнього кон-
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тролю та управління ризиками для набуття впевненості у тому, що мета і цілі органу будуть досягнуті, а рішення, включаючи фінансові, виконуватимуться з урахуванням принципів законності, економічності, ефективності, результативності
та прозорості.
Статистичні дані, подані Державною фінансовою інспекцією, за результатами
контрольних заходів, проведених протягом першого півріччя 2013 року, свідчать
про низку порушень законодавства у сфері державних закупівель на загальну суму близько 911, 2 млн. грн.
Згідно з повідомленням Генеральної прокуратури органами прокуратури протягом першого півріччя 2013 року у сфері державних закупівель внесено 1 256 подань, за якими скасовано 88 актів, відшкодовано 5,7 млн. грн. та притягнуто до
відповідальності 1 305 посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Прокурорами заявлено позовів на суму 83,7 млн. грн. та розпочато 335 кримінальних провадження20.
Під час аналізу статистичної звітності нами було встановлено, що під час проведення перевірок у сфері державних закупівель органами прокуратури було виявлено такі порушення, зокрема як: підроблення документів членами комітетів
конкурсних торгів та учасниками процедур закупівель; здійснення поділу предмету закупівлі; здійснення закупівель без застосування процедур, визначених законом; здійснення закупівель за завищеними цінами; допущення до оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників процедури закупівлі, які не відповідають вимогам документації конкурсних торгів.
За інформацією Служби безпеки України в рамках контр-розвідувального захисту інтересів держави у бюджетній сфері, у тому числі під час організації та
проведення державних закупівель, протягом першого півріччя 2013 року було
розпочато 11 досудових розслідувань в кримінальних провадженнях за фактами
вчинення правопорушень, пов’язаних із зловживаннями під час проведення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти. Найбільш типовими з них є:
здійснення закупівель за завищеними цінами; здійснення поділу предмета закупівлі з метою уникнення процедур державних закупівель; незаконне застосування процедури закупівлі в одного учасника; здійснення закупівель товарів,
робіт та послуг, які не передбачені річним планом закупівель; допущення до
участі та визначення переможцями учасників, які надають пропозиції конкурсних
торгів з порушенням вимог законодавства; здійснення закупівель товарів, які не
відповідають вимогам документації конкурсних торгів та не можуть бути використаними за цільовим призначенням; змова між суб’єктами процедур закупівель
під час подання пропозицій конкурсних торгів; необґрунтоване підвищення вартості товарів, робіт та послуг за укладеними договорами про закупівлю.
За результатами наради, проведеної у 2013 році Мінекономрозвитку України
за участю органів контролю у сфері державних закупівель опубліковано інформативний лист21 щодо видів порушень при проведенні процедур закупівель та виявлено найхарактерніші з них: 1) порушення при встановленні замовниками в документації конкурсних торгів вимог, передбачених ч.1 ст. 17 Закону 2010р., та
інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників
встановленим вимогам згідно із законодавством; 2) порушення вимог ст. 22 Закону 2010р. при складанні документації конкурсних торгів; 3) відхилення пропозицій конкурсних торгів через «формальні порушення»; 4) відхилення пропозицій учасників конкурсних торгів через підстави не передбачені законом;
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5) невідхилення пропозицій учасників конкурсних торгів через підстави передбачені документацією конкурсних торгів або законодавством; 6) застосування процедури закупівлі одного учасника без наявності умов, визначених частиною другою ст. 39 Закону 2010р.
Поряд із великою кількістю уповноважених органів державної влади із широким спектром повноважень, спостерігається велика кількість правопорушень у
сфері державних закупівель. На нашу думку, вирішенню проблем даного сегменту буде сприяти:
- прийняття єдиного нормативно-правового акта, який окреслить коло
суб’єктів контролю, а також визначить порядок здійснення контролю у сфері державних закупівель, його види, завдання та виконавців залежно від поставленої
мети;
- уникнення дубляжу функцій органів державної влади, що здійснюють контроль та інші відповідні дії у сфері державних закупівель, що сприятиме підвищенню ефективності контрольних процедур.
Враховуючи вищезазначене, можливо виділити декілька шляхів підвищення
ефективності контролю у сфері державних закупівель:
1. Переглянути доцільність виконання Антимонопольним комітетом України
функцій досудового регулятора спорів у галузі державних закупівель.
2. Передбачити проведення Рахунковою палатою України контрольних перевірок державних закупівель на суму один мільйон гривень, і більше, тим самим
зменшити дублювання перевірок співробітниками Рахункової палати України та
Державної фінансової інспекції України.
3. Передбачити нормативне сприяння побудові ефективного та професійного
контролю за державними закупівлями з боку громадських організацій та засобів
масової інформації.
4. Запровадити в системі державних закупівель розподіл контролю на попередній, поточний та кінцевий. Чітко розподілити ці види контролю за відповідними державними органами шляхом здійснення відповідного унормування даного
питання на законодавчому рівні.
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Н. В. БАРБАШОВА

ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ:
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Доведено, що екологічна модернізація підприємств є найбільш ефективним механізмом вирішення існуючих в державі екологічних проблем. Досліджено механізми
правового та фінансового забезпечення процесу модернізації підприємств. Рекомендовані зміни до норм чинного законодавства в частині використання коштів екологічного податку, які передбачають відмову від практики безоплатного фінансування заходів
з модернізації підприємств.
Ключові слова: екологічна модернізація, інновація, екологічна безпека, екологічний
податок.

Барбашова Н.В. Проблема экологической модернизации предприятий в Украине: правовой аспект
Показано, что экологическая модернизация предприятий является наиболее эффективным механизмом решения существующих в государстве экологических проблем. Исследованы механизмы правового и финансового обеспечения процесса модернизации
предприятий. Рекомендованы изменения в нормы действующего законодательства в
части использования средств экологического налога, которые предполагают отказ от
практики безвозмездного финансирования мероприятий по модернизации предприятий.
Ключевые слова: экологическая модернизация, инновация, экологическая безопасность, экологический налог.

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 mechanism 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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Ефективність екологічної політики, яка проводиться державою, сприймається
суспільством через призму позитивної динаміки якості навколишнього середовища. Останнє припускає, що в умовах кризових явищ в екологічній сфері держава
успішно вирішує екологічні проблеми, які нагромадилися за останнє століття, але
й має у своєму розпорядженні досить діючі інструменти, у тому числі й правового характеру, впливу на забруднювачів навколишнього природного середовища.
Практична реалізація концепції сталого розвитку безпосередньо пов’язана із процесами екологізації й екологічної модернізації економіки. При близькості зазначених процесів між ними є істотні відмінності.
Екологізація економіки (створення «зеленої економіки») передбачає акцент на
екологічних аспектах економічного розвитку шляхом зниження техногенного навантаження на навколишнє природне середовище, впровадження ресурсозберігаючих технологій, збереження й поновлення природних ресурсів, проведення
різноманітних природоохоронних заходів та ін.
Суттю екологічної модернізації економіки є пріоритет технологічного розвитку економіки на основі інновацій як вирішального фактора забезпечення прогресу людства й вирішення поставлених перед ним екологічних проблем. Модернізація економіки розглядається у контексті політики так званого «подвійного
виграшу», з якою зв’язується як забезпечення економічної ефективності, так і
раціональне використання природних ресурсів і зменшення негативного впливу
техногенної діяльності людини на стан навколишнього природного середовища1.
У теперішній час є цілий ряд теоретичних моделей екологічної модернізації
економіки, що відрізняються у першу чергу питомою вагою екологічної домінанти2. У державах, що розвиваються, у тому числі і в Україні, екологічна модернізація економіки розвивається за найбільш «м’якому» сценарію, у якому акцент робиться на економічному розвитку. Пріоритетність економічного розвитку
підтверджена рішеннями Самітов Ріо+10 (Йоганнесбург, 2002) і Ріо+20 ( Ріо-ДеЖанейро, 2012). Дискусійним є твердження ряду авторів про первинність процесу екологічної модернізації економіки стосовно Концепції сталого розвитку3. У
цих та інших аналогічних роботах екологічна модернізація розглядається як прояв інституціональних змін у державних структурах і в промисловості, а навколишнє середовище стає вирішальним фактором при розробці планів соціальноекономічного розвитку.
І.М. Махнуша4 і В.Я. Шевчук зі співавторами5 виділяють системно-екологічний підхід у модернізації виробництва, який передбачає екологізацію всіх
складових виробництва: системи управління, технологічних процесів, господарської та інвестиційної діяльності підприємства. Такий підхід фактично ототожнює процеси екологічної модернізації й екологізації економіки.
Екологічна модернізація економіки, в основі якої лежить широке використання інновацій, вимагає значних фінансів. Основним джерелом надходження таких
коштів у державний бюджет є екологічний податок.
Незадовільний стан навколишнього природного середовища в Україні став
підставою для виділення в якості пріоритетної екологічної функції держави. Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики
України на період до 2020 року»6 визначено, що національна екологічна політика
повинна реалізовуватися у напрямку стабілізації і поліпшення стану навколишнього природного середовища України шляхом інтеграції екологічної політики до
соціально-економічного розвитку України для гарантування екологічно безпечно-
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го природного середовища для життя і здоров’я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних
екосистем. Одним з основних принципів національної екологічної політики в Законі проголошується державна підтримка та стимулювання вітчизняних суб’єктів
господарювання, які здійснюють модернізацію виробництва, спрямовану на
зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище.
Серед фінансових інструментів щодо реалізації поставленої мети важливе
місце займає екологічний податок, ставки якого близькі до «зелених податків», які
встановлені у державах-членах Європейського Союзу. Двадцятирічний досвід
«зелених» реформ в цьому міждержавному об’єднанні довів свою ефективність.
Відповідно до Податкового кодексу7, з січня 2014 року ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин зросли в 15 разів у порівнянні
з 2010 роком, що відповідає «європейському рівню». Кошти, що надійшли при
стягненні екологічного податку розподіляються між державним, обласним та
місцевими екологічними фондами у пропорції 65:10:25. Іншим джерелом надходження коштів у спеціальні фонди є грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності, які розподіляються між державним,
обласним та місцевими екологічними фондами в пропорції 30:20:50.
З наведених вище пропорцій видно, що бюджетна система України побудована на принципі бюджетного унітаризму: найменша сума коштів надходить в обласні екологічні фонди. Така практика фінансування природоохоронних заходів
суперечить європейському досвіду і вимагає в контексті європейської інтеграції
України своєї зміни.
На рівні економічних регіонів регіональні фактори екологічної політики реалізуються в рамках цільових державних і регіональних екологічних програм, у
комплексних програмах соціально-економічного розвитку регіонів. Центральне
місце в зазначених програмах займають заходи, які пов’язані з екологічною модернізацією виробництва шляхом широкого використання інновацій при впровадженні нових ресурсо- і енергозберігаючих технологій на підприємствах-забруднювачах, що має сприяти якісному поліпшенню стану навколишнього середовища в регіонах України. Аналіз виконання програм свідчить, що загальною проблемою їх реалізації є недостатнє фінансування підприємствами-забруднювачами
запланованих екологічних заходів.
Екологічна модернізація підприємств не здійснюється як з об’єктивних, так і
суб’єктивних причин. У першому випадку, як правило, основними факторами виступають кризові явища в економіці, що носять в останнє десятиріччя перманентний характер. У другому – прагнення власників екологічно небезпечних
підприємств заощадити на природоохоронних заходах. Низька правова й фінансова дисципліна виконавців екологічних програм за відсутності владних повноважень в екологічній сфері у регіональних органів влади унеможливлюють успішне
їх виконання практично у всіх регіонах України та забезпечення в них екологічної
безпеки для населення і якісного навколишнього природного середовища.
Відсутність у держави реальних важелів впливу на бізнес у частині стимулювання екологічної модернізації підприємств із застарілими технологіями і високою зношеністю використовуваного обладнання поряд з необхідністю безумовного усунення загроз екологічного характеру у промислово розвинених регіонах
фактично зробили безальтернативним шлях державного фінансування заходів з
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екологічної модернізації підприємств. Законом України «Про Державний бюджет
України на 2013 рік» п. 3 статті 14 встановлено8, що у 2013 році 33% коштів, отриманих до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з п. 5 статті
11 спрямовуються на фінансове забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку.
Відзначимо, що до спеціального фонду Державного бюджету України у частині
доходів у 2013 році має надійти 53% коштів від екологічного податку. З 2014 року ця частка становить 65%, з яких 50% коштів буде спрямовано на проекти екологічної модернізації.
Механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2013
рік за програмою «Фінансове забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств» визначений Постановою Кабінету Міністрів України
«Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансового забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств»9.
Згідно з цією Постановою одержувачами бюджетних коштів є підприємства –
платники екологічного податку, безпосередні замовники заходів з модернізації
об’єктів, які обліковуються на балансі таких підприємств, крім тих підприємств,
яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство, які перебувають у стані припинення, санації, а також тих, що мають заборгованість із
сплати податків і зборів до державного та місцевих бюджетів, внесків до
Пенсійного фонду України та заборгованість із виплати заробітної плати.
Кошти на модернізацію підприємств використовуються з метою зменшення
негативного впливу на навколишнє природне середовище, пов’язаного з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, їх скиданням безпосередньо у
водні об’єкти, розміщенням відходів у спеціально відведених для цього місцях.
Згідно з По становою відбір цільових про ектів екологічної модернізації
підприємств проводиться спеціальною Міжвідомчою робочою групою.
Особливої уваги заслуговує норма, якою встановлено що бюджетні кошти на
екологічну модернізацію виділяються на безповоротній основі. Ця норма, з одного боку, порушує фундаментальний принцип соціальної справедливості, оскільки
закріплює неприпустиме поліпшення життєвих умов одних осіб (підприємців) за
рахунок суспільства в цілому. Тут слід вказати, що капіталовкладення держави на
екологічну модернізацію підприємства можуть бути не тільки порівнянними з
вартістю фондів підприємства, а й перевищувати їх. Фактично такий спосіб екологічної модернізації на думку автора є формою незаконного збагачення власників екологічно небезпечних підприємств.
Іншою, не менш важливою обставиною, є дискредитація найважливішого
принципу екологічного права: забруднювач платить за шкоду, завдану навколишньому природному середовищу. При такому способі екологічної модернізації у
власників екологічно небезпечних підприємств відсутня всяка мотивація на проведення природоохоронних заходів та оновлення технологій. Вимоги до обов’язкового дотримання норм закону щодо обмеження забруднення навколишнього
природного середовища підміняються «очікуваннями безкоштовної екологічної
модернізації підприємства».
Вирішення зазначених протиріч бачиться у відмові від безповоротного фінансування екологічної модернізації підприємств і перехід до практики погашення
(повного або часткового) державою відсоткових ставок за кредитами, які беруться підприємствами на екологічну модернізацію виробництва. На думку автора це
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не тільки підвищить відповідальність позичальників кредитів за їх цільове використання на природоохоронні заходи, але й істотно розширить базу екологічно
небезпечних підприємств, які можуть використати вказаний механізм кредитування екологічної модернізації підприємств.
Екологічна модернізація економіки України, що припускає широке використання інновацій, є в даний час найбільш ефективним механізмом вирішення існуючих в державі екологічних проблем. Поряд з визнанням центральної ролі держави у здійсненні екологічної модернізації екологічно небезпечних підприємств
обґрунтовано висновок про неприпустимість безповоротного відрахування
коштів екологічного податку, що надійшли на екологічну модернізацію
підприємств. Рекомендовано використовувати кошти екологічного податку на модернізацію екологічно небезпечних підприємств шляхом повного або часткового
погашення кредитів, які беруть підприємства на своє технічне переоснащення.
Рекомендується в контексті зроблених у цій роботі висновків вне сти
відповідні зміни до Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансового забезпечення
цільових проектів екологічної модернізації підприємств» № 569 від 07.08.2013 р.
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І. В. ГИРЕНКО

ПРАВОВІ ЗАСА ДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
РОСЛИННОГО СВІТУ УКРАЇНИ

Розглядаються шість основних завдань із забезпечення реалізації правових засад
збереження біорізноманіття. Сформульовані напрями правотворчості, за якими має
відбуватись вдосконалення національного законодавства у сфері збереження біорізноманіття рослинного світу України. Пропонується внести зміни до ст. 1 Закону України «Про рослинний світ» та доповнити його статтею, яка б регламентувала збереження біорізноманіття рослинного світу.
Ключові слова: рослинний світ, біорізноманіття, правова охорона рослинного
світу.

Гиренко И.В. Правовые основы сохранения биоразнообразия растительного
мира Украины
Рассматриваются шесть основных задач по обеспечению реализации правовых основ сохранения биоразнообразия. Сформулированы направления правотворчества, по
которым должно происходить совершенствование национального законодательства в
сфере сохранения биоразнообразия растительного мира Украины. Предлагается внести изменения в ст . 1 Закона Украины «О растительном мире» и дополнить его статьей, которая бы регламентировала сохранение биологического разнообразия растительного мира .
Ключевые слова: растительный мир, биоразнообразие, правовая охрана растительного мира.

Girenko Inna. Legal framework for the conservation of biodiversity of Ukrainian
vegetation
This article examines six major tasks for implementing the legal principles of biodiversity 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 formulated. 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.

Актуальність теми дослідження зумовлена щонайменше двома причинами.
По-перше, це критичний стан об’єктів рослинного світу України, що склався
унаслідок незаконного використання природних рослинних ресурсів, недотримання законодавства у цій галузі, самовільних захоплень земель, призначених для
вирощування об’єктів рослинного світу, тощо. По-друге, існує істотний розрив
між міжнародно-правовим регулюванням охорони рослинного світу та станом
імплементації положень міжнародних угод, ратифікованих Україною, у її
національне законодавство.
Одним з дієвих підходів, здатних серйозно покращити ситуацію з охороною
об’єктів рослинного світу в Україні, є використання механізму збереження
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біорізноманіття. Забезпечення його реалізації може бути досягнуто як шляхом
підготовки нових нормативно-правових актів, так і внесення доповнень до чинних. Насамперед, це стосується екологічного законодавства, регулювання земельних правовідносин, податкових питань, а також активізації правотворчої діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Зазначені обставини визначають актуальність дослідження правових
засад реалізації стратегії збереження біорізноманіття рослинного світу.
Аналіз публікацій відрізняється декількома особливостями. З одного боку,
існує чималий обсяг досліджень, присвячених правовій охороні навколишнього
природного середовища, у тому числі лісів і рослинного світу. Це праці В. І. Андрейцева, А. Б. Іскоян, В. В. Костицького, В. І. Лозо, Н. Р. Малишевої, П. В. Мельника, С. М. Шершуна, Ю. С Шемшученка. Фрагментарно даної теми торкалися у
своїх працях також В. А. Басай, О. І. Блінкова, А. П. Гетьман, А. К. Соколова, а
також фахівці у галузі екологічної науки – О. І. Фурдичко, В. В. Лавров, Ю. Плугар. З іншого боку, проблема охорони та використання рослинного світу у контексті реалізації концепції збереження біорізноманіття досі не ставала предметом
спеціального дослідження і розглядалася переважно у межах більш загальних
питань екологічного права.
Виклад матеріалів дослідження слід розпочати з визначення терміну
«біорізноманіття» у Конвенції про біологічне різноманіття, прийнятій у Ріо-деЖанейро 1992 р. Цей термін означає різноманітність живих організмів з усіх
джерел, включаючи, серед іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми і
екологічні комплекси, частиною яких вони є; це поняття включає в себе різноманітність у рамках виду, між видами і різноманіття екосистем. Цілком зрозуміло,
що рослинний світ є важливим компонентом природного середовища, від стану
біорізноманіття якого залежать життя, здоров’я, забезпечення людства продуктами харчування, ліками, сировиною для промисловості.
Важливим етапом, що конкретизував процес реалізації концепції збереження
біорізноманіття, стало проведення конференції з навколишнього середовища у
Софії (жовтень 1995 р.), на якій було прийнято Загальноєвропейську стратегію у
галузі біологічної та ландшафтної різноманітності. Вивчення даного документа
дозволило В. І. Олещенку та Н. Р. Малишевій виділити шість основних завдань з
реалізації стратегії збереження біорізноманіття в Україні1. З урахуванням тієї обставини, що з моменту прийняття Стратегії минуло майже двадцять років,
доцільно простежити ступінь реалізації кожного із завдань та сформулювати напрями правотворчості, за якими має відбуватись вдосконалення національного законодавства стосовно збереження біорізноманіття рослинного світу України.
На наступному етапі дослідження доцільно розкрити зміст кожного з шести
завдань.
Першим завданням є збереження, поліпшення стану та відновлення корінних
екосистем, місць оселення, видів і елементів ландшафтів на основі створення Загальноєвропейської екологічної мережі та ефективного управління нею. Такий
підхід дозволить забезпечити достатнім простором природного середовища ареали існування видів рослин; відновлення об’єктів рослинного світу, які зазнали
руйнації, а також їх захист від негативних антропогенних факторів. Вирішення
цього завдання регламентується Законом України «Про екологічну мережу»,
відповідно до ст. 3 якого структурні елементи екомережі мають забезпечити збереження найбільш цінних і типових для даного регіону компонентів рослинного
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Дане завдання може бути виконане за допомогою створення екокоридорів,
буферних зон по кожній з областей України. Прикладом реалізації цього завдання є дослідження О. Г. Мулєнкової, яка запропонувала виокремити на території
Донецької області 10 екокоридорів, що включали б у себе 82 території, у тому
числі регіональні ядра біорізноманіття3. До числа таких об’єктів належать ліси,
території природно-заповідного фонду, регіональні ландшафтні парки, природні
заповідники, національні природні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. На практиці це означає, що бюджетні кошти, виділені на виконання державної програми «Ліси України», відновлення та збереження об’єктів рослинного світу мають спрямовуватися на проведення заходів з розширення територій
природно-заповідного фонду.
Друге завдання, на необхідності вирішення якого акцентують увагу В. І. Олещенко та Н. Р. Малишева, полягає в організації належного управління позитивним потенціалом біологічного і ландшафтного різноманіття України та його сталим використанням шляхом оптимального поєднання соціальних та економічних
можливостей на національному і регіональному рівнях. Реалізація даного пункту
в Україні у сфері рослинного світу ускладнюється з причини поділу з 2012 р. екологічної служби на дві частини. Так, Державна екологічна інспекція підпорядкована Міністерству екології та природних ресурсів, а відділи, на які безпосередньо
покладається здійснення організаційної діяльності та розробка правил і норм у
сфері охорони, захисту, раціонального використання рослинного світу та інші
завдання, були переведені під юрисдикцію обласних державних адміністрацій.
Третє завдання – це необхідність врахування цілей збереження і сталого використання біорізноманіття в сільському господарстві, лісівництві, туризмі та
інших секторах економіки, які використовують це різноманіття або впливають на
нього. Реалізація даного пункту передбачає визначення граничних величин навантаження, що можуть зазнавати об’єкти рослинного світу. З метою вирішення
цього питання Міністерством екології та природних ре сурсів була видана
Інструкція про порядок установлення нормативів спеціального використання
природних рослинних ресурсів. № 61 від 12.02.20024. Відповідно до п. 3
Інструкції, по кожному виду рослин встановлено нормативи обсягів їх допустимого використання. Основним критерієм, за яким визначаються ці нормативи, є
природна здатність до відновлення кожного виду рослин. В інструкції зазначається, що оцінка стану природних рослинних ресурсів проводиться по конкретній території з визначенням їх експлуатаційного запасу та обсягу допустимого щорічного використання один раз на п’ять років. З урахуванням тієї обставини, що з моменту прийняття Інструкції минуло понад 10 років, і екологічною наукою розроблені нові підходи до визначення граничних допустимих показників
використання рослинних ресурсів, вчені-екологи виокремлюють чотири основні
рівні антропогенного навантаження, залежно від яких відбувається вплив на екосистему: нульовий, допустимий, гранично допустимий, недопустимий, що впливають на ступень пригніченості розвитку рослин. На основі даних критеріїв визначення балансової вартості, нормативів збору, видача дозволів на спеціальне використання, визначення вартості дерев, об’єктів рослинності, що видаляються,
мають проводитися за чотирма оцінками якісного стану зазначених об’єктів:
відмінний, добрий, задовільний, поганий. Уведення таких показників дозволить
більш детально врахувати стан рослинного світу при визначенні розміру компенсаційних виплат, нормативів зборів, що надходять до бюджетів різних рівнів.
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У змісті інструкції мають відбитися методи оцінки загроз біорізноманіттю, зокрема, доцільно запровадити поняття «ризику», яке включає величину збитку від
небезпечного чинника та імовірність його прояву. Таким чином, на законодавчому рівні повинна бути передбачена можливість компенсації ймовірного руйнування екосистем внаслідок антропогенного впливу, вирубування лісів, осушення
або наводнення території промислового, житлового та дачного будівництва.
Четвертим завданням, сформульованим вище згаданими авторами, є необхідність поліпшення інформованості населення та підвищення рівня його обізнаності із питань біологічного і ландшафтного різноманіття, а також активізація
його участі у діяльності, спрямованій на збереження та розміщення такої різноманітності.
Реалізація цього пункту потребує вжиття заходів щодо зміни існуючого серед
населення України споживацького ставлення до природи. Одним зі шляхів виконання цього завдання є підвищення громадської свідомості на буденному рівні,
підвищення кваліфікації кадрів та фахівців, підтримка ініціатив громадськості
щодо проведення заходів із збереження біорізноманіття шляхом розвитку екологічного руху.
Однією з основних цілей цього пункту є формування екологічної культури населення, яка допоможе створити стереотип бережливого ставлення до об’єктів
рослинного світу та природи в цілому. Потребують також свого відродження
місцевих народних традицій, спрямованих на збереження рослинного світу, що
існували в різних регіонах України.
П’ятим завданням є забезпечення більш глибокого вивчення стану біологічного і ландшафтного різноманіття в різних регіонах України та процесів, що сприяють збереженню його стійкості. Виконання цього завдання забезпечується шляхом збору інформації про видовий склад, ареал поширення, екологічний стан
об’єктів рослинного світу. Однією з форм збору такої інформації є ведення державного обліку і кадастру, що регламентується ст. 23 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», за якою порядок ведення кадастрів природних
ресурсів визначається КМУ. Так, питання ведення державного кадастру рослинного світу регламентуються Постановою КМУ від 22 лютого 2006 р. «Про затвердження Порядку ведення державного обліку і кадастру рослинного світу»5.
Згідно з цією постановою, державний облік, кадастр ведуться за методиками,
які розробляються та затверджуються Мінекології шляхом виконання облікових і
кадастрових робіт. Вирішення цього завдання досягається шляхом виконання п. 8
цієї постанови, згідно з яким узагальнені матеріали державного обліку і кадастру
рослинного світу у розрізі АРК, областей, мм. Києва та Севастополя розміщуються один раз на п’ять років на веб-сторінках Мінекології, його територіальних органів, Республіканського комітету АРК з охорони навколишнього природного середовища та видаються на паперових носіях.
Іншим засобом збору інформації про стан рослинного світу є проведення
моніторингу, що передбачає систему регулярного спостереження оцінки і прогнозу динаміки кількісного та якісного складу цього природного ресурсу. Положення про проведення моніторингу міститься у ст. 39 ЗУ «Про рослинний світ», але
щодо порядку його здійснення бланкетна норма цієї статті відсилає до Постанови КМУ, яка досі не прийнята.
В українських реаліях найбільш складним є виконання шостого завдання, що
полягає у забезпеченні належного фінансування природоохоронних заходів, спря-
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мованих на збереження біорізноманіття, однією зі складових якого є рослинний
світ. Так, передбачається, що на основі Стратегії про біорізноманіття, прийнятої
у Софії та ратифікованої Україною, дія якої розрахована на період до 2016 р.,
будуть розроблятися і реалізовуватися відповідні п’ятирічні плани.
Фінансове забезпечення, необхідне для виконання Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005-2025 рр., згідно з Розпорядженням КМУ
«Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005–2025 роки» від 22 вересня 2004 р. № 675-р., передбачається у
розмірі близько 50 млн. грн.6
Враховуючи постійне недофінансування цієї програми, доцільно використати
деякі важелі впливу у межах повноважень органів місцевого самоврядування. Зокрема, це прийняття рішень обласними, міськими, районними, селищними радами за такими напрямами. По-перше, встановлення науково обґрунтованих такс чи
нормативів збору за використання рослинних ресурсів, до складу яких пропонується включити розміщення пасік, заготівлю лікарських рослин, випас худоби,
користування сінними угіддями. По-друге, визначення відновної вартості
об’єктів рослинного світу. По-третє, регламентація порядку внесення оплати при
видачі дозволів та встановленні лімітів користування об’єктами рослинного світу.
Реалізація відповідних рішень дозволить отримати необхідні кошти для підтримання у нормальному екологічному стані об’єктів рослинного світу.
Іншим напрямком залучення коштів, необхідних для виконання заходів зі збереження біорізноманіття, на думку автора, має стати поєднання економічного потенціалу об’єктів природно-заповідного фонду з можливостями збереження їх
нормального екологічного стану. Відповідно до загальноприйнятої у світі практики, утримання природних територій та об’єктів, віднесених до категорії охоронюваних державою, здійснюється за рахунок доходів від їх «м’якого» використання.
Однією з форм такого використання є екотуризм, що все більше користується попитом у світі. Активне провадження такої діяльності потребує створення
відповідної законодавчої бази з переліком платних послуг, компенсаційних виплат, регламентації заходів зі скорочення або припинення шкідливого впливу від
антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище.
Розгляд змісту шести основних завдань з реалізації стратегії збереження
біорізноманіття рослинного світу в Україні засвідчив необхідність внесення доповнень до основного кодифікаційного акту, що регламентує охорону рослинного
світу, – ЗУ «Про рослинний світ». Виходячи з того, що поняття «біорізноманіття»
не знайшло відображення у змісті закону, пропонується доповнити розділ I «Загальні положення» та розділ IV «Охорона рослинного світу» статтею «Збереження біорізноманіття рослинного світу» такого змісту, в якій зазначити конкретні
шляхи збереження біорізноманіття рослинного світу. Так, зокрема, у ст. 1 розділу
I слід зазначити таке: «Рослинний світ України є її національним багатством і за
своїм призначенням та місцем розташування має обмежене експлуатаційне призначення й виконує середовищеутворюючу, водоохоронну, захисну, санітарногігієнічну, рекреаційну, естетичну, декоративну функції, забезпечуючи сприятливий та безпечний для життя і здоров’я громадян стан довкілля.
Розділ IV Закону пропонується доповнити статтею «Збереження біорізноманіття рослинного світу» такого змісту: «Збереження біорізноманіття рослинного світу здійснюється його власниками та постійними користувачами на генетичному, видовому, популяційному та екосистемному рівнях шляхом:
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1) створення і оголошення в установленому законом порядку на найбільш
цінних територіях, зайнятих рослинністю, об’єктів природно-заповідного фонду;
2) виділення, створення і збереження об’єктів цінного генетичного фонду рослин, ботанічних колекцій, банків даних;
3) недопущення генетичного забруднення генофондів аборигенних порід та
інвазій інтродукованих видів у природні екосистеми;
4) застосування екологічно орієнтованих способів відтворення рослинного
світу та його використання;
5) забезпечення охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою
зникнення, видів рослинного світу, рослинних угруповань, інших цінних об’єктів
відповідно до природоохоронного законодавства».
Внесення таких доповнень до Закону України «Про рослинний світ» у
поєднанні з активізацією правотворчої діяльності органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій обласного та районного рівнів дозволить істотно вдосконалити систему заходів зі збереження біорізноманіття рослинного світу України.
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М. Л. МУРАВСЬКА

ЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІСТ
ПРАВА НА СТВОРЕННЯ ШТУЧНИХ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ

Досліджуються значення та зміст права на створення штучних водних об’єктів.
Доведена необхідність у розмежуванні об’єктивного права та суб’єктивного права на
створення штучних водних об’єктів. Окреслені їх ключові відмінності. Обґрунтовано,
що відповідна діяльність може набути суб’єктивних ознак лише в рамках правових
відносин. На основі наукових здобутків теорії права досліджено зміст структурних
© МУРАВСЬКА Марія Леонідівна –аспірантка відділу проблем аграрного, земельного та екологічного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
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елементів правових відносин зі створення штучних водних об’єктів. Виявлена
відсутність нормативної регламентації окремих структурних елементів відповідних
правових відносин. Доведено, що створення штучних водних об’єктів в межах приватних земельних ділянок на підставі чинних нормативно-правових актів не може вважатись правомірним.
Ключові слова: штучний водний об’єкт, об’єктивне право, суб’єктивне право.

Муравская М.Л. Значение и содержание права на создание искусственных водных объектов
В статье исследуется значение и содержание права на создание искусственных
водных объектов. Доказана необходимость в разграничении объективного права и
субъективного права на создание искусственных водных объектов. Показаны их ключевые отличия. Обосновано, что соответствующая деятельность может обрести субъективные признаки только в рамках правовых отношений. На основании научных достижений теории права исследовано содержание структурных элементов правовых
отношений по созданию искусственных водных объектов. Выявлено отсутствие нормативной регламентации некоторых структурных элементов соответствующих правовых отношений. Доказано, что создание искусственных водных объектов в границах
частных земельных участков на основе действующих нормативно-правовых актов не
может считаться правомерным.
Ключевые слова: искусственный водный объект, объективное право, субъективное
право.

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 subjective features only within legal relations. The context of structural elements of the legal relations 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 relations 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.

Теорія права виділяє дві правові категорії, відмінні за своїм змістом: об’єктивне право та суб’єктивне право. Значення ролі двох зазначених видів права викликає особливий інтерес при регулюванні земельних відносин, зокрема в частині
користування земельною ділянкою для створення штучного водного об’єкту. Так,
право на створення штучних водойм в межах приватних земельних ділянок надає
їх власникам п. 2 ст. 59 Земельного кодексу України1 (далі – ЗКУ). Водночас,
відповідно до ст. 82 Водного кодексу України2 (далі – ВКУ) невизначене коло
суб’єктів отримало право на створення штучних водойм на річках та у їх басейнах. Проте а ні зазначені, ні інші норми ЗКУ та ВКУ не регламентують правові
умови, при виконанні яких індивідуально визначений суб’єкт може скористатись
цими нормами права. А тому виникає питання, чи може така діяльність суб’єктів
приватного права вважатись правомірною.
Необхідно підкреслити, що проблема співвідношення правових категорій
об’єктивного та суб’єктивного права розглядалась переважно представниками науки теорії держави і права. Проте окремі аспекти відповідних правовідносин
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досліджувались і представниками різних галузей права. Зокрема, в Україні вивченням окремих аспектів окресленої проблеми займались такі вчені, як О.В. Зайчук, О.С. Захарова, Н.М. Оніщенко, Н.І. Титова, О.М. Туєва, О.Ф. Скакун,
В.Ю. Уркевич, М.В. Шульга і багато інших.
Отже, перш за все необхідно визначити загальнотеоретичний зміст об’єктивного та суб’єктивного права та їх ключові відмінності. Відповідь на це запитання
може дати наука теорії права. Так, під об’єктивним правом розуміють сукупність
чи систему реально існуючих юридичних норм3.
Суб’єктивне право – це надана і охоронювана державою міра (межа) можливої (дозволеної) поведінки особи із задоволення своїх законних інтересів, передбачених об’єктивним правом. Суб’єктивне право виступає як право, що належить
лише певному суб’єкту і реалізується не інакше як за волевиявленням цієї особи4.
Зазначені поняття надають підстави для твердження, що п. 2 ст. 59 ЗКУ та ст.
82 ВКУ є формою об’єктивного права, тобто узагальненого права, що адресується
не індивідуально визначеному суб’єкту, а невизначеному колу осіб. Воно не є
обов’язковим для виконання, а тому особа має право вибору: скористатись цим
правом або ні. Водночас бажання особи не може стати підставою для застосування такої норми права, та, відповідно, не повинно вважатись підґрунтям для визнання такого права суб’єктивним. Це пов’язане з тим, що норми права найчастіше
встановлюють лише окремі принципи правового регулювання, які окреслюють
певні рамки правовідносин5. Отже, бажання побудувати штучний водний об’єкт
є лише умовою для волевиявлення особи щодо використання об’єктивного права,
наданого правовою нормою. А реалізованим об’єктивне право може бути лише в
рамках певних правових відносин, які ініціюються індивідуально визначеною
особою за умови дотримання регламентованих іншими нормами права правових
умов.
Створення штучного водного об’єкту буде правомірним лише у разі нормативного закріплення визнаних в науці теорії права структурних елементів правових
відносин, до яких належать об’єкт, суб’єкт та зміст. Тобто, такі правомочності
права власності як володіння, користування та розпорядження об’єктом земельних правовідносин виконує їх суб’єкт, реалізуючи надані йому нормативно-правовими актами права (об’єктивне право) та дотримуючись нормативно визначених обов’язків, які в сукупності, набуваючи суб’єктивних ознак, формують зміст
правовідносин.
Першим структурним елементом правових відносин є об’єкт, під яким необхідно розуміти те, з приводу чого виникає і здійснюється діяльність суб’єктів
правовідносин6. Об’єктом земельних відносин є, крім іншого, земельні ділянки та
права на них (п. 3 ст. 2 ЗКУ). Відповідно, об’єктом правових відносин в земельному праві виступає індивідуально визначена земельна ділянка. Отже правові
норми, що дозволяють створювати штучний водний об’єкт мають підкреслювати,
що така діяльність може мати місце в межах земельної ділянки. Ознаки такої земельної ділянки повинні відповідати ст. 79 ЗКУ, згідно якої вона охарактеризована як об’єкт права власності. Тобто, мають бути встановлені межі певної земельної ділянки, визначені її місце розташування та права щодо неї (п. 1 ст. 79 ЗКУ).
Проте об’єктом правових відносин зі створення штучних водних об’єктів може виступати не лише земельна ділянка, а й водний об’єкт. Це залежить від технологічних особливостей створення нового штучного водного об’єкту, а саме від
джерела вод, що його наповнюють. Якщо наповнення відбувається за рахунок
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природних вод інших поверхневих водних об’єктів, то такі водні об’єкти також
виступають об’єктом відповідних правовідносин. Якщо штучний водний об’єкт
наповнюється за рахунок підземних вод, які є структурною частиною надр України, то об’єктом таких правовідносин стають підземні води.
Як зазначалось, об’єкт правових відносин зі створення штучного водного
об’єкту має власну характеристику, зокрема щодо нього мають бути визначені
права (п. 1 ст. 79 ЗКУ). Відповідно до ст. 80 Земельного кодексу України право
власності на земельну ділянку закріплюється за певним суб’єктом, який є другим
структурним елементом правовідносин зі створення штучного водного об’єкту.
Отже в залежності від виду суб’єкта на об’єкт земельних правовідносин може поширюватись три форми власності: державна, комунальна або приватна. Так,
суб’єктом права державної власності є держава, яка реалізує своє право через
уповноважені органи державної влади. Суб’єктом права комунальної власності є
територіальна громада, яка реалізує своє право через органи місцевого самоврядування. Суб’єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи.
Таким чином, суб’єктом, який може бути наділений правом на створення штучного водного об’єкту в межах приватної земельної ділянки, є фізична або юридична
особа.
Одразу слід підкреслити, що водно- та гірничо-правові норми не визнають
фізичних та юридичних осіб як суб’єктів права власності. Адже ст. 6 ВКУ та ст.
4 Кодексу України «Про надра»7 закріплюють лише один суб’єкт права власності
у водних та гірничих правових відносинах – Український народ. Отже, якщо
йдеться про створення суб’єктом приватного права штучного водного об’єкту за
умови його наповнення природними водами, які є складовою водного фонду України (ст. 3 ВКУ), то правомірність такої діяльності на підставі норм чинних нормативно-правових актів може бути піддана сумніву.
Для того, щоб фізична або юридична особа могла стати учасником правовідносин зі створення штучного водного об’єкту, її має бути наділено абстрактною можливістю бути суб’єктом конкретного права на землю8, тобто правосуб’єктністю. Правосуб’єктність – це ознака, яка характеризує суб’єктів будьяких правовідносин, проте щодо кожного окремого їх виду набуває власного
змісту, який може бути охарактеризований трьома її формами: правоздатність,
дієздатність та деліктоздатність. Специфіка земельних, водних та гірничих правових відносин пов’язана з особливостями їх об’єкту. А саме з тим, що земельна
ділянка, водний об’єкт та підземні води є елементами довкілля, які не можуть бути замінені. Це вплинуло і на зміст форм право суб’єктності учасників
відповідних відносин.
Земельна дієздатність залишається не відображеною в земельному законодавстві. Водночас в українській юридичній літературі проблема земельної
дієздатності досліджена недостатньо8. Однак, можна з певністю твердити, що
дієздатністю особа наділяється на підставі нормативно-правових актів цивільного права. Так, цивільна дієздатність фізичних осіб набувається згідно зі ст. 36
ЦКУ: «повну цивільну дієздатність має особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття)». Відповідно до ст. 35 ЦКУ передбачені винятки для набуття фізичною
особою цивільної дієздатності, згідно яких вона може стати учасником певних
правовідносин до вісімнадцяти років. Юридична особа набуває цивільної дієздатності в момент її державної реєстрації (п. 4 ст. 87 ЦКУ).
Деліктоздатність – це здатність нести відповідальність за вчинені правопорушення9. Така форма правосуб’єктності в земельно-, водно- та гірничо-правових
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відносинах визначається нормами цивільного, адміністративного та кримінального права. Адже за недобросовісне виконання обов’язків щодо створення штучних
водних об’єктів, суб’єкт будівництва має нести юридичну відповідальність. Водночас, деліктоздатністю може бути наділено особу за умови наявності в неї
дієздатності.
Найбільший інтерес щодо правовідносин зі створення штучних водних
об’єктів викликає перша форма правосуб’єктності – правоздатність, тобто передбачена нормами права здатність (можливість) особи мати суб’єктивні юридичні
права і виконувати суб’єктивні юридичні обов’язки10. Таким чином, правоздатність, якою наділяється індивідуально визначений суб’єкт, має відповідати
таким вимогам: по-перше, особа повинна бути спроможна мати суб’єктивні юридичні права і виконувати суб’єктивні юридичні обов’язки, по-друге, така особа
має бути наділена об’єктивним правом, тобто правом, закріпленим у чинних нормах права, по-третє, правоздатність може бути реалізована в процесі здійснення
суб’єктом правомочності користування земельною ділянкою, тобто вона наділяє
суб’єкта можливістю володіти правом користування земельною ділянкою11.
Водночас ВКУ не визначає суб’єктів, яким дозволяється створювати на річках
та у їх басейнах штучні водойми, що є суттєвим недоліком. Усунути такий недолік доцільно шляхом конкретизації кола осіб, що наділяються правом на проведення таких робіт.
На відміну від ВКУ, ЗКУ такої прогалини не містить. Адже п. 2 ст. 59 ЗКУ надає право на створення штучних водойм власникам земельних ділянок. Таким чином, це характеризує власника земельної ділянки як носія комплексу суб’єктивних прав та юридичних обов’язків щодо реалізації права власності на земельну
ділянку, зокрема правомочності користування. При виникненні прав та обов’язків
у індивідуально визначеного суб’єкта щодо реалізації права власності на земельну ділянку його може бути наділено правоздатністю на створення штучного водного об’єкту.
Комплекс суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, якими наділяється
суб’єкт правових відносин, зокрема щодо створення штучного водного об’єкту,
характеризують зміст відповідних правовідносин. В.Ю. Уркевич підкреслює, що
сьогодні найпоширенішою є концепція, згідно з якою кожні правовідносини мають свій специфічний матеріальний і юридичний зміст12. Так, комплекс
суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, регламентований в законодавстві, є
формою вираження юридичного змісту, а фактична реалізація нормативно
закріпленого комплексу суб’єктивних прав та юридичних обов’язків є проявом
матеріального змісту.
Структура суб’єктивного права виражається у зв’язку його елементів – юридичних можливостей (правомочностей), наданих суб’єкту: право на власні дії,
право на чужі дії, право домагання. Структура юридичного обов’язку є зворотним
боком суб’єктивного права і складається з трьох елементів, які являють собою
конкретні юридичні вимоги до правозобов’язаної сторони, зокрема: здійснювати
певні дії або утриматися від них, реагувати на законні вимоги правомочної сторони, нести юридичну відповідальність13.
Таким чином, суб’єктивне право на створення штучного водного об’єкту
(юридичний зміст) знаходить прояв у фактичних діях суб’єкта (матеріальний
зміст) під час реалізації права, регламентованого правовою нормою (об’єктивного права). Тобто, суб’єкт правових відносин, якого наділено правосуб’єктністю,
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може проводити відповідні роботи самостійно з використанням допоміжного обладнання або укласти договір підряду з суб’єктом господарювання, спеціалізація
якого пов’язана саме із проведенням таких робіт. Слід зазначити, що такі суб’єкти
господарювання мають більший досвід у особливостях технологічного процесу, а
тому приватній особі, яка виявила волю на створення штучного водного об’єкту,
доцільніше реалізувати матеріальне суб’єктивне право на створення штучного
водного об’єкту саме шляхом укладання договору підряду.
Право домагання, переважно пов’язане із діями суб’єкта, щодо проведення
визначених в законодавстві робіт, які мають передувати створенню штучного водного об’єкту. А тому право домагання необхідно пов’язувати із виконанням
суб’єктом закріпленого в законодавстві комплексу обов’язків щодо створення
штучного водного об’єкту. На нашу думку, зазначені обов’язки, проте, в чинному
законодавстві відображені не в повній мірі. Можна навіть стверджувати, що чинне законодавство взагалі не регламентує найбільш важливі обов’язки, якими має
наділятись суб’єкт – власник земельної ділянки, який виявив волю побудувати
штучний водний об’єкт в межах належної йому земельної ділянки. Саме це на
практиці створює прецедент для реалізації права на створення штучної водойми,
наданого власнику земельної ділянки згідно з п. 2 ст. 59 ЗКУ та невизначеному колу осіб відповідно до ст. 82 ВКУ, на підставі його бажання, яке, проте, не може
вважатись таким, що є правовою підставою, тобто юридичним фактом. На наш
погляд, істотним обов’язком суб’єкта будівництва водного об’єкту є проведення
аналізу комплексу природних та правових умов в рамках проекту будівництва
штучного водного об’єкту. Результатом відповідного дослідження має стати прогноз впливу діяльності на довкілля та права зацікавлених осіб.
З проведеного аналізу випливає висновок про те, що чинне законодавство регламентує лише об’єктивне право на створення штучних водних об’єктів, яке через відсутність нормативного закріплення всіх структурних елементів
відповідних правових відносин не може набути суб’єктивних ознак. Це є підставою для твердження, що п. 2 ст. 59 ЗКУ та ст. 82 ВКУ залишаються не введеними
в дію, а тому створення штучних водних об’єктів власниками приватних земельних ділянок не можна вважати правомірним. Ввести відповідні норми в дію можна шляхом побудови послідовної логічно-сформованої моделі правового механізму створення штучних водних об’єктів.
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Х.А. ГАЙДАРЖИ

РОЗВИТОК НАУКОВО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ
ПРО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПЕРЕРОБНУ КООПЕРАЦІЮ
В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Досліджується розвиток науково-правової думки про сільськогосподарську переробну кооперацію в Україні за період незалежності. Виявлено, що правові особливості
сільськогосподарських переробних кооперативів окремо не вивчались. На основі
аналітичного огляду наукових праць, присвячених сільськогосподарській кооперації, окреслено головні перспективні напрямки досліджень відносно розкриття специфіки правового положення сільськогосподарських переробних кооперативів в Україні.
Ключові слова: сільськогосподарський переробний кооператив, сільськогосподарська кооперація, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.

Гайдаржи К.А. Развитие научно-правовой мысли о сельскохозяйственной перерабатывающей кооперации в независимой Украине
Исследуется развитие научно-правовой мысли о сельскохозяйственной перерабатывающей кооперации в Украине за период независимости. Установлено, что правовые особенности сельскохозяйственных перерабатывающих кооперативов не изучались. На основании аналитического обзора научных трудов, посвященных сельскохозяйственной кооперации, очерчены главные перспективные направления исследований относительно раскрытия специфики правового положения сельскохозяйственных перерабатывающих кооперативов в Украине.
Ключевые слова: сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив, сельскохозяйственная кооперация, сельскохозяйственный обслуживающий кооператив.

Gaydarzhi Christina. Development of scientific and legal thought on agricultural processing 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, outlines the main perspective lines of research relative to the disclosure of the specific legal status of agricultural processing cooperatives in Ukraine.
Key words: agricultural processing cooperatives, agricultural cooperation, agricultural
servicing cooperative.

Сільськогосподарська (далі – с/г) кооперація в Україні попри усі труднощі перехідного періоду розвивається поступально та має чітко означені перспективи
подальшого прогресу. Законодавством України усі с/г кооперативи поділені на
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типи – виробничі та обслуговуючі, а останні, в свою чергу, класифікуються на
види – переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі та інші. Розвиток кооперативних відносин вимагає активного наукового дослідження правового регулювання різновидів с/г кооперації, з метою виявлення характерних особливостей та
специфічних ознак, які повинні бути враховані при нормотворчості та правозастосуванні. Саме тому наразі є актуальним проведення аналізу наукового доробку
вітчизняних вчених, які займалися правовими проблемами с/г кооперації, з метою
виявлення нерозкритих питань відносно правового регулювання с/г переробної
кооперації.
Аналітичні огляди наукової літератури, яка присвячена с/г кооперації в Україні, здійснює кожен вчений, що бажає дослідити певний правовий аспект кооперативних відносин. Однак такі узагальнення мають різний вектор, що визначається поставленою метою наукового пошуку, а також включають в коло огляду
різний спектр наукових робіт. Дослідження еволюції вчення про с/г переробну кооперацію в незалежній Україні досі не здійснювалось, саме тому такий напрям є
актуальним та своєчасним, особливо у світлі посиленої уваги держави до розвитку с/г обслуговуючої кооперації у всіх її проявах.
Із здобуттям Україною незалежності тема правового забезпечення розвитку
сільського господарства, в тому числі шляхом кооперації, активно розроблялась
вченими-юристами. Неоціненний вклад було зроблено В. І. Семчиком, який став
автором та співавтором багатьох праць, присвячених правовому регулюванню с/г
кооперації в Україні, а також очолив роботу над першим підручником з кооперативного права1. В ньому було висвітлено основні положення с/г кооперації, надано засадничі визначення та поняття. Завдяки авторському колективу, до якого
увійшли С. Г. Бабенко, М. П. Валик, С. Д. Галей, В. В. Зіновчук, І. І. Каракаш,
М. А. Мацько, В. О. Передрієнко, О.О. Погрібний, В. А. Сонюк, Ф. І. Хміль,
Ю. С. Шемшученко, В. В. Янчук, В. З. Янчук, підручник став відображенням чергового етапу розвитку наукової думки в сфері дослідження правових проблем с/г
кооперації в Україні.
Науковим визначенням місця та ролі с/г кооперативів серед інших організаційно-правових форм юридичних осіб в Україні займались С. Г. Бабенко2,
О. Загнітко3, І. М. Кучеренко4. Завдяки роботам цих та інших вчених с/г кооператив одержав загальну теоретичну характеристику, було виявлено його співвідношення із іншими організаційно-правовими формами юридичних осіб.
В основному вивчення правовідносин в с/г кооперації має кілька традиційних
напрямків. Так, питаннями нормативного забезпечення діяльності с/г кооперативів та аналізом джерел кооперативного права займались такі науковці як
В. В. Носік5, М. А. Мацько6, А. М. Статівка7, А. А. Білека8 та інші. Дослідження
вчених торкались різноманітних проблем нормативно-правового регулювання кооперативних відносин, обґрунтовуючи різні шляхи вдосконалення нормативної
бази с/г кооперації. При цьому окремих спеціальних досліджень відносно законодавчого, підзаконного чи локального нормативного регулювання с/г переробної
кооперації в Україні не проводилось.
Розробці класифікацій с/г кооперативів та дослідженням їх різновидів присвятили свою увагу такі вчені як О. М. Сонін, що на дисертаційному рівні запропонував розгалужену класифікацію с/г кооперативів10; Г. С. Корнієнко, наукова увага якого була зосереджена на правових проблемах с/г обслуговуючих кооперативів11 ; В. М. Масін, який вивчав можливості створення аграрних бірж, агротор-
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гових домів та кредитних кооперативів у формі с/г обслуговуючих кооперативів12; О. В. Гафурова і Л. А. Панькова, які досліджували правове становище агроторгових домів у формі с/г обслуговуючих кооперативів13. Однак глибокого
вивчення законодавчої класифікації с/г обслуговуючих кооперативів в аспекті виявлення правових особливостей та специфіки передбачених різновидів с/г обслуговуючих кооперативів не здійснювалось.
В зв’язку із тим, що законодавчо встановлено поділ с/г кооперативів на два типи, наукові пошуки теж мають відповідні два напрямки. Так, дослідженнями правових проблем діяльності с/г виробничих кооперативів займались О. В. Гафурова14, О. Самойлюк15; правове положення с/г обслуговуючих кооперативів стало
предметом дисертаційних досліджень В. М. Масіна16 та Т. М. Чурилової17. В зазначених працях було ґрунтовно розкрито правові характеристики вказаних типів
с/г кооперативів, однак не було приділено увагу виявленню спеціальних ознак
видів с/г кооперативів.
Правовий інститут утворення, ліквідації та реорганізації с/г кооперативів
цікавив багатьох вчених, серед доробку яких варто виділити дисертаційні та монографічні праці О. М. Соніна18, В. І. Федоровича19, В. Ю. Уркевича20, М. Ю. Покальчука21 . Ґрунтовні дослідження зазначених вчених традиційно розкривають
загальні питання, що пов’язані зі створенням та припиненням діяльності с/г кооперативів, без проникнення в особливості таких процедур відносно с/г переробних кооперативів. Тісно пов’язаний із попереднім інститут майнових кооперативних відносин, який є одним із найбільш практично важливих і проблемних,
досліджувався багатьма вченими, серед яких можна виділити роботи В. М. Єрмоленка22 та О. О. Погрібного23.
Характерний для кооперативного права інститут членства став предметом
досліджень Т. М. Проценко24 та В. В. Янчука25, які розробляли основні теоретичні засади членства в с/г кооперативах; Н. І. Титової26 і О. В. Гафурової27, що
ґрунтовно вивчали права та обов’язки членів с/г виробничих кооперативів;
Т. М. Чурилової, яка глибоко проаналізувала правовідносини асоційованого членства в с/г кооперативах28. Членство в с/г переробних кооперативах має свої
об’єктивні відмінності, які проявляються в специфічних виробничих зв’язках між
первинними с/г товаровиробниками та переробним кооперативом, якого можна
визнати виробником «другого рівня». Ці та інші особливості членських правовідносин в с/г переробних кооперативах не вивчались на необхідному рівні.
Правові засади організаційних та управлінських відносин, що будуються в с/г
кооперативах та за їх участю, аналізували Я. З. Гаєцька-Колотило29, В. А. Кодавбович30. Правове забезпечення оптимальної управлінської структури для с/г переробних кооперативів, що враховувала б специфіку виробничих зв’язків, що
структурують дану особливу форму господарювання, окремо не вивчалось.
Особливості договірних конструкцій, що використовуються в сільському господарстві, зокрема в діяльності с/г кооперативів, розкриваються в працях професора А. М. Статівки31. Проте с/г переробні кооперативи є не лише обслуговуючими організаціями, вони також проявляють ознаки повноцінних виробників, що
породжує «прикордонне» правове положення даних суб’єктів господарювання.
Безсумнівно, такий статус впливає на побудову договірних відносин, що складаються як із членами кооперативу, так і з зовнішніми контрагентами. Особливості
таких договірних конструкцій потребують свого наукового вивчення.
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Хронологічний аналіз дисертаційних досліджень, присвячених правовим засадам с/г кооперації в Україні, виявляє певну закономірність, а саме: в перших чотирьох дисертаціях (О. М. Соніна, В. І. Федоровича, В. Ю. Уркевича,
Я. З. Гаєцької-Колотило) вивчались загальні питання організації та діяльності
усіх с/г кооперативів; в той час як наступні – досить чітко йдуть по шляху
спеціалізації. Так, одна дисертаційна робота (О. В. Гафурової) присвячена с/г виробничим кооперативам, дві (В. М. Масіна та Т. М. Чурилової) – с/г обслуговуючим кооперативам. При чому правове регулювання саме обслуговуючих кооперативів цікавить українських вчених все більше з огляду на аналіз кількості та
змісту останніх наукових публікацій по темі с/г кооперації.
Слідуючи окресленій тенденції, досить логічним виглядає подальша наукова
спеціалізація досліджень в сфері с/г кооперації. Законодавець закріпив легальну
класифікацію с/г обслуговуючих кооперативів на переробні, заготівельно-збутові,
постачальницькі, багатофункціональні та інші. Однак аналіз праць вчених, які
висвітлювали правові питання організації та діяльності с/г кооперативів, демонструє відсутність наукових робіт, в яких були б відображені правові особливості
с/г переробних кооперативів в аспекті членства, утворення та припинення діяльності, управління, договірних відносин тощо. Ці та інші питання правового регулювання с/г переробної кооперації залишились осторонь наукових досліджень.
Така ситуація не є дивною з огляду на логічність руху процесу пізнання від загального до конкретного. На загальнотеоретичних засадах, що закладені працями
видатних вчених-аграрників, повинно розвиватись вчення про види с/г обслуговуючої кооперації, зокрема є необхідність в детальному вивченні правового положення с/г переробних кооперативів та пошуку шляхів його вдосконалення. В
зв’язку із тим, що спеціальних досліджень даного предмету не проводилось, першочерговим завданням є встановлення основних ознак с/г переробного кооперативу та формулювання його наукової дефініції. Слід також сконцентрувати увагу
на визначенні місця, яке посідають с/г переробні кооперативи серед організаційно-правових форм юридичних осіб, що закріплені в законодавстві України.
Перспективними напрямами дослідження можна виділити встановлення правових особливостей організаційних, майнових та членських відносин, що виникають у с/г переробних кооперативах. При цьому основний акцент повинен бути
зроблений на обов’язкову наявність функціонуючого виробництва, що виступає
конститутивною ознакою с/г переробного кооперативу.
Аналітичний огляд наукових праць вітчизняних вчених, які вивчали правове
регулювання с/г кооперації в Україні за період незалежності, виявив виразну закономірність, що пов’язує хронологію та зміст вказаних досліджень. Її суть полягає в тому, що поступ науково-правової думки про с/г кооперацію в Україні відбувався послідовно: від розробки загальнотеоретичних засад організації та діяльності с/г кооперативів до спеціалізованого відокремленого вивчення типів с/г кооперативів. Також простежується тенденція до зростання питомої ваги наукових
досліджень, що присвячені правовому положенню с/г обслуговуючих кооперативів, порівняно із працями, які вивчають правові засади с/г виробничих кооперативів. Така тенденція є відображенням соціально-економічних умов та рівня перспективності обох типів с/г кооперативів у сучасній Україні. Зроблено висновок
про необхідність та закономірність подальшої спеціалізації наукових досліджень
в сфері правового регулювання с/г кооперації, а саме в напрямі виявлення правових особливостей с/г переробних кооперативів як різновиду с/г обслуговуючих
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кооперативів, так як правова специфіка с/г переробних кооперативів залишається
нерозкритою у науці кооперативного права України. Дослідження варто спрямувати в таких основних напрямках: визначення поняття та ознак с/г переробних кооперативів; вивчення особливостей утворення та припинення діяльності с/г переробних кооперативів; виявлення специфіки майнових, членських, управлінських
та договірних відносин, що притаманна с/г переробним кооперативам.
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ЯК ДЖЕРЕЛ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Проаналізовано наукові позиції стосовно загальних критеріїв класифікації міжнародних договорів у системі джерел екологічного права України. Запропоновано класифікувати міжнародно-правові акти як джерела екологічного права за таким
спеціальним критерієм як об’єкт правового регулювання. Проаналізовано особливості
міжнародно-правових актів-принципів у системі джерел екологічного права.
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Проанализированы научные позиции относительно общих критериев классификации международных договоров в системе источников экологического права Украины.
Предложено классифицировать международно-правовые акты как источники экологического права по такому специальному критерию как объект правового регулирования.
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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 criteria 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 екологічне право України, так і міжнародне право навколишнього природнього середовища є новими і досить динамічними галузями права. М.Н. Копилов
зазначає, що одним із явищ, вартих уваги у сучасній доктрині міжнародного екологічного права є існуюча в ній розробка основ і методів класифікації міжнародних екологічних норм в якості необхідного кроку до упорядкування системи і
структури даної галузі міжнародного права1. Тому для кращого розуміння суті,
ролі та змісту міжнародних договорів у системі джерел екологічного права України варто дослідити питання їх класифікації.
Міжнародно-правовим актам у системі джерел екологічного права України
притаманні ті ж загальні ознаки та критерії класифікації, що й усім міжнародноправовим документам. До міжнародно-правових актів належать конвенції, угоди,
пакти, протоколи, трактати, статути, спільні заяви, декларації, комюніке, хартії,
меморандуми, регламенти, акти, обміни нотами тощо. Назва міжнародно-правового акту не впливає на його юридичну силу. Що стосується класифікації цих
актів, то науковці виділяють кілька основних її критеріїв.
За критерієм юридичної сили виділяють дві групи міжнародних договорів. До
першої з них належать акти, які містять обов’язкові до виконання норми (так зване тверде право), а до другої – акти, які містять правила рекомендаційного характеру (так зване м’яке право).
Перша група джерел є більш наповненою, поширеною, ці акти встановлюють
конкретні права та обов’язки суб’єктів міжнародних екологічних відносин, а також санкції в разі порушення умов договорів. Умови, передбачені в цих міжнародно-правових актах, є чинними тільки для сторін договору. Крім того, для набрання чинності міжнародного договору в кожній країні, він потребує ратифікації
(або затвердження) державою та затяжної процедури імплементації норм цього
акту у національне законодавство. Для прикладу можна назвати Конвенцію про
охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 року. Базовими
національними законодавчими актами, що спрямовані на виконання зобов’язань
цієї Конвенції, є такі закони України: «Про охорону культурної спадщини» від
8 червня 2000 року, «Про природно-заповідний фонд України» від 16 червня
1992 року, «Про охорону археологічної спадщини» від 18 березня 2004 року. Проблеми охорони культурної і природної спадщини в Україні неодноразово були
предметом розгляду Верховної Ради України. Також нашою державою прийнято
низку підзаконних нормативно-правових актів, що конкретизують порядок
здійснення збереження, охорони і управління пам’ятками культурної і природної
спадщини.
До другої групи міжнародно-правових актів як джерел екологічного права
України, які містять правила рекомендаційного характеру (так зване м’яке право)
можна віднести Стокгольмську декларацію з навколишнього середовища, Декларацію Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку, Всесвітню хартію
природи. Ці джерела міжнародного екологічного права навіть за відсутності кон-
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кретних санкцій за їх недотримання відіграють визначальну, глобальну роль у регулюванні відносин у сфері охорони довкілля.
В історії формування міжнародного права навколишнього середовища виокремлюють таких три етапи ровитку: початковий (до 1972 р.), становлення міжнародного права навколишнього середовища як галузі (1972-1992) та сучасний (з
1992 р. – донині). Показовим і беззаперечним є вплив двох міжнародних подій на
розвиток міжнародного права навколишнього середовища: Стокгольмської конференції з навколишнього середовища 1972 р. та Конференції з навколишнього
середовища і розвитку (Конференція Ріо-де-Жанейро, 1992 р.). Саме роки проведення цих двох міжнародних конференцій позначають завершення одного і початок нового етапу розвитку міжнародного права навколишнього середовища2, що
засвідчує принципове значення та авторитет цих конференцій та особливе місце
декларацій, прийнятих на цих конференціях, у системі джерел міжнародного права довкілля.
Формування сучасної системи міжнародної охорони навколишнього середовища розпочалося з Конференції ООН, яка відбулася у Стокгольмі в 1972 році, хоча деякі міжнародні екологічні угоди (наприклад, Лондонська конвенція про збереження диких тварин, птахів та риб в Африці 1900 р., Договір про збереження та
охорону котиків 1911р., Конвенція про захист мігруючих птахів 1916 р., Міжнародна конвенція щодо регулювання китобійного промислу 1946 р.), були підписані ще до цієї конференції. Проте саме після Стокгольмської конференції активізувалася нормотворча діяльність по охороні довкілля на національному та
міжнародному рівнях, вона набула концептуального характеру і системного
змісту.
День відкриття Стокгольмської конференції з навколишнього середовища
5 червня 1972 р. прийнято вважати Всесвітнім днем охорони довкілля (щодо цього питання на конференції було прийнято окрему резолюцію). У її роботі взяли
участь представники 114 держав, спеціалізованих установ ООН та урядових і
міжурядових міжнародних організацій. Ця конференція мала три матеріальних
результати: План дій з питань навколишнього середовища, створення Програми
ООН по навколишньому середовищу (англ. UNEP, United Nations Environment
Programme) та Стокгольмська декларація з навколишнього середовища.
План дій з питань навколишнього середовища – це документ, який містить 109
рекомендацій щодо дій, які необхідно вжити державам з метою захисту навколишнього середовища. Програма ООН по навколишньому середовищу або
ЮНЕП сприяє координації охорони природи на загальносистемному рівні. Місія
ЮНЕП – це «забезпечення керівництва та заохочення партнерства в галузі охорони навколишнього середовища за допомогою стимулювання, надання інформації
та сприяння країнам і народам, поліпшення якості їхнього життя без шкоди для
майбутніх поколінь». Програма ООН спрямована на вирішення найгостріших
проблем сучасної екологічної кризи (опустелювання, деградації ґрунтів,
погіршення якості і зменшення кількості прісних вод, забруднення Світового
океану).
Стокгольмська декларація складається із преамбули та 26 статей-принципів.
Документ розпочинається із визнання права людини на сприятливе довкілля і
обов’язку його охороняти. Декларація визначила основні напрямки та принципи
міжнародно-правової охорони довкілля у таких сферах як раціональне використання природних ресурсів, збереження флори та фауни, попередження забруднен-
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ня довкілля (включаючи моря), детермінувала охорону довкілля із соціально-економічним розвитком, демографічними проблемами, окреслила напрямки управління у екологічній сфері, вказала на важливість наукових екологічних
досліджень та екологічної освіти.
Окрім визначення природоохоронних завдань і напрямків співпраці, Стокгольмська декларація вперше закріпила ряд міжнародно-правових принципів:
принцип суверенного права держав розробляти свої природні ре сурси та
відповідальності за завдання шкоди довкіллю інших держав, принцип
співробітництва у вирішенні екологічних проблем. Положення Стокгольмської
декларації призвели до виникнення нових міжнародно-правових норм, принципів
та інститутів галузі, хоча цей процес інколи затягувався на роки.
У 1992 р. була скликана Конференція в Ріо-де-Жанейро, яка прийняла Декларацію з навколишнього середовища і розвитку, центральна концепція якої – сталий розвиток. Україною для реалізації та впровадження цього принципу сталого
розвитку були розроблені: Національний план дій з охорони навколишнього середовища, Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля,
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки та Концепція сталого розвитку населених пунктів. У цих ключових документах інтеграція екологічних пріоритетів у стратегію соціального і економічного розвитку
розглядається як основне завдання екологічної політики нашої держави.
У 2012 році Організація Об’єднаних Націй організувала Конференцію з питань сталого розвитку, також відому під назвою «Ріо-2012» або «Ріо +20», яка
знову ж таки пройшла в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Орієнтація цієї конференції
була спрямована на вирішення двох ключових питань: екологізація економіки у
контексті викорінення бідності та встановлення інституційних рамок для сталого
розвитку.
Як зазначає професор С.М. Кравченко, усі вищеперелічені декларації другої
групи («м`яке право») проголошують принципи «зеленої» поведінки держав та
міжнародного співробітництва у сфері охорони довкілля. Вони не впливають безпосередньо на міжнародні відносини, але їх положення втілюються в конвенціях,
рішеннях міжнародних організацій та в національному законодавстві3. Вони наче
й не містять норм прямої дії, однак їхня роль у правовому регулюванні відносин
у сфері довкілля є визначальною.
Таким чином, Стокгольмська декларація з навколишнього середовища, Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку, Всесвітня хартія
природи та Декларація «Ріо +20» – це акти, які мають потужний авторитет серед
інших міжнародних договорів та особливу юридичну природу. А полягає вона у
тому, що правила, які містяться у актах другої групи, не мусять проходити процедури набрання чинності і ратифікації. Відповідно держави не подають жодних
поправок чи застережень зі своєї сторони при застосуванні цих актів. Тому ці договори на противагу всім іншим міжнародно-правовим актам у сфері довкілля
можна назвати «міжнародно-правовими актами-принципами у системі джерел
екологічного права».
Міжнародно-правові акти можна класифікувати і за іншими критеріями. Наприклад, за об’єктом правового регулювання вони поділяються на загальні (Договір про Антарктику, Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної
спадщини, Всесвітня хартія природи, Віденська конвенція про охорону озонового шару), спеціальні, тобто ті, що стосуються окремих об’єктів екологічних відно-
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син (Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин) і конкретні (Угода про збереження популяцій європейських кажанів).
За просторовим критерієм виділяють глобальний або світовий рівень поширення дії міжнародно-правових актів як джерел екологічного права (ті, що мають
загальне і однаково важливе значення незалежно від місцязнаходження суб’єкта
міжнародного права), континентальний (такі, що стосуються конкретного регіону
і/або об’єкта екологічного права, наприклад, Конвенція про охорону дикої флори
та фауни і природних середовищ існування у Європі, Європейська ландшафтна
конвенція, Конвенція з охороні фауни і флори Африки, Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи
та/або опустелювання, особливо в Африці) та регіональний або локальний рівень
(ті, що стосуються конкретних держав чи територій, наприклад, Конвенція щодо
співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай, Рамкова
конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат; також сюди відносяться угоди
про співпрацю між країнами у випадку стихійних лих та інших надзвичайних
ситуацій).
Деякі науковці (Ю.С.Шемшученко, Н.Р. Малишева) пропонують класифікувати міжнародно-правові акти як джерела екологічного права України за суб’єктним
складом та за часом дії. За суб’єктним складом акти міжнародного права навколишнього середовища поділяють на: 1) міждержавні, тобто ті, сторонами яких є
держави (Конвенція про захист морського району Балтійського моря); 2) міждержавні за участю інших суб’єктів. Зокрема, Протокол з проблем води та здоров’я
до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер (1999) передбачає, що він відкритий для підписання державами –
членами Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй (ЄЕК),
державами – членами Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), державами, що мають консультативний статус
при ЄЕК, а також відповідними регіональним організаціями економічної інтеграції; 3) акти міжнародних організацій (Резолюція Генеральної Асамблеї ООН
1980 р. Про історичну відповідальність держав за збереження природи Землі для
теперішнього та майбутнього поколінь). За часом дії виділяють акти з необмеженим терміном дії (Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну
безпеку) і з визначеним терміном дії (Угода між Урядом України та Урядом ФРН
про співробітництво в галузі охорони довкілля (1993), яка була укладена строком
на п’ять років)4.
У науковій літературі пропонується також класифікація більш загального характеру, яка може застосовуватися до усіх міжнародно-правових актів. Це поділ
договорів за формальним критерієм – двох- та багатосторонні договори. Також
можна говорити про такий специфічний критерій поділу міжнародно-правових
актів, який залежить від рівня, на якому був укладений договір (ратифікований
парламентом, міжурядовий, міжміністерський, міжвідомчий тощо). Керуючись
статтею 3 Закону України «Про міжнародні договори України» N 1906-IV від
29.06.2004 року за суб’єктами укладання розрізняють такі види міжнародних договорів України, що укладаються: Президентом України або за його дорученням
– від імені України (політичні, мирні, територіальні і такі, що стосуються державних кордонів, розмежування виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу України; про використання території та природних ресурсів
України тощо); Кабінетом Міністрів України або за його дорученням від імені
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Уряду України (міжнародні договори з економічних, науково-технічних та інших
питань, включаючи екологічні, віднесені до відання КМУ); міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади, державними органами – від
імені міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів. Це єдиний тип класифікації міжнародно-правових актів, що затверджений
на законодачому рівні. Процедура та вимоги щодо ратифікації чи затвердження
міжнародних договорів в Україні передбачена, зокрема, у статтях 9 та 12 вищевказаного закону.
Відомий дослідник джерел екологічного права П.О.Гвоздик вказує, що оцінюючи склад міжнародних договорів України з питань охорони навколишнього природного середовища, можна констатувати, що згоду на обов’язковість більшості з
них держава надає шляхом ратифікації. Немає міжнародних договорів екологічної
спрямованості, затверджених Президентом України. Дуже незначна кількість
міжнародних договорів затверджена постановами КМУ та підписана представниками центральних органів виконавчої влади5. Зважаючи на вищевказане, варто
погодитися із думкою Г.К. Дмитрієвої та П.О. Гвоздика стосовно того, що
міжвідомчі договори не можуть бути рівнозначними із міждержавними договорами за своїми юридичними можливстями і ступенем впливу на національне законодавство6.
Підсумовуючи проведене дослідження, необхідно зазначити, що крім тих загальних принципів класифікації, які характерні для всіх міжнародно-правових
актів (за кількістю сторін договору, за суб’єктним складом, за просторовим критерієм і за часом дії), варто виділити й ті спеціальні критерії класифікації міжнародно-правових актів, які притаманні тільки джерелам екологічного права (за
об’єктом правового регулювання у сфері довкілля).
Особливе місце у системі міжнародно-правових актів як джерел екологічного
права займають міжнародно-правові акти-принципи, дія яких поширюється на всі
цивілізовані країни без попередньої ратифікації чи затвердження. Особливість таких міжнародно-правових актів-принципів полягає в тому, що, незважаючи на рекомендаційний характер передбачених у них правил поведінки, виконання нормпринципів має бути безумовним. Своєрідною санкцією у разі невиконання чи
ігнорування цих еколого-правових принципів є загроза погіршення стану
довкілля і глобальні масштаби такого погіршення. Міжнародно-правові актипринципи окреслюють напрямки формування та розвитку міжнародного права
навколишнього природного середовища та національного законодавства у сфері
збереження і охорони довкілля.

1. Международное экологическое право: учебник / отв. ред. Р.М. Валеев. – М.: Статут, 2012. – C. 64. 2. Міжнародне публічне право: підручник / В.М. Репецький, В.М. Лисик, М.М. Микієвич та ін.; за ред. В.М. Репецького. – К.: Знання, 2012. – С. 388. 3. Кравченко С.М. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища:
підручник / Кравченко С.М., Андрусевич А.О., Бонайн Дж. / під заг. ред. проф. С.М.
Кравченко – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2002. – С. 59. 4. Екологічне право України. Академічний курс: підручник / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2008. – C. 623-624. 5. Гвоздик П.О. Джерела екологічного права України:
монографія / Гвоздик П.О. / відп. ред. Н.Р. Малишева. – К.: Алерта, 2012. – С. 182.
6. Дмитрієва Г.К. Міжнародний договір у системі джерел міжнародного приватного
права / Г.К. Дмитрієва // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним
правом: матеріали наук.-практ. конф. – К., 1998. – С. 63.

Розділ 9
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

УДК 347.21

А. В. ЛАНДІНА
Д. М. огли АСКЕРОВ

СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ
ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

Статтю присвячено проблемі визначення соціальної обумовленості встановлення
кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя, відповідальність за які передбачена нормами, включеними у Розділ XVIII Особливої частини КК України. Автор
доводить актуальність даної теми з огляду на те, що кількість цих злочинів у КК України 2001 року значно збільшилася, порівняно із КК України 1961 р. Була приділена увага виявленню підстав і умов криміналізації. Необхідність криміналізації вказаних у даних нормах КК України протиправних діянь була доведена шляхом встановлення
суспільної небезпечності кожного із злочинів проти правосуддя, на основі чого була
встановлена суспільна небезпечність злочинів проти правосуддя в цілому.
Ключові слова: злочини проти правосуддя, суспільна небезпечність, криміналізація,
соціальна обумовленість, кримінальна відповідальність.

Ландина А.В., Аскеров Д.М. оглы. Социальная обусловленность установления
уголовной ответственности за преступления против правосудия
Статья посвящается проблеме определения социальной обусловленности установления уголовной ответственности за преступления против правосудия, ответственность за которые предусмотрена нормами, которые включены в Раздел XVIII Особенной части УК Украины. Автор доказывает актуальность данной темы основываясь на
том, что количество этих преступлений в УК Украины 2001 года значительно возросло, по сравнению с УК Украины 1961 г. Было уделено внимание выявлению предпосылок
и условий криминализации. Необходимость криминализации указанных в данных нормах
УК Украины противоправных деяний была доказана путем установления общественной опасности каждого из преступлений против правосудия, на основе чего была установлена общественная опасность преступлений против правосудия в целом.
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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 establishment 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.

Одним з найголовніших надбань суспільства є право на справедливе та незалежне правосуддя. Як зазначає С.Є. Дідик, громадська довіра й повага до судової
влади – це гарантія ефективної роботи судової системи1. Наявність такої довіри
передбачає існування певних засобів, що забезпечують відповідальність за протиправні діяння, які спрямовані на порушення нормального функціонування системи правосуддя. Одним із таких засобів є кримінально-правова охорона правосуддя від злочинних посягань.
Положення про належну роботу суддів та інших учасників правосуддя
закріплені як на національному, так і на міжнародному рівнях. Загальна декларація прав людини 1948 року (ст. 10), Міжнародний пакт про громадянські і
політичні права 1966 року (ст. 14 (1)), Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (ст. 6) гарантують право кожної особи на справедливий і публічний розгляд її справи упродовж розумного строку незалежним,
компетентним та неупередженим судом у встановленому законом порядку. Зазначені положення відображені в Конституції і законах України та охороняються
нормами КК України.
Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя в Україні встановлюється статтями, включеними у Розділ XVIII Особливої частини КК України. В
цей розділ входить тридцять одна норма (ст.ст. 371–400) що визначають покарання за посягання на нормальну діяльність не тільки судової влади, а й органів, що
сприяють процесуальній діяльності з виконання судом функції правосуддя (органів прокуратури, слідства, дізнання), а також органів, що виконують винесені
судами вироки, ухвали, постанови та інші судові рішення. КК України 2001 р.
значно розширив коло кримінально караних діянь у сфері правосуддя порівняно
із КК 1961 р. у зв’язку із потребами сьогодення. Тут закономірно постає питання
про соціальну обумовленість, яке і буде нами досліджуватися.
Взагалі питання кримінально-правової охорони правосуддя розглядали такі
вчені, як М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, І.С. Власов, П.А. Воробей, О.О. Кваша,
О.М. Костенко, Я.М. Кульберг, О.М. Литвак, А.А. Музика, В.О. Навроцькй,
Ш.С. Рашковська, О.Я. Свєтлов, З.А. Тростюк, І.М. Тяжкова, В.І. Тютюгін,
П.Л. Фріс, М.І. Хавронюк та інші. Водночас, незважаючи на велику кількість
праць з питань кримінально-правової охорони правосуддя, питання соціальної
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обумовленості кримінальної відповідальності за ці злочини майже не
досліджується.
Питання соціальної обумовленості встановлення кримінальної відповідальності за ті чи інші протиправні посягання завжди було актуальними. Це пояснюється тим, що у суспільстві постійно відбуваються зміни, тобто воно є динамічним, а чинне законодавство повинно відповідати потребам суспільства на
кожному етапі розвитку. У випадку, якщо закон про кримінальну відповідальність
неадекватно відображатиме суспільну потребу, він не матиме можливості регулювати поведінку людей та самим своїм існуванням підриватиме авторитет кримінального права2. Соціальна обумовленість внесення змін до закону має пояснювати
необхідність кримінально-правової охорони певних суспільних відносин, підвищувати наукову обґрунтованість змісту закону3.
Криміналізація є одним із основних засобів боротьби із протиправними діяннями, що є суспільно небезпечними. Сутністю криміналізації є віднесення того
чи іншого суспільно небезпечного діяння до злочинних з встановленням за нього
кримінальної відповідальності4. Так вчені (Л. П. Брич та В. О. Навроцький) вказують, що кримінальна правотворчість зумовлена суспільними потребами, зокрема в засто суванні такого крайнього заходу як встановлення кримінальної
відповідальності за суспільно небезпечні по сягання5. Тобто, встановлення
кримінальної відповідальності за певне суспільно небезпечне діяння повинно зумовлюватися саме соціальними потребами, що виникли в суспільстві. В теорії
кримінального права зазначається, що є причини і умови криміналізації протиправних діянь.
Щодо умов криміналізації, то вчені виділяють наступні: а) діяння, що
криміналізується повинно бути суспільно небезпечним; б) повинно мати достатньо широку розповсюдженість; в) позитивні наслідки криміналізації, що очікуються, повинні перевищувати її негативні наслідки; г) криміналізація діяння не
повинна суперечити Конституції, діючому праву та міжнародним угодам;
д) криміналізація не повинна суперечити нормам моралі; е) криміналізація
повинна бути здійсненною в процесуальному і криміналістичному аспектах;
ж) криміналізація не повинна проводитись, якщо боротьба з даним шкідливим
для суспільства діянням можлива і ефективна за допомогою інших, більш м’яких
заходів6. Потреба криміналізації протиправних діянь у сфері правосуддя обумовлена саме їх суспільною небезпечністю та широкою розповсюдженістю.
У науці кримінального права є різні погляди щодо підстав і принципів криміналізації7, але, як правило, вона зумовлена суспільною необхідністю криміналізації певного протиправного діяння, що обумовлюється його суспільною небезпечністю. Суспільна небезпечність як сутність таких діянь є головним критерієм
віднесення їх до категорії злочинів, зведення їх в ранг кримінальної поведінки, і
є підставою соціальної зумовленості кримінально-правової заборони.
Суспільна небезпечність як соціально-правова категорія виконує в кримінальному праві багатофункціональну роль як на законодавчому, так і на правозастосовчому рівнях (віднесення діяння до злочинів, зміст та структура санкцій, диференціація відповідальності, звільнення від неї, індивідуалізація покарання тощо)8. Кримінально-правова суспільна небезпека – це певний об’єктивний антисоціальний стан злочину, зумовлений усією сукупністю його негативних якостей
та ознак, який містить у собі реальну можливість спричинення шкоди суспільним
відносинам, що охороняються законом9. Поряд з цим кожне кримінально-проти-
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правне діяння має особливості прояву. Такими рисами наділені і злочини проти
правосуддя. Щодо принципів криміналізації, то кримінально-правова заборона
визначає вимоги до кожної кримінально-правової норми, відповідність з якими
забезпечує логічну узгодженість її з системою права взагалі та кримінального
права зокрема10.
Суспільна небезпечність злочинів проти правосуддя завжди усвідомлювалась
суспільством, тому і покарання за ці діяння було досить суворим. Це обумовлювалася тим, що злочинець при вчиненні вказаних злочинів, переслідуючи свої
інтереси, водночас посягав на систему правосуддя, і тим самим створював перешкоди для справедливого притягнення до відповідальності винних у вчиненні
злочинів.
Підстави для криміналізації відповідних протиправних діянь були закладені
історично. В процесі розкриття соціальної сутності даних злочинів необхідним є
встановлення суспільної небезпечності кожного із злочинів проти правосуддя з
метою визначення суспільної небезпечності даних злочинів в цілому.
Суспільна небезпечність завідомо незаконних затримання, приводу або арешту (ст. 371 КК України) полягає у перешкоджанні нормальному здійсненню правосуддя, а також у тому, що позбавлення особи волі на будь-який термін за відсутності законних підстав або з порушенням встановленого порядку у процесі
здійснення правосуддя завдають істотної шкоди інтересам правосуддя, а також
посягають на гарантовану Конституцією України свободу і недоторканність
особи11.
Щодо злочину, передбаченого ст. 372 КК України, то суспільна небезпечність
притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності в тому, що порушується належне здійснення правосуддя, грубо порушуються права і свободи
цієї особи, породжують у неї та інших осіб відчуття соціальної і правової незахищеності, підривають віру у справедливість і законність правосуддя12. У результаті
примушування давати показання (ст. 373 КК України), окрім належного здійснення правосуддя, порушуються права і свободи людини і громадянина, тому що у
Конституції України закріплене положення, що обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом.
Стосовно порушення права на захист (ст. 374 КК України), то таке протиправне діяння посягає на здійснення правосуддя, а також на конституційне право підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного на захист під час досудового чи судового провадження. Злочин, передбачений ст. 375 КК України («Постановлення
суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови») посягає, в першу чергу, на конституційні засади здійснення судочинства, а
також на життя чи здоров’я, свободи, недоторканність, майнові лага чи інші законні інтереси учасника процесу.
Втручання у діяльність судових органів (ст. 376 КК України) несе в собі небезпечність для реалізації належного правосуддя, конституційного принципу незалежності суддів при здійсненні судочинства. Так само суспільну небезпечність
для реалізації вказаного принципу, а також на порядок здійснення правосуддя
суддями, народними засідателями чи присяжними становлять і такі злочини, як
незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду
(ст. 376-1 КК України), погроза або насильство щодо судді, народного засідателя
чи присяжного (ст. 377 КК України), умисне заподіяння шкоди майну судді,
народного засідателя чи присяжного (ст. 378 КК України), посягання на життя
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судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною
із здійсненням правосуддя (ст. 379 КК України).
Щодо злочину, передбаченого ст. 380 КК України, то невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист, крім того, що перешкоджає ефективному
здійсненню правосуддя, ставить у небезпеку життя і здоров’я працівників суду,
правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві,
членів їхніх сімей та їхніх близьких родичів. аналогічну суспільну небезпечність
має і такий злочин, як розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи,
взятої під захист (ст. 381 КК України).
Щодо суспільної небезпечності невиконання судового рішення (ст. 382 КК
України), то вона полягає у порушенні нормального здійснення правосуддя, у незабезпеченні своєчасного і повного виконання судового рішення, порушені порядку виконання службовими особами своїх повноважень.
Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК України) порушує правосуддя в частині забезпечення процесуального порядку отримання доказів у справі, а це ставить під загрозу діяльність суду, правоохоронних
органів, порушуються основні засади правосуддя (законність, забезпечення доведеності вини, справедливості). Крім того, порушується ряд прав та свобод людини, які закріплені в Конституції України13.
Щодо відмови свідка від давання показань або відмови експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків (ст. 385), суспільна небезпечність цього злочину полягає у тому, що дане протиправне діяння порушує нормальну діяльність органів дізнання, досудового слідства щодо одержання необхідних доказів, ускладнює здійснення діяльності щодо відправлення правосуддя, перешкоджає встановленню істини у справі та постановленню дійсно правосудного судового акту.
Щодо суспільної небезпечності злочину, передбаченого ст. 386 КК України
(перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до
відмови від давання показань чи висновку), то цей злочин протидіє органам
дізнання, досудового слідства та суду в одержанні необхідних доказів та встановленні істини у справі при розслідуванні злочинів та судовому розгляді кримінальних і цивільних справ, перешкоджає постановленню правосудного судового акта
і посягає на безпеку й особисту недоторканість осіб, діяльність яких сприяє
здійсненню правосуддя.
Суспільна небезпечність злочину, передбаченого ст. 387 КК України (розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування), полягає в наступному: внаслідок таких діянь порушується робота суду, слідчого, органів дізнання та досудового слідства; створюються перешкоди своєчасному виявленню, розкриттю та припиненню злочинів; ускладнюється діяльність органів
слідства та суду щодо всебічного, повного й об’єктивного розслідування та розгляду кримінальних справ, під загрозу ставиться правосуддя як таке.
Наступні три злочини проти правосуддя (приховування майна; ухилення від
покарання, не пов’язаного з позбавленням волі; ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі), передбачені ст.ст. 388–390
КК України, є суспільно небезпечними з тієї причини, що вони перешкоджають
належному здійсненню правосуддя шляхом невиконання вироків і покарань
різних видів. Нормальну діяльність виправних установ порушують такі злочини,
як злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи (ст. 391 КК Ук-
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раїни) та дії, що дезорганізують роботу виправних установ (ст. 392 КК України).
Саме цим вони і порушують нормальне функціонування системи правосуддя.
Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти (ст. 393 КК України) також порушує належне здійснення правосуддя, а також посягає на забезпечення виконання вироку у виді позбавлення волі чи арешту особи, або постанови судді чи ухвали суду про застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту. Втеча із
спеціалізованого лікувального закладу (ст. 394 КК України) так само порушує порядок виконання постанови суду про поміщення особи в такий заклад, що і посягає на правосуддя в цілому. В цьому полягає суспільна небезпечність вказаних
злочинів. Не менш суспільно небезпечним злочином є порушення правил
адміністративного нагляду (ст. 395 КК України), яке порушує забезпечення
адміністративного нагляд за окремими категоріями раніше судимих осіб, а це так
само негативно відбивається і на здійсненні правосуддя.
Приховування злочину (ст. 396 КК України), на наш погляд, є одним із
найбільш суспільно небезпечних злочинів проти правосуддя: саме цей злочин перешкоджає своєчасному виявленню, припиненню та розкриттю злочинів, чим
створює дуже серйозну небезпеку для здійснення правосуддя в цілому.
Ряд злочинів проти правосуддя посягають на нормальну діяльність захисника
чи представника особи в процесі надання правової допомоги: це втручання в
діяльність захисника чи представника особи (ст. 397 КК України), погроза або насильство щодо захисника чи представника особи (ст. 398 КК України), умисне
знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи (ст. 399 КК
України), посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з
діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги (ст. 400 КК України). Ці
злочини посягають, так само, як і попередньо розглянуті, на порядок здійснення
правосуддя. Крім того, вони спрямовані на перешкоджання діяльності захисника
чи представника особи щодо надання ними правової допомоги, а також на порушення права особи на її захист чи представлення її інтересів під час розгляду
справи в суді.
Крім того, варто вказати, що більшість із злочинів проти правосуддя порушують конституційні права людини і громадянина, здоров’я та життя особи, її честь,
гідність тощо.
Таким чином, встановивши суспільну небезпечність кожного із злочинів проти правосуддя, ми маємо можливість визначити суспільну небезпечність даної
групи злочинів в цілому. Вона полягає в наступному:
1) порушується нормальна діяльність органів дізнання, досудового слідства,
суду при розслідуванні та судовому розгляді кримінальної чи цивільної справи;
2) ускладнюється здійснення всебічного, об’єктивного та повного розслідування та розгляду кримінальної чи цивільної справи;
3) створюються перешкоди для встановлення істини у справі і винесенні правосудного судового акту;
4) порушуються конституційні права і свободи людини і громадянина осіб, які
беруть участь у кримінальному судочинстві;
5) відбувається посягання на честь та гідність осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві.
Визначивши суспільну небезпечність злочинів проти правосуддя, ми можемо
стверджувати, що встановлення кримінальної відповідальності за вказані протиправні діяння є цілком виправданим і доцільним, тобто повною мірою соціально
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обумовленим. Хоча це не означає, що вказані норми є досконалими, тому для
підвищення їх ефективності потрібне ретельне дослідження як цих норм, так і їх
практичне застосування з метою виявлення проблем, пов’язаних із їх застосуванням.

1. Дідик С. Є. Кримінально-правова охорона правосуддя від незаконних діянь судді
як спеціального суб’єкта злочину: дис. … канд. юрид. наук / Дідик С. Є. – К, 2008. –
С. 4. 2. Плотнікова А. В. Кримінальна відповідальність за організацію заняття проституцією: дис. … канд. юрид. наук / Плотніков А.В. – Х., 2010. – С. 69. 3. Борисов В.І. Системний підхід при визначенні підстав кримінально-правової заборони / В.І. Борисов //
Методологічні проблеми правової науки. Матеріали міжнародної наукової конференції.
Харків, 13–14 грудня 2002 р. – Х.: Право, 2003. – С. 288. 4. Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовно-правовая
политика / Лопашенко Н.А. – СПб.: Издательство Р. Асланова „Юридический центр
Пресс”, 2004. – С. 271. 5. Брич Л.П. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від
оподаткування в Україні: монографія / Л.П. Брич, В.О. Навроцький / вступ. стат.
М.Я. Азаров. – К.: Атіка, 2000. – С. 13. 6. Курс российского уголовного права. Общая
часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – М.: Спарк, 2001. – С. 22. 7. Омельчук О.М. Контрабанда за кримінальним правом України: дис. … канд. юрид. наук /
Омельчук Л.М. – Львів, 2002. – С. 25. 8. Там само. – С. 26. 9. Ляпунов Ю.И. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного права: [учеб.
пособие для вузов МВД СССР] / Ляпунов Ю.И. – М.: ВЮЗШ, 1989. – С. 39.
10. Брич Л.П., Навроцький В.О. Цит. праця. – С. 20. 11. Науково-практичний коментар
Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / за ред. М.І. Мельника,
М.І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2003. – С. 861. 12. Там само. – С. 863. 13. Хабибуллин М. Х.
Ответственность за заведомо ложній донос и завед.омо ложное показание по советскому уголовному праву / Хабибуллин М.Х. – Казань: Издательство Казанского университета, 1975. – С. 25.

УДК 343.12

Д. П. ПИСЬМЕННИЙ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО
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Освещаются современные проблемы собирания доказательств по новому УПК Украины в профессиональной деятельности следователя. Обращено внимание на то, что
в профессиональной деятельности следователя можно выделить такие ее компоненты: правоприменительный, психологический, познавательный, удостоверительный.Сформулированы предложения по внесению дополнений в УПК Украины.
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Pysmennyy Dmutro. Recent developments in the collection of evidence in investigating 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 proceedings, the new Code of Ukraine.

З позицій сучасного кримінального процесу та кримінального процесуального законодавства України слідчий – це службова особа органу внутрішніх справ,
органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань (після його створення), що
уповноважена в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень (п. 17 ст. 3 КПК). Збирання
доказів, виходячи із ст. 92 КПК, яка говорить про обов’язок доказування, покладається на слідчого, прокурора, а у випадках визначених кримінальним процесуальним законодавством України – на потерпілого. Саме тому діяльність слідчого
по збиранню доказів є однією з найактуальніших в науці кримінального процесу,
оскільки від неї залежить реалізація завдань кримінального провадження, сформульованих у ст. 2 КПК.
У межах статті спробуємо проаналізувати новели КПК України, що стосуються професійної діяльності слідчого по збиранню доказів в ході кримінального
провадження.
Значний вне сок у дослідження проблем, пов’язаних з професійною
діяльністю слідчого по збиранню доказів зробили такі дослідники як Аленін
Ю.П., Берназ В.Д., Городецька М.С., Дубинський А.Я., Мамка Г.М., Михеєнко
М.М., Романюк Б.В., Савонюк Р.Ю., Смоков С.М., Стахівський С.М., Удалова
Л.Д., Фаринник В.І., Чурікова І.В., Шейфер С.А., Шумило М.Є. та ін.
Діяльності слідчого притаманні загальні риси, характерні для людської діяльності. Вони по-своєму віддзеркалюються в ній. Як і будь-яка інша, діяльність
слідчого існує у двох формах:зовнішній, чуттєво-практичний і внутрішній, розумовій.
У розвитку «по горизонталі» в ній прийнято виділяти окремі дії та рішення
(акти). З окремих актів складається вся діяльність слідчого. Дії та рішення слідчого різні за своєю суттю. З огляду на це вся діяльність слідчого може бути розподілена на такі види (напрями): 1) діяльність щодо дослідження обставин
кримінального провадження (слідчі (розшукові) дії у вузькому розумінні слова);
2) діяльність, зміст якої становлять процесуальні дії щодо усунення існуючих або
можливих перешкод; 3) дії та процесуальні рішення, що належать до формулювання підозри або констатації відсутності підстав для цього; 4) дії та рішення за
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допомогою яких сторони та інші учасники кримінального провадження залучаються до процесуальної діяльності і їм забезпечується можливість реалізації
своїх прав; 5) акти виключно розпорядчого характеру; 6) діяльність, за допомогою якої забезпечується можливість відшкодування шкоди та можливої
конфіскації майна; 7) діяльність щодо попередження кримінальних правопорушень.
Здійснюючи «вертикальний, поперечний зріз» діяльності, можна умовно вичленити окремі її компоненти: суспільно-політичний, правозастосовчий, моральний, психологічний, пізнавальний, посвідчувальний.
Теоретично і практично важливо, з’ясовуючи ефективність слідчої діяльності
й вдосконалюючи її, знати, що привносить в цю діяльність кожний компонент і як
впливає на неї правове регулювання. Правове регулювання, проникаючи в усі акти, що становлять діяльність слідчого, по різному проявляє себе не тільки відносно окремих її напрямів, а й щодо окремих компонентів такої діяльності. Все це
має важливе значення для з’ясування реального впливу права на діяльність
слідчого.
Дамо характеристику окремих компонентів такої діяльності.
Спрямованість діяльності слідчого на виконання правових завдань і здійснення її в установлених законом правових нормах – характерна ознака правозастосовчого компоненту.
Правові положення є керівними не тільки при здійсненні практичних дій, але
і при розумовому їх конструюванні. До цього компоненту входить також застосування норм матеріального права при прийнятті всіх рішень, пов’язаних з повідомленням про підозру.
Правозастосовчий компонент тією чи іншою мірою проникає і в усі інші або
супроводжується ними.
Правозастосовній діяльності передує і її супроводжує пізнавальний процес,
оскільки встановлення фактичних обставин і застосування права можливе тільки
в результаті пізнавальної діяльності. Ці компоненти діяльності тісно взаємодіють
і взаємообумовлені.
Пізнавальний компонент відчуває значний вплив права. Водночас пошуковий
характер діяльності слідчого унеможливлює її надмірне регулювання – закон гарантує слідчому певну самостійність у виборі тактичних прийомів, у визначенні
черговості проведення слідчих (розшукових) дій тощо.
Засвідчувальний компонент супроводжує всі інші компоненти. Він полягає в
документальному оформленні з дотриманням встановлених законом правил ходу
і результатів проведення процесуальних дій і прийняття певних рішень. Процесуальні документи, які складає слідчий, є засобом фіксації отриманих даних і служать свідченням виконання ним вимог закону1.
У професійній діяльності слідчого важливу роль відіграє пізнавальна
діяльність. Ефективність кримінально-процесуального пізнання в стадії досудового розслідування значною мірою залежить від того, наскільки чітко регламентовано порядок застосування конкретних способів виявлення, виїмки та фіксації
фактичних даних, тобто доказів. Багаторічна практика застосування відповідних
кримінальних процесуальних норм переконливо свідчить, що вони, як правило,
забезпечують досягнення слідчим як безпосередніх цілей, тобто тих, які досягаються при виконанні окремих слідчих дій, так і кінцевої мети його професійної
діяльності – встановлення об’єктивної істини.
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Водночас із цього правила є виняток, коли рівень ефективності пізнавальної
діяльності знижується через не досить чітке врегулювання порядку застосування
окремих способів кримінального процесуального пізнання. Це стосується, насамперед, порядку збирання доказів слідчим відповідно до ч. 2 ст. 40 та ч. 2 ст. 93
КПК України.
На нашу думку, обговорення проблем, що виникають у цьому зв’язку, має не
тільки практичне значення, а й може бути приводом для напрацювання пропозицій щодо вдосконалення кримінального процесуального законодавства.
Серед повноважень слідчого, що передбачені ч. 2 ст. 40 КПК проведення
слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій як способу збирання доказів, є домінуючим, тобто прерогативою слідчого. Якщо проводити
слідчі (розшукові) дії в одному кримінальному провадженні крім нього може і
прокурор, то негласні слідчі (розшукові) дії за відсутності вказівки та їх виконання відповідними оперативними підрозділами може проводити тільки слідчий2.
Як відомо, збирання доказів є одним із елементів доказування. На думку
М.Є. Шумила, структуру збирання доказів у процесуальних джерелах слід розглядати як урегульовану КПК діяльність уповноважених суб’єктів з виявлення й
фіксації у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку матеріальних та ідеальних слідів злочину або інших фактичних даних, що мають доказове значення для кримінального провадження3.
Зазначимо, що процесуальне закріплення фактичних даних є необхідним елементом будь-якої слідчої дії, що проводиться з метою збирання чи перевірки доказів. Без процесуального закріплення пізнаних фактичних даних, а також дій з їх
виявлення неможливо сформувати будь-який доказ. Отримана слідчим як
суб’єктом доказування інформація у вигляді матеріальних або ідеальних образів
може бути використана в доказуванні лише після приведення її у встановленому
законом форму.
В сучасній юридичній літературі визнається слушною думка вчених щодо
умовності застосування в законодавстві терміна «збирання доказів». Відомо, що
готових доказів у природі не існує, а тому суб’єкт доказування у ході провадження слідчих (розшукових) дій має відшукувати інформацію, яка стосується предмета доказування, і фіксуючи її у відповідних процесуальних актах, формує докази.
Необхідним елементом збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій є також правозабезпечувальні заходи, тобто наділені правовою формою дії, за допомогою яких слідчий забезпечує можливість реалізації прав, наданих КПК України громадянам та особам, які беруть участь у збиранні доказів.
В цьому зв’язку М.Є. Шумило та М.А. Погорецький зазначають, що збирання доказів точніше було б визначити як формування доказів, що складається з виконання органами досудового розслідування пошукових, пізнавальних, посвідчувальних та правозабезпечувальних доказів4.
Система способів збирання доказів, яка закріплена у ст. 93 КПК передбачає
такі дії:
– виклик і допит слідчим будь-якої особи, а саме: свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого та складання відповідного протоколу у встановленому законом порядку;
– безпосереднє виявлення слідчим фактів та обставин предмета доказування,
фактичних даних, які мають доказове значення: провадження у встановленому
КПК порядку обшуку, огляду, пред’явлення особи, трупа, речей для впізнання,
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проведення під час досудового розслідування допиту, впізнання в режимі відеоконференції, слідчого експерименту, освідування особи, залучення експерта та
проведення експертизи, їх процесуальне оформлення;
– призначення експертизи та отримання висновку експерта, а саме: винесення
постанови про призначення експертизи і ознайомлення з нею підозрюваного, обвинуваченого, роз’яснення їм прав, прав та обов’язків експерту; отримання
зразків для порівняльного дослідження; вивчення висновку експерта, допит експерта та ін.;
– вимога до підприємств, установ, організацій, службових осіб і громадян
пред’явлення предметів і документів, у тому числі проведення ревізій (огляд отриманих документів або предметів; їх процесуальне оформлення та приєднання
до кримінального провадження);
– доручення слідчим у кримінальному провадженні оперативним підрозділом
провести відповідні слідчі (розшукові) і негласні слідчі (розшукові) дії, результати яких за певних умов можуть бути доказами у такому кримінальному провадженні (п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК).
Зазначимо, що серед способів збирання доказів слідчі (розшукові) дії мають
найбільш питому вагу.
Слідчі (розшукові) дії із збирання і перевірки доказів – це частина процесуальних дій, які проводяться у повній відповідності до вимог КПК України у
кримінальному провадженні. Вони спрямовані на збирання та перевірку доказів,
а також встановлення обставин, що мають значення для конкретного кримінального провадження.
Важливим фактором обрання виду та черговості проведення відповідних
слідчих (розшукових) дій є визначення їх невідповідності.
В першу чергу необхідно проводити слідчі (розшукові) дії, які спрямовані:
– на фіксацію фактичних даних, які перебувають під загрозою зникнення (наприклад, допит тяжкопораненого, особи похилого віку, пасажира на шляху переміщення тощо);
– на попередження спроб приховати, знищити або викривити відомості, що
мають доказове значення;
– а також слідчі (розшукові) дії, проведення яких пов’язане із тривалістю у
часі (складні експертизи, ревізії, виконання окремих доручень і клопотань щодо
міжнародної правової допомоги тощо)5.
Вивчення слідчої практики дозволяє зробити висновок про те, що слідчий може вимагати від відповідних посадових осіб виконання певних дій, але на цьому
його повноваження закінчуються, оскільки вони не забезпечені можливістю застосування заходів впливу до тих суб’єктів, які не виконують його законних вимог. Тому у слідчій практиці не такі вже й поодинокі випадки, коли керівники
підприємств, установ, організацій та окремі посадові особи, будучи не зацікавленими в наданні органу досудового слідства доказової інформації, не виконують
вимог слідчого, при цьому навіть не вважаючи за необхідне пояснити причину
його невиконання.
Оскільки, у законі не передбачені правові засоби для здійснення слідчим примусового контролю за ходом підготовки і направлення йому необхідної інформації. На нашу думку, немає потреби доводити, що таке становище не сприяє
встановленню істини у кримінальному провадженні, а тому необхідно вирішувати питання, пов’язані з відшуканням шляхів реального втілення в пізнавальну
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діяльність слідчого такого принципу побудови правової держави, як принцип
взаємної відповідальності особи і держави.
Одним з можливих варіантів вирішення проблеми забезпечення обов’язковості вимог слідчого, які він направляє підприємствам, установам, організаціям
та посадовим особам могло би бути доповнення ч. 5 ст. 40 КПК України таким реченням: «Невиконання законних вимог слідчого, вчинення перешкод його діяльності в розслідуванні кримінальних правопорушень тягне за собою
відповідальність, передбачену законом».
1. Діяльність слідчого існує в двох формах: зовнішній, тобто чуттєво-практичній і внутрішній – розумовій.
2. В професійній діяльності слідчого умовно можна виділити такі її компоненти: суспільно-політичний, правозасто совчий, психологічний, пізнавальний,
посвідчувальний.
3. Збирання доказів слід визначити як діяльність слідчого з виконання ряду
пошукових, пізнавальних, посвідчувальних та правозабезпечувальних заходів.
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ДІЙОВЕ КАЯТТЯ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ
ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ
ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Аналізується поняття та ознаки дійового каяття як підстави звільнення від
кримінальної відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України.
На основі проведеного дослідження висловлюються пропозиції щодо удосконалення окремих норм Кримінального кодексу України.
Ключові слова: дійове каяття, звільнення від кримінальної відповідальності,
кримінально-правовий компроміс.
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Луценко Ю. В., Микитчик А.В.Деятельное раскаивание как основание для освобождения от уголовной ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины
Проводится юридический анализ понятия и признаков деятельного раскаяния как
основания освобождения от уголовной ответственности за преступления против
основ национальной безопасности Украины. На основании проведённого исследования
даются предложения касающиеся усовершенствования отдельных норм Уголовного
кодекса Украины.
Ключевые слова: деятельное раскаяние, освобождение от уголовной ответственности, уголовно-правовой компромисс.

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 liability 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 мали місце наприкінці 2013 – початку 2014 років в Україні вкотре
підтвердили, що розбудова України як незалежної, демократичної, правової держави потребує створення постійно діючої правової системи, яка покликана ефективно реагувати на загрози сьогодення. У зв’язку з цим, своєчасне попередження
та протидія злочинам проти основ національної безпеки України є пріоритетними напрямками діяльності всіх правоохоронних органів України.
Водночас, забезпечення належного регулювання суспільних відносин неможливо без досконалої за формою та змістом правової бази. У зв’язку з цим,
кримінальне законодавство та практика його застосування постійно потребують
нових наукових розробок та удосконалення існуючих норм.
У теорії кримінального права значну увагу вивченню проблем звільнення від
кримінальної відповідальності приділили такі вчені, як: Ю.В. Баулін, С.В. Дьяков, О.О. Житний, М.П. Карпушин, О.Ф. Ковітіді, Н.Ф. Кузнецова, В.В. Наумов,
П.В. Хряпінський та інші.
Останнім часом дослідженню дійового каяття як підстави звільнення від
кримінальної відповідальності були присвячені роботи М.Є. Григор’євої,
О.В. Савкіна, С.Ю. Цуцієва, Х.С. Шакірова та деяких інших науковців.
Наукові роботи наведених вчених здебільшого стосувалися дослідження юридичної природи, умов та підстав звільнення від кримінальної відповідальності.
Окремо застосування дійового каяття як підстави звільнення від кримінальної
відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України у
кримінально-правовій науці не представлено.
До прийняття КК України 2001 року дійове каяття розглядалась як обставина,
що пом’якшує кримінальну відповідальність та бралася до уваги судом при призначенні винній особі покарання (пп. 1, 8 ст. 40 КК України 1960 р.). У науці
кримінального права поняття «дійове каяття» відоме досить давно. Згадування
про нього можна зустріти вже в працях російських дореволюційних вчених-правників. Однак, у теорії радянського кримінального права єдиної думки про його
зміст та ознаки не представлено. Зокрема, Н.Ф. Кузнецова розуміє під дійовим каяттям намагання відшкодувати завдану шкоду особою, яка вчинила закінчений
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на злочин»1.
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злочин або замах
На думку Х.Д. Алікперова, звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з позитивною післязлочинною поведінкою передбачає вплив закону на особу не через офіційне засудження, а безпосередньо –
через інформаційно-виховний аспект кримінально-правового регулювання, шляхом поєднання погрози репресії за вчинене із вказівкою особі шляху, який надає
можливість спокутувати провину за скоєне позитивною посткримінальною поведінкою2. У правовій літературі вже давно пропонувалося закріпити в межах Загальної частини КК положення, згідно з яким у разі дійового каяття особа була б
звільнена від кримінальної відповідальності3.
Досліджуючи проблеми застосування норм про звільнення від кримінальної
відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям неможливо оминути увагою ті позитивні дії особи, які прямо передбачені у ст. 45 КК України (щире каяття, активне
сприяння розкриттю злочину, повне відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди) та мають місце після вчинення злочину.
Слід відмітити, що термін «дійове каяття» вживається в законодавстві та судовій практиці в подвійному значенні: як одне ціле в ст. 45 КК України, що охоплює всі його складові частини в єдності, та для характеристики певних елементів
дійового каяття як частини. Ціла низка інститутів, пов’язаних зі звільненням від
кримінальної відповідальності, звільненням від кримінального покарання,
звільненням від відбуття покарання, пом’якшенням покарання, призначенням
більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, заміною невідбутої частини
покарання більш м’яким, зняттям судимості, застосовують дійове каяття з різним
поєднанням його елементів, таких як щире каяття, активне сприяння розкриттю
злочину, повне відшкодування завданих збитків, усунення заподіяної шкоди4.
Необхідно погодитися з думкою тих вчених, які зазначають, що виражене словесно і закріплене письмово визнання особою своєї вини у злочині не завжди є
проявом щирого каяття, оскільки може поєднуватись із критикою чинного законодавства, виправдовуванням своєї протиправної поведінки тощо5.
На відміну від етимологічного значення слова «каяття», у кримінальному законодавстві мова йде про каяття за допомогою здійснення конкретних позитивних вчинків. При цьому, суб’єктивна «окраска» самих цих вчинків, рівною мірою
і суб’єктивне відношення особи до скоєного ним злочину, за загальним правилом,
має другорядне значення для кримінально-правової оцінки дійового каяття6.
Як свідчить практика, сприяння при розслідуванні і розкритті злочинів правоохоронними органами України особами, які вчинили злочини та погодилися допомагати правоохоронним органам, можна зустріти вкрай рідко. Цьому є декілька
причин, по-перше, це і складність, а у деяких випадках і прогалини у кримінальному законодавстві, що, у свою чергу, збільшує сподівання у таких осіб на їхню
безкарність. По-друге, більша частка цих суб’єктів розумні і розсудливі люди, що
значно ускладнює схиляння їх до співробітництва з правоохоронними органами
України, тим самим сприянню при розкритті злочинів, надання такими особами
правдивих і вичерпних свідчень.
Водночас у розслідуванні суспільно небезпечних діянь є і винятки. Це стосується менш небезпечних співучасників злочину, оскільки такі особи, як правило, більш охоче йдуть на компроміс з правоохоронними органами, повідомляючи
про відомі їм обставини справи при вчиненні злочинів. У зв’язку з цим, з метою
забезпечення вчасного, повного й всебічного розкриття злочинів та притягнення
до відповідальності осіб, які їх вчинили, є доцільним використання кримінально-
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правового заохочення з метою схиляння таких осіб до співробітництва з правоохоронними органами України. Це право прямо передбачено ст. 11 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»7. Адже такі особи здебільшого є
найбільш поінформованими про обставини вчинених злочинів. Беручи до уваги
зазначене, норми, які містяться у ст. 45 КК України набувають вагомого значення.
Необхідно підтримати позицію В.В. Наумова, який зазначає, що сенс установлення у кримінальному і кримінальному процесуальному законодавстві підстав
звільнення від кримінальної відповідальності та відповідних підстав припинення
кримінального провадження в тому, щоб надати визначену «пільгу» особам, які
вперше вчинили суспільно небезпечне діяння, дати їм шанс уникнути кримінальної репресії і послідуючою законослухняною поведінкою довести, що скоєне
діяння представляло деяку випадковість у їхньому житті8.
Уявляється, що поняття «дійове каяття», яке винесене законодавцем у назву
ст. 45 КК, указує на те, що звільнення від кримінальної відповідальності за даною
статтею в жодному випадку не можливе без розкаяння особи у вчиненому. Тобто,
щире покаяння у будь-якому випадку є обов’язковою, невід’ємною умовою
звільнення від кримінальної відповідальності. Інші суб’єктивні умови цього
звільнення (активне сприяння розкриттю злочину, відшкодування збитків, усунення шкоди) є лише можливими суб’єктивними ознаками. Висновки про їх необхідність у поведінці конкретного обвинуваченого повинні ґрунтуватися на
оцінці певного юридичного факту: якщо злочином шкоди не завдано, то немає необхідності в її усуненні, отже, непотрібно включати цю вимогу до ознак дійового
каяття особи. Якщо злочин розкрито «по гарячих слідах» або злочин є очевидним
– немає потреби в активному сприянні його розкриттю з боку особи, то й ставити особі цю вимогу немає необхідності9.
Беручи до уваги, що кожна дія, яка тим чи іншим чином характеризує дійове
каяття і сама по собі є певною (окремою) обставиною, що пом’якшує покарання,
а в Особливій частині КК такі дії покладені в основу спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності, то в подальшому термін «дійове каяття» буде охоплюватись позитивною посткримінальною поведінкою особи, яка спрямована на зменшення обсягу завданої шкоди суспільно небезпечним діянням.
Як показує практика, без правового компромісу з підозрюваним неможливо
успішно здійснити розслідування кримінального провадження, встановити психологічний контакт з особою, яка вчинила злочин, у передбачений законом строк
завершити досудове розслідування тощо. Поступки, на які йдуть співробітники
правоохоронних органів з підозрюваними в процесі досудового розслідування за
умови вчинення позитивних дій, у зв’язку з недосконалим як КК так і КПК України нерідко здійснюються з порушенням вимог матеріального і процесуального права, у яких суворо регламентовані межі дій правозастосовувача, що часом
позбавляє їх можливості маневрувати процесуальними формами примусу в інтересах кримінального провадження.
Особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям, якщо: 1) вона вчинила злочин вперше; 2) вчинене нею діяння належить до злочину невеликої тяжкості або необережних злочинів середньої тяжкості; 3) її посткримінальна поведінка є позитивною і повністю відповідає змісту
дійового каяття, яке включає такі обов’язкові елементи, як: а) щире покаяння особи; б) активне сприяння розкриттю злочину; в) повне відшкодування завданих
збитків або усунення заподіяної шкоди10.
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Як бачимо, звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з
дійовим каяттям (ст. 45 КК) можливе в разі вчинення нею вперше злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості. При цьому, як вбачається з ППВСУ від 23.12.2005 № 12 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності»
«Такою особою, яка вчинила злочин уперше, вважається особа, котра раніше не
вчиняла злочинів або раніше вчинила злочин, що вже втратив правове значення.
Вчинення триваючого або продовжуваного злочину, двох або більше злочинів невеликої тяжкості, чи необережних злочинів середньої тяжкості, які утворюють сукупність (за винятком реальної), не може бути перепоною для застосування ст. 45
КК»11.
Отже, дійове каяття полягає в тому, що після вчинення злочину особа щиро
покаялась, активно сприяла його розкриттю та повністю відшкодувала завдані
збитки або усунула заподіяну шкоду. Відсутність хоча б однієї із зазначених складових дійового каяття виключає звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст. 45 КК. Виняток можуть становити лише випадки вчинення злочину чи
замаху на нього, внаслідок яких не заподіяно шкоду або не завдано збитки11.
У науці кримінального права прийнято вважати, що посткримінальна поведінка – це передбачене законом про кримінальну відповідальність суспільно корисне, свідоме, вольове діяння активності або бездіяльності особою після скоєння
ним злочину, яке тягне за собою кримінально-правові наслідки12.
Як зазначає В.Ф. Щепельков, беручи до уваги специфіку положень кримінального законодавства Російської Федерації, у науковій літературі з кримінального
права, виникає дискусія, стосовно того, чи необхідно щоб були присутні в діянні
особи всі ознаки дійового каяття, чи тільки декілька з них13.
Думки окремих вчених-правників дещо різняться щодо розуміння ознак дійового каяття, які закріплені в нормах Загальної частини КК України, і співставлення їх з умовами та підставами спеціальних видів звільнення від кримінальної
відповідальності.
З дослідження чинного кримінального законодавства України, можна дійти
висновку, що сфера застосування ст. 45 КК України охоплює як закінчені, так і незакінчені злочини. Якщо злочин вчинено у співучасті, то питання про звільнення
від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям вирішується лише
щодо того співучасника, який виконав усі зазначені у цій статті вимоги10.
У разі відсутності одного з елементів дійового каяття не можна застосовувати
ст. 45 КК України як підставу звільнення від кримінальної відповідальності. Проте, може бути і виняток, який стосується лише окремих випадків, коли вчиненим
злочином або замахом на нього фактично не було завдано збитків чи заподіяно
шкоду. У такому разі наявними повинні бути два елементи дійового каяття: щире
каяття особи, активне сприяння розкриттю злочину14.
Особа, яка підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за
ст. 45 КК України – фізична, осудна особа, що досягла віку, з якого можливе притягнення її до кримінальної відповідальності, за вчинення нею вперше злочину
невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості та посткримінальна поведінка якої відповідає ознакам, передбаченим у ст. 45 КК України. Якщо
злочин вчинено співучасниками, то звільненню від кримінальної відповідальності підлягає лише той співучасник, відносно якого встановлено наявність передумови та підстави такого звільнення, передбачених ст. 45 КК України15.
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Беручи до уваги вищенаведене, С.М. Сабанін зазначає, що немає необхідності
заперечувати звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим
каяттям і при скоєнні особою тяжкого та особливо тяжкого злочину, оскільки роль
суб’єкта тут може бути другорядною, а не головною. На його думку, у подібних
випадках звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям повинно бути правом, а не обов’язком суду. Доцільність вирішення проблеми
С.М. Сабанін обґрунтовує необхідністю активізації діяльності правозастосовних
органів по боротьбі із злочинністю: звільняючи від покарання співучасників, на
законних підставах отримати докази та притягувати до відповідальності організаторів злочинних об’єднань16.
На думку А.Ж. Каримбекова особа, яка сприяла виявленню та дезорганізації
злочинного середовища, підлягає звільненню від кримінальної відповідальності
за всі злочини, які вона скоїла, будучи членом злочинного співтовариства, за виключенням особливо тяжких, де вона була виконавцем17.
Отже, з аналізу статей Особливої частини КК України можна дійти висновку,
що більшість злочинів проти основ національної безпеки України, є умисними
тяжкими і особливо тяжкими, що практично унеможливлює застосування правозастосовними підрозділами заохочувальних норм, передбачених ст. 45 КК України.
З викладеного видно, що науковці з кримінального права схиляються до думки щодо ефективності застосування до особи норм, які мають місце при дійовому каятті, за умови здійснення такою особою позитивної посткримінальної поведінки, яка містила б щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, повному відшкодуванню завданих збитків або усуненню заподіяної шкоди. Таку позицію слід оцінити позитивно, оскільки даний вид звільнення від кримінальної
відповідальності є одним з найбільш ефективних у розслідуванні та розкритті
суспільно небезпечних діянь.
Як вже зазначалось вище, злочини проти основ національної безпеки України
у більшості випадків є умисними тяжкими та особливо тяжкими, у зв’язку з цим,
застосувати даний вид звільнення вбачається за неможливе. Водночас, для більш
ефективної протидії суспільно небезпечним проявам, які підслідні органам безпеки вбачається за доцільне внести доповнення до ст. 45 КК України частиною другою та викласти її у наступній редакції:
«Особа, яка є членом організованої групи чи злочинної організації, яка вчинила злочин невеликої чи середньої тяжкості або тяжкий злочин (окрім злочинів, які
призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, або злочинів передбачених статтями 437-439 і частиною першою статті 442 цього Кодексу), звільняється
від кримінальної відповідальності, якщо після вчинення злочину така особа активно сприяла відверненню та розкриттю цього злочину, а також злочинів, які були вчинені у співучасті, відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну
шкоду».
На нашу думку, введення такого доповнення до ст. 45 КК України сприятиме
забезпеченню більш дієвої кримінально-правової охорони основ національної
безпеки України.
1. Безкровная М.Л. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям / М.Л. Безковная // Теорія та методологія порівняльного правознавства у
кримінально-правовій сфері. Четверті юридичні читання: матеріали міжнар. наук. конф.
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Жук Е.Н. Ресоциализация и ее роль в социальной адаптации женщин,освобожденных из мест лишения свободы
Рассматривается вопрос социальной и трудовой реабилитации женщин осужденных к лишению свободы, подготовка к освобождению и их последующая адаптация после отбывания наказания.
Ключевые слова: ресоциализация, социальная адаптация, социальная и трудовая
реабилитация, пенитенциарная ресоциализация.

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 examined to imprisonment, preparation to liberation and them subsequent adaptation after serving
of punishment.
Key words: resocializaciya, social adaptation, social and labour rehabilitation,
penitenciarna resocializaciya.

Ресоціалізація жінок, що відбувають покарання в пенітенціарних установах
мінімального та середнього рівнів безпеки являють собою систему послідовних
етапів, що позитивно впливають на процес виправлення та ресоціалізації жінок в
місцях позбавлення волі. Підготовка до звільнення є одним із етапів ре соціалізації, яка кожну особистість наближає до життєдіяльності у суспільстві та
до нормального рівня особистості.
Як відомо, «соціалізація» – процес засвоєння й подальшого розвитку
індивідом соціально-культурного досвіду: трудових навичок, знань, норм, цінностей, традицій, що накопичують і переданих від покоління до покоління, процес
включення індивіда в систему суспільних відносин та формувань в ньому
соціальних якостей, тому грубе порушення найважливіших соціальних норм життя у суспільстві у формі вчинення злочину, є доказом антисоціальної спрямованості особистості засуджених жінок. Виключення можуть скласти лише представники «випадкового» типу злочинниць, здійснення правопорушень якими далеко не завжди пов’язане з деформацією особистості.
Організація роботи по відновленню соціального статусу особистості залежить
від цілого ряду комплексних заходів, спрямованих на нейтралізацію кримінальних схильностей правопорушень норм соціального життя в суспільстві.
Процес соціалізації особистості включає в себе процес активної соціальної
відповідальності, усвідомлення особистості відповідальності перед суспільством, розуміння необхідності дотримання соціальних норм, – що в остаточному
підсумку, забезпечує нормальне поводження, високий рівень соціальної вихованості людини та попередження антисоціальних проявів з його боку.
Ресоціалізація засуджених жінок залежить від ступеня соціальної усвідомленості. В сучасній юридичній літературі представлені різні точки зору вчених на
процес та поняття ресоціалізації.
В Кримінально-виконавчому кодексі України дається поннятя ресоціалізації
як свідомого відновленя засудженого в соціальному статусі повноправного члена
суспільства, повернення його до самостійного загальноприйнятого соціальнонормативного життя в суспільстві1.
Так, відомий вчений-юрист Н.А. Стручков розглядає ресоціалізацію як процес, “який складається з двох етапів – пенітенціарного (під час перебування в
місцях позбавлення волі) та постпенітенціарного (після звільнення засудженого з
місць позбавлення волі). При цьому до процесу ресоціалізації він відносить і
профілактичний вплив на осіб з відхиляючою поведінкою2.
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C.І. Комарницький, досліджуючи ресоціалізацію, підкреслює, що «проблема
ресоціалізації звільнених часто подається виключно як один із напрямків боротьби з рецидивною злочинністю»3, що, на наш погляд, є невірним, оскільки при
цьому не враховується працевлаштування, житлова проблема, фінансове забезпечення, психологічна та соціальна допомога, тобто виключається соціальна реабілітація.
Так, І.Г. Богатирьов вважає, що поняття ресоціалізації включає в себе
«підтримку порушених соціальних зв’язків, або відновлення їх через систему заходів, передбачених державою і застосованих до осіб, які вчинили злочин, з метою їх корекції, а також підтримки, укріплення та становлення соціально-корисних зв’язків, порушених внаслідок антисоціальної протиправної поведінки
суб’єкта»4.
Сама робота з ресоціалізаціі повинна починатися з першого дня перебування
засудженої жінки в УВП та не повинна закінчуватися до звільнення засудженої з
місць позбавлення волі і потребує нагляду та контролю ще протягом одного –
двох років для осіб, які не стають на шлях виправлення та реабілітації.
В багатьох державах світу створені постійні служби соціальної адаптації засуджених, які надають допомогу пенітенціарним установам у збереженні сімейних
соціальних зв’язків жінок, які відбувають покарання, при підготовці до звільнення підбирають житло та роботу. Відомо, що ст. 64 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими свідчить: «Обов’язок суспільства не закінчується
в момент звільнення ув’язненого. Повинні бути державні або приватні організації, здатні створити звільненому з місць позбавлення волі умови для його
соціальної реабіліації».
Виправлення соціальної деформації особистості засуджених жінок, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі залежить від індивідуальної роботи з
кожною засудженою, враховуючи її криміногенну стійкість та особистісні якості.
Як показує практика, одні засуджені жінки швидко засвоюють моральні та
правові норми життя в суспільстві, стають на шлях виправлення та ресоціалізації,
інші- дуже тяжко піддаються процесу виховання та перевиховання, що викликає
значні труднощі у виховній роботі з ними.
В першу чергу, ресоціалізація засуджених жінок залежить від відновлення
соціально – корисних властивостей і звичок, які починаються з перших днів перебування в установах виконання покарань. В першу чергу це відноситься до тієї
категорії засуджених жінок, які до вчинення злочину вели антигромадський
спосіб життя, бродяжили, займалися проституцією, пиячили, тривалий час не
працювали й не мали постійного місця проживання.
В місцях позбавлення волі для цієї категорії жінок краще чим на волі так як є
умови для проживання, харчування, медична допомога, що дисциплінує цю категорію жінок на першому етапі їх ресоціалізації, в процесі відбування покарання в
УВП.
В сучасних умовах демократизації та гуманізації в установах виконання покарань повинні бути створені для жінок, по мірі можливості, елементарні санітарно-гігієнічні умови, житлові та побутові умови для відбування покарань.
Більшість фахівців по пенітенціарним установам вважають, що створення нормальних умов життя для засуджених, це погано, так як створює зростання повторної злочинності. Однак у багатьох державах світу немає великоі кількості перебування засуджених у в’язниці , і наше пенітенціарне законодавство не відповідає
світовим стандартним умовам.
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Особливої уваги в процесі ресоціалізації заслуговує виховна робота по підготовці засудженої жінки до звільнення і вивчення іі особистості , для чого повинний бути розроблений цілий комплекс заходів по виробленню у жінки соціально
– корисних установок, упевненості в майбутньому житті на волі.
Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу за 6 місяців до звільнення з
УВП начальник загону, інспектор по трудовому й побутовому влаштуванню засудженої жінки , психолог, інші представники адміністрації повинні займатися питаннями по відновленню втрачених сімейних, трудових та інших соціальних
зв’язків жінки, що відбуває покарання, а також розглядати перспективи її нормальної життєдіяльності в суспільстві. Обстеження та бесіди із засудженими
жінками свідчать про те, що основними проблемами звільнення з УВП буде збереження відносин в сім’ї, забезпечення житлом, працевлаштування.
Для цього перед звільненням необхідно більше дозволити побаченнь з рідними, сім’єю, родичами та близькими для вивчення питання про підготовку до
звільнення. Відомо, що серед засуджених жінок за час перебування у в’язниці збереглася сім’я лише у 25,5 % і тільки 1,6% відбуваючих покарання знову створили
сім’ю або вступили у шлюб. Зрозуміло, що втрачення сімейних цінностей впливає на жінку ганебно, оскільки виникають почуття невпевненості, розгубленості.
У цих жінок спо стерігається зниження здатності до виправлення та ре соціалізації, як правило ці жінки характеризуються більшим ступенем деградації
особистості.
За даними проведених соціальних досліджень 80% засуджених жінок стурбовані збереженням сімейних, родинних зв’язків, кожна друга жінка упевнена, що
відбування покарання спричинить негативні наслідки у взаємовідносинах із
сім’єю, у 20% – відносини із чоловіком та родичами повністю зруйновані та
відновити неможливо. Зрозуміло, що такі психічні переживання значно ускладнюють процес ресоціалізації жінок. У зв’язку із тим, необхідно кримінально-виконавчий кодекс Украіни доповнити положеннями по подальшій гуманізації виконання покарання відносно жінок, для чого передбачити збільшення побачень із
рідними, близькими, збільшити кількість розмов по телефону. На наш погляд всі
ці заходи будуть сприяти виправленню та ресоціалізації та створять умови для
збереження сім’ї. Як визначило опитування та бесіди із жінками, основною проблемою поряд з розривом сімейних цінностей, є питання забезпечення їх житлом
та працевлаштування. Більшість жінок після звільнення (30,2%) бояться труднощів із житлом. Зрозуміло, що в умовах сучасної бюрократії, більшість засуджених жінок не можуть приватизувати свою квартиру, далі не можуть оплачувати
комунальні послуги. Однак до сих пір ще не вирішена законодавством проблема
забезпечення житлом засуджених, а також збереження ними житла. Для чого необхідно в законодавстві передбачити правила збереження житла за особами, які
відбувають покарання. Потребує вивчення також питання про забезпечення житлом, тих засуджених, які його не мали, жили в гуртожитках, втратили житло. Автором пропонується передбачити в законодавчому порядку, що необхідно зберігати житло за засудженим на весь період перебування в УВП, а також дозволити засудженим оплачувати комунальні платежі і перераховувати гроші з особового рахунку з УВП. Необхідно також, врегулювати механізм використання тимчасової
вільної площі органами місцевої адміністрації, а у випадках несплати комунальних платежів, до одного року позбавляти права на житлову площу. Одною із важливих проблем пов’язаною із ресоціалізацією жінок, є їх забезпечення роботою,
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працевлаштування після звільнення. Реформування економіки в Україні викликало зниження рівня життя та безробіття, що призвело до підвищення злочинності,
особливо жіночої. Багато громадян втратило професійні навички, кваліфікацію,
упевненість у своїх силах по поверненню у звичайне трудове життя. За даними
дослідження 24,7% жінок підтримують зв’язок із трудовим колективом, 12,4% –
не працювали, більше 60% – не бажають підтримувати відносини з колегами,
16,8%- не бажають повернутися на старе місце. Більше половини жінок, бажають
повернутися у старий колектив де працювали, менша кількість не бажає.
Оскільки забезпечення роботою є важливим фактором у процесі ресоціалізації
жінок після звільнення на волю і формує у них позитивні установки, то обов’язок
органів державної влади і місцевого самоврядування – допомогти в працевлаштуванні, це передбачено законом «Про зайнятість населення». Проблему працевлаштування жінок можна полегшити, якщо створити при місцевих органах влади
спеціальні бюро зайнятості. Необхідність і складність рішення проблем ресоціалізації жінок, потребує об’єднання в цьому напрямку зусиль різних державних, суспільних, релігійних організацій. Для цього необхідно створення єдиного
органа, який би вирішував проблеми ресоціалізації засуджених у масштабі всієї
держави. Для чого і потрібно створити Центр (бюро) ресоціалізації засуджених
при Державній пенітенціарній службі Украіни. Крім проблем працевлаштування
та ресоціалізації засуджених жінок було б доцільно розглянути рішення питань по
житловому, трудовому і побутовому влаштуванню жінок, які вже відбули покарання і готуються до звільнення. При цих центрах доцільне створення спеціалізованого жіночого відділення, де засудженим жінкам надавалась допомога в пристрої дітей у дитячі установи, оформлення опіки над ними, організація кваліфікованого медичного і юридичного консультативного обслуговування, надання матеріальної допомоги в необхідних випадках. На наш погляд центр реабілітації
жінок повинен являти собою тільки адміністративний орган, уповноважений від
імені держави виконувати функції по працевлаштуванню та наданню правової,
медичної допомоги звільненим жінкам та їх дітям. Необхідно також створити
спеціальну Асоціацію колишніх засуджених жінок, яка повинна мати свій грошовий фонд, що створюється за рахунок внесків її членів. В 2003 році був прийнятий Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання, у
виді обмеження волі, або позбавлення волі на певний срок», де передбачено ряд
законів для осіб по наданню їм допомоги з трудового та побутового працевлаштування, однак фінансування з бюджету не передбачено, для чого необхідно доповнити цей закон положенням, щоб залучити на соціальну та трудову реабілітацію осіб, звільнених з УВП, необхідно виділити з державного бюджету
кошти.
Постанова Кабінету Міністрів Украіни «Про затвердження Державної програми соціальної адаптації осіб, що звільнені з місць позбавлення волі на 2004–2006
рр.» передбачає ряд заходів на створення центрів соціальної адаптації звільнених
осіб, однак джерел фінансування не передбачено, тому всі питання по наданню
допомоги покладено на Міністерство праці та соціальноі політики, Міністерство
освіти і науки молоді та спорту, Міністерство охорони здоровя, Міністерство
Внутрішніх Справ, Державну пенітенціарну службу Украіни, але фінансування на
соціальну адаптацію для цих міністерств не передбачено. Необхідно також, щоб
підготовка до звільнення починалася за 6 місяців, а не за три, як це передбачено
ч. І, ст. 156 Кримінально – виконавчого кодексу України. В законодавчому поряд-
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ку також передбачено, що засуджені мають право на збереження житла, забезпечення роботою, медичну допомогу після звільнення з УВП. На наш погляд реабілітаційну роботу при підготовці до звільнення, не за три місяці, а вже на початку відбування покарання. Оскільки ці соціальні зв’язки і цінності гублять засуджену жінку, об’єктивно не можуть бути відновлені за три місяці до її звільнення. У той же час їх буде більш реальніше зберегти, починаючи спочатку процес
ресоціалізаціі, на перших строках відбування покарання. За даними дослідження
більшість жінок визначають перші 6 місяців відбування покарання як найтяжчими, і їх турбують після звільнення такі проблеми:
– конфліктні ситуації після суду, в сім’ї;
– проблема пристрою дитини та питання пов’язані з її благополуччям;
– проблема збереження житла;
– проблема особистого психологічного стану, а саме взаємовідносини з колегами, друзями, родичами;
– занепокоєння за своє здоров’я.
Як показало дослідження, необхідність надання соціальної та трудової допомоги, потрібно розпочинати з початкового періоду відбування покарання в місцях
позбавлення волі.
Відповідно до ст.152 Кримінально-виконавчого кодексу Украіни підставами
для звільнення від відбування покарання є відбуття строку, скасування вироку суду, закінчення строків вироку, умовно-дострокове звільнення, хвороба. При
звільненні жінки адміністрація УВП повинна провести повний розрахунок, повернути особисті речі, надати відповідну довідку про звільнення.
До жінок може бути застосоване дострокове звільнення, яке передбачено п. 10
ст. 154 КВКУ, де засуджені до позбавлення волі жінки, які стали вагітними або народили дітей під час знаходження в УВП, крім засуджених на строк більше
5 років, які мають можливість самостійно забезпечити належні умови для виховання дитини, можуть бути звільнені судом від відбування покарання в межах
строку, на який згідно із законом жінку можна буде звільнити від роботи у зв’язку із вагітністю, пологами і до досягнення дитиною 3-х річного віку. Залежно від
поведінки засудженої після досягнення дитиною трирічного віку або в разі смерті
дитини кримінально – виконавча установа вносить до суду подання про звільнення її від покарання або заміну його більш м’яким покаранням чи направлення засудженої для відбування покарання, призначеного за вироком. Жінкам, які
звільняються з місць позбавлення волі повинна надаватися допомога у трудовому
і побутовому працевлаштуванні де ст. 156, 157 КВКУ передбачають, що не
пізніше ніж за три місяці до закінчення строку покарання, адміністрація УВП
через територіальні органи внутрішніх справ і центри зайнятості населення
вживає заходів до трудового і побутового працевлаштування засудженого за обраним ним місцем проживання.
Інваліди першої та другої груп, а також чоловіки віком понад 60 років і
жінки – понад 55 років, у разі потреби, за їхньою згодою направляються у будинки інвалідів і осіб похилого віку. Неповнолітні, які позбавлені батьківського
піклування, у необхідних випадках направляються службами у справах неповнолітніх до шкіл – інтернатів або над ними встановлюється опіка чи піклування.
Жінки, які звільнені від відбування покарання, забезпечуються безкоштовним
проїздом до місця проживання або роботи в межах України. У разі відсутності необхідного за сезоном одягу, взуття і коштів на їх придбання особи, забезпечують-
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ся необхідними речами безкоштовно. Їм може бути видана одноразова грошова
допомога за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на
утримання кримінально – виконавчої системи. Умови і порядок надання допомоги визначаються нормативно-правовими актами Державноі пенітенціарноі служби Украіни. Жінки, які звільнені від відбування покарання і потребують за станом
здоров’я постійного догляду, а також неповнолітні направляються до місця проживання в супроводі родичів або працівника колонії.
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Стаття присвячена розгляду Закону «Про неповнолітніх правопорушників»
Ісламської Республіки Афганістан. Розглядаються та аналізуються ключові терміни,
пов’язані із правопорушеннями, які вчиняються неповнолітніми особами, основні положення щодо покарання неповнолітніх осіб за вчинені правопорушення відповідно до
цього Закону.
Ключові слова: дитина, правопорушення, покарання, неповнолітня особа, позбавлення волі.

Назымко Е. С. Особенности наказания несовершеннолетних по закону «о несовершеннолетних правонарушителях» Исламской Республики Афганистан
Статья посвящена рассмотрению Закона «О несовершеннолетних правонарушителях» Исламской Республики Афганистан. Рассматриваются и анализируются ключевые термины, связанные с правонарушениями, совершаемыми несовершеннолетними
лицами, основные положения относительно наказания несовершеннолетних лиц за совершенные правонарушения в соответствии с этим Законом.
Ключевые слова: ребенок, правонарушение, наказание, несовершеннолетнее лицо,
лишение свободы.

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 punishing young offenders for offences committed in accordance with the Act are under consideration and analysis in the article.

© НАЗИМКО Єгор Сергійович – кандидат юридичних наук, старший науковий
співробітник, начальник ад’юнктури (аспірантури) Донецького юридичного інституту
МВС України

226

Держава і право • Випуск 63

Key words: child, offence, punishment, juvenile, confinement.

Актуальність пізнання особливостей покарання неповнолітніх у східних
країнах не потребує деталізації.
Справа у тому, що мусульманське кримінальне право – особливе явище серед
кримінально-правових систем сучасного світу. Воно знало свої падіння і злети,
воно часто (розділяючи долю ісламу) розглядається як спадщина самих варварських століть, проте існує і застосовується сьогодні в багатьох державах ісламського світу практично в тому самому вигляді, в якому воно було зафіксовано Мухаммедом, його послідовниками1.
Майже півтора тисячолітня історія мусульманського кримінального права,
незмінність його основних постулатів, їх життєвість в сучасну епоху, ренесансні
тенденції мусульманського кримінального права в сучасному світі зумовлюють
порівняльно-правовий інтерес до проблематики покарання неповнолітніх за
кримінальним правом Ісламської Республіки Афганістан.
Необхідно зазначити, що компаративістській проблематиці покарання неповнолітніх присвячені праці таких вітчизняних вчених, як Т.О. Гончар, Н.М. Крестовської, А.В. Савченка, М.І. Хавронюка та інших. Однак, у працях зазначених
авторів особливості застосування покарання до неповнолітніх за мусульманських
кримінальним правом не розглядались.
У зв’язку із цим метою запропонованої статті є встановлення особливостей
покарання неповнолітніх відповідно до Закону «Про неповнолітніх правопорушників» Ісламської Республіки Афганістан.
Cпецифічність та автономність системи покарання неповнолітніх осіб є
похідними від певної автономності та важливості справи загального захисту прав
дітей, яку було включено до міжнародного порядку денного та кодифіковано у
джерелах міжнародного права у другій половині ХХ століття.
Одним з яскравим прикладів вищенаведених тез щодо специфічних рис системи покарання неповнолітніх правопорушників є Закон «Про неповнолітніх правопорушників» Ісламської Республіки Афганістан від 2005 року. Афганські правники та законодавці також усвідомлюють важливість адекватного законодавчопрактичного реагування на всезростаючу тенденцію розвитку асоціальної поведінки неповнолітніх осіб. Відомий афганський правник Хусейн Голамі зазначає
у своїй монографії: «Питання про правопорушення, які вчиняються дітьми та неповнолітніми особами є однією з найсерйозніших проблем, з якими стикається
суспільство. Ювенальна злочинність та відповідні поведінкові проблеми становлять дилему та значну потенційну загрозу соціальної дезорганізації у майбутньому. Рівень насильницьких злочинів, здійснених неповнолітніми є тривожно зростаючим. Поширеними явищами є втеча з дому, вживання наркотиків, зловживання алкоголем. Тому більшість урядів активно залученні до розробки та розвитку
ефективної політики протидії цим проблемам через освітні заходи, реабілітаційні
заходи та скоординовані дослідження. Враховуючи те, що багато дітей та
підлітків стикаються з цими проблемами під час такого періоду їх життя, коли вони є найбільш чутливими та вразливими, ефективні заходи стають все більш нагальними»2.
Відповідно до статті 2 «Цілі» зазначається, що цілями Закону є: реабілітація
та перевиховання дітей, які мають проблеми з законом; визнання життєво необхідної ролі дітей у побудуванні суспільства, повага до їх фізичного, морально-
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го, розумового та соціального добробуту; уточнення відповідальності батьків,
опікунів або законних представників дітей під час їх утримання; врахування Конвенції про права дітей під час розслідування та судового впровадження; врахування точки зору дітей або їх законного представника під час розслідування та судового впровадження; заохочення та сприяння розвитку громадських інституцій та
соціальних служб, метою яких було б попередження вчинення правопорушень з
боку неповнолітніх осіб; захист дітей ризикової категорії та дітей, які потребують
турботи та захисту3.
Універсальним критерієм визначення поняття «неповнолітня особа» є вік.
Стаття 4 «Визначення» Закону визначає, що «дитиною є особа, яка не досягла 18
років». А «неповнолітньою особою» є «особа, яка досягла 12 років, але не досягла 18 років». Стаття 5 Закону «Особи, які не несуть відповідальності» зазначає:
«Особа, яка не досягла 12-річного віку не несе кримінальної відповідальності».
На основі ґрунтовних досліджень, а також широкої практики роботи з дітьми
та підлітками, схильними до вчинення кримінальних правопорушень правники,
зокрема афганські, надають важливого значення врахуванню вікового чинника:
«Вік особи можна розглядати в якості важливого чинника під час визначення процесу, який, з одного боку, формує відносини між особою та її оточенням, а з іншого, призводить до важливих змін у суспільстві. Кримінологічні дослідження показують, що молоді люди, переважно, більш схильні до їх втягнення до кримінальної поведінки ніж дорослі»4.
Таким чином, така вікова категорія як діти та неповнолітні особи становить
окрему категорію суб’єктів та об’єктів права, зокрема кримінального права. Хусейн Голамі узагальнює принципи здійснення покарання дітей та неповнолітніх
осіб за вчинені правопорушення: «Застосування кримінальної політики до особливої категорії дітей починається з визначення їх логічного та загальноприйнятого віку для початку дії кримінальної відповідальності; це забезпечує
відповідність принципу легітимності у справі покарання злочину, забороняє застосування тортур та іншого принижуючого та нелюдського поводження та обмежує свободу дитини лише в якості крайнього заходу на мінімальний термін. Застосування смертної кари в якості методу покарання також забороняється»5.
Однак, попре проголошенні принципи дбайливого та гуманного ставлення до
дитини, яку заарештували, практика досудового утримання неповнолітніх дітей в
Афганістані залишає бажати кращого. За даними соціологічного опитування,
здійсненного ООН, афганські діти так охарактеризували своє перебування під
арештом: «Всі неповнолітні особи, які були опитані, мали описати ставлення до
себе під час арешту. 48% повідомили про те, що їх били, а ще 8% повідомили про
те, що зазнали словесних образ. Лише 39% неповнолітніх осіб повідомили про
нормальне ставлення до себе під час арешту. У той час, коли 11% осіб жіночої
статті повідомили про те, що зазнали побиття, серед осіб чоловічої статті ця цифра становить 55%»6.
Відповідно до Закону неповнолітня особа стає об’єктом дії цього Закону починаючи з моменту арешту за вчинення тієї чи іншої протиправної дії7.
Закони про покарання неповнолітніх різних країн застосовують різноманітні
каральні санкції стосовно неповнолітніх правопорушників. Одним з видів, причому як запобіжного заходу стосовно неповнолітніх правопорушників, так і каральної санкції є позбавлення волі. Стаття 4 «Визначення» наступним чином тлумачить поняття «позбавлення волі»: «обмеження свободи дитини, яка знаходиться
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під обвинуваченням у центрі з реабілітації неповнолітніх осіб». Закон передбачає
також таку санкцію як «позбавлення волі в домашніх умовах»: «Позбавлення волі
в домашніх умовах – утримання дитини вдома, її перебування у приватному або
громадському місці або в одному зі спеціальних соціальних центрів протягом
певного проміжку часу».
Стаття 8 «Рекомендації щодо бажаності призначення мінімальних термінів
позбавлення волі», характеризує довготермінове ув’язнення дитини, и ув’язнення
взагалі в якості «жорстокого покарання»: «Позбавлення волі дитини розглядається в якості останнього місця, придатного для реабілітації та перевиховання
дитини. Суд розглядає можливість призначення мінімального терміну позбавлення волі, спираючись на положення цього закону». Даний Закон, відповідно до
статті 7 «Суворе покарання», прямо наголошує на недопустимості жорсткого покарання неповнолітніх правопорушників: «Принизливе та жорстоке покарання
дитини, навіть з метою виправлення її поведінки та реабілітації забороняється».
Отже, це є доказом специфічності каральних санкцій стосовно неповнолітніх
осіб, яка полягає в пріоритетності та бажаності призначення якомога м’яких покарань таким категоріям осіб як діти та неповнолітні особи.
«М’якою» і більш придатною каральною санкцією щодо неповнолітніх правопорушників та дітей відповідно як до цього Закону, так і до загального духу ювенальної юстиції є заходи, спрямовані на соціальну, а також, за необхідністю,
фізичну реабілітацію дитини, яка вдається по здійснення правопорушень. Це також спрямовується на захист дитини. «Суд у справах неповнолітніх осіб може на
прохання сторони обвинувачення або його/її законного представника призначити
тимчасові заходи із захисту обвинуваченої дитини, у якої спостерігається ненормальна поведінка», – зазначається у статті 19 «Тимчасові заходи із захисту».
Стаття 35 «Прийняття рішення» наводить перелік санкцій, які можуть бути застосовані до дитини або підлітка в разі скоєння ним/нею того чи іншого правопорушення. Аналіз тексту статті доводить, що позбавлення волі є крайньою мірою
покарання: «В залежності від ситуації, суд має повноваження прийняти рішення
про застосування до обвинуваченої дитини того чи іншого заходу: виконання громадських робіт, направлення дитини до спеціалізованих соціальних установ, оголошення попередження, відстрочка судового засідання, умовне відбуття покарання, позбавлення волі вдома, передача дитини батькам або особам, які мають
відповідні опікунські права, направлення дитини до центрів реабілітації неповнолітніх осіб для позбавлення волі».
Численна кількість нормативно-правових актів щодо покарання неповнолітніх осіб різних держав містить положення про соціальні установи, метою
діяльності яких є соціальна реабілітація неповнолітніх осіб та дітей, які вдаються до вчинення протиправних дій, позбавлення їх від наркотичної та алкогольної
залежності, виправлення їх поведінки, повернення до сім’ї, навчальних або виробничих установ. Один з пунктів статті 48 «Рішення суду» пояснює сутність,
призначення та функції соціальних установ, куди направляються неповнолітні
правопорушники: «Соціальні установи зобов’язані здійснювати контроль над поведінкою та діями дитини та забезпечувати набуття необхідних навичок, які забезпечують реінтеграцію дитини до нормального соціального життя. З цією метою соціальні установи мають підтримувати регулярні контакти з родиною дитини та надавати до судової інстанції періодичні звіти щодо успіху дитини у справі
реабілітації та виконанні рекомендованих інструкцій. Соціальні установи мають
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право відображати в них їхні ідеї та пропозиції щодо змін у вироку суду, що сприятиме реабілітації та інтеграції дитини до суспільства».
Прийняття рішення щодо тієї чи іншої дитини, яка обвинувачується у вчиненні злочину та підлягає покаранню вимагає від представників системи покарання неповнолітніх осіб розгляду численних нюансів, враховуючи специфічність такого об’єкту прийняття рішення про покарання як дитина або неповнолітня особа. Стаття «Підготовка інформації для пояснення ґрунтовних причин» наводить перелік пунктів, які мають бути враховані під час прийняття
рішення про призначення покарання дитині або неповнолітній особі: «Вік (день,
місяць та рік народження); ступінь психологічного розвитку; характер схильностей; причини та поводи для здійснення злочину; рівень освіти на момент
здійснення злочину; обставини та оточення дитини на момент здійснення злочину; ганебний характер та сила вчиненого злочину; наявність попередньої судимості; поведінка під час вчинення злочину та після нього; тип, докази, засоби,
наміри, час та місце вчинення злочину; рівень небезпеки відносно жертви злочину; наявність співучасників і підбурювачів до вчинення злочину; будь-які інші
обставини, які можуть здійснювати вплив на призначення покарання».
Стаття 39 «Покарання» наголошує: «Прийняття рішення щодо застосування
каральної санкції проти дитини, яка обвинувачується має враховувати наступне:
а) санкції щодо дітей, які досягли 12-тирічного віку та не досягли 16 років не повинні перевищувати однієї третини максимального вироку, який визначається
Законом про покарання для осіб, які досягли 18 років за вчинення того самого злочину»; b) санкції щодо дітей, які досягли 16-тирічного віку та не досягли 18 років
не повинні перевищувати половини максимального вироку, який визначається Законом про покарання для осіб, які досягли 18 років за вчинення того самого злочину»; с) Діти не можуть бути приговорені до тривалого ув’язнення (довічного
ув’язнення) або смертної кари; час, який діти провели в установах досудового утримання має бути списаний з його/її періоду ув’язнення».
Стаття 40 «Призупинене та підтверджене позбавлення волі» деталізує деякі
аспекти покарання неповнолітньої особи: «У разі якщо тривалість позбавлення
волі становить не більше двох років, суд може направити дитину провести цей
специфічний час у в одній з соціальних установ. На додаток до цього суд може
додатково накласти одне або більше зобов’язань:
– Періодично перебувати в установі;
– Виконувати спеціальні завдання;
– Проходи освітні та тренінгові курси;
– Пересуватися по деяких місцях в обмеженому режимі;
– Проходження програм соціальної реабілітації;
– Зобов’язання вибачитися та компенсувати збитки, завданні постраждалій
особі;
– Передача дитини батькам або особі, яка має права опікунів над дитиною. У
цьому разі суд видає спеціальні інструкції щодо турботи над дитиною. Якщо законний представник не виконує взятих зобов’язань, суд має право передати опіку
над дитиною іншим соціальним установам;
– Якщо санкція за вчинений дитиною злочин становить більше двох років і
менше 3-х років, суд може призупинити дію вироку щодо позбавлення волі. Якщо
дитина упродовж цього часу не вчинила іншого правопорушення, вирок
анулюється і вважаться скасованим.

230
Держава і право • Випуск 63
У разі якщо обвинувачена дитина порушує умови призупиненого вироку та
вчиняє новий злочин, суд може направити дитину до однієї з соціальних установ
для надання їй допомоги на період призупиненого вироку».
Особлива увага приділяється застосуванню інституту примирення між неповнолітнім правопорушником та особою, яка зазначала тих чи інших збитків. Про
це йдеться у статті 21 «Порада та заохочення до примирення»: «Сторона обвинувачення може запросити працівників центрів реабілітації неповнолітніх осіб та
соціальних служб з метою сприяння вирішенню конфлікту між законними представником дитини та особою, яка зазнала збитків за умови, якщо дитина не вчинила проступку або злочину. За інших обставин сторона обвинувачення зобов’язана завершити розслідування згідно із статтею 15 закону та передати справу до відповідної судової інстанції. У разі, коли законний представник дитини та
особа, яка зазнала збитків висловлюють згоду на примирення сторона обвинувачення приймає рішення про закриття справи».
Таким чином, Закон Ісламської Республіки Афганістан «Про неповнолітніх
правопорушників» є типовим нормативно-правовим актом, який підтверджує нашу початкову тезу про специфічний та автономний характер інституту покарання
неповнолітніх правопорушників. Його метою є, з одного боку, мінімізація дії
(мінімальний термін дії, скорочення, призупинення, скасування) каральних
санкцій в класичному їх розумінні, якщо мова йде про ті чи інші примусові заходи щодо неповнолітньої особи або дитини, яка вчинила правопорушення, а з
іншого, запровадження альтернативних, соціальноспрямованих заходів, які сприятимуть завчасній освітній та виховній профілактиці майбутньої поведінки неповнолітнього правопорушника.
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О. Ю. ХАБЛО

ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВА ДЖЕННІ

Досліджено питання законодавчої регламентації тимчасового доступу до речей і
документів як заходу забезпечення кримінального провадження. Проведенопорівняльний аналіз тимчасового доступу до речей і документів та інших процесуальних дій, розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства.
Ключові слова:тимчасовий доступ до речей і документів, виїмка, захід забезпечення кримінального провадження, слідчі дії.

Хабло О.Ю. Временный доступ к вещам и документам в уголовном производстве
Исследованы вопросы законодательной регламентации временного доступа к вещам и документам какмеры обеспечения уголовного производства. Проведен сравнительный анализ временного доступа к вещам и документам с другими процессуальными действиями, разработаны предложения по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова:временный доступ к вещам и документам, выемка, меры обеспечения уголовного производства, следственные действия.

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 Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК)
України, тимчасовий доступ до речей і документів – це захід забезпечення
кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості
ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення
слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку)1.
Як свідчать дані Моніторингового звіту «Реалізація нового КПК України у
2013 році», цей захід забезпечення кримінального провадження досить активно
застосовується органами досудового розслідування при тому, що кількість доступів постійно збільшувалася. Зокрема, у 2013 році слідчі податкової міліції мали 2,5 дозволи слідчих суддів на доступ до речей і документівна одне кримінальне провадження, слідчі Служби безпеки України – однин доступ на одне провадження, слідчі прокуратури –один доступ на шість проваджень, а слідчі органів
внутрішніх справ –один доступ на дев’ять проваджень2.
Науковці також не залишили цей захід забезпечення кримінального провадження поза своєю увагою, аналізуючи окремі проблемні питання його застосування. Зокрема, дослідженню тимчасового доступу до речей і документів присвяти© ХАБЛО Оксана Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу НАВС
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ли свої роботи О.М. Гумін, Л.Д. Удалова, О.Г. Шило, С.М. Cмоков, В.В. Рожнова,
М.П. Климчук, І.В. Гловюк, С.В. Андрусенко, О.А. Подковський, С.С. Чернявський та В.О. Фінагеєв.
В наукових публікаціях, підручниках, навчальних посібниках, науково-практичних коментарях КПК України, як правило, розкривається процесуальний порядок застосування тимчасового доступу до речей та документів, характеризуються речі та документи, до яких може здійснюватися доступ, а до яких доступ
заборонено, аналізуються особливості доступу до окремих речей чи документів
тощо.
Втім, на сьогоднішній день в практичній діяльності залишається малодослідженим та проблемним питання розмежування тимчасового доступу до речей і документів та окремих слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій чи інших процесуальних дій, які мають певну схожість між собою.Про
що також свідчать і результати Моніторингового звіту «Реалізація нового КПК
України у 2013 році», де вказано, щодля отримання інформації про з’єднання абонентів за допомогою телефону сторона обвинувачення часто звертається до
слідчих суддів з клопотанням про доступ до документів. Хоча повинна звертатися у порядку, передбаченому для проведення негласних слідчих(розшукових)
дій2.
А тому метою нашого дослідження є визначення місця тимчасового доступу
до речей і документів серед інших процесуальних дій та проведення порівняльного аналізу цього заходу забезпечення кримінального провадження з іншими заходами процесуального примусу чи слідчими (розшуковими) діями, які мають
схожі ознаки.
Насамперед, слід звернути увагу на те, що тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у тому, що сторони кримінального провадження можуть: 1) ознайомитися з певними речами та
документами, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному
провадженні; 2) виготовити їх копії; 3) здійснити виїмку цих речей та документів.
При цьому виїмка речей чи документів може здійснюватися у випадках, якщо є
достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни
або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів(ч. 7 ст. 163 КПК України).
Тобто, однією з форм здійснення тимчасового доступу до речей і документів
є вилучення цих речей чи документів. Більше того, як свідчать дані Моніторингового звіту, «непропорційно частим є застосування заходу забезпечення у вигляді
тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (Глава 15
КПК), що створює значні обмеження прав і законних інтересів підприємців»3.
Таку практику можна пояснити тим, що тимчасовий доступ до речей і документів, що здійснюється шляхом їх вилучення, має схожі ознаки з виїмкою –
слідчою дією, яка була регламентована статтями 178–183 КПК України 1960 року. Це питання вже було предметом окремих наукових досліджень. Зокрема,
О.М. Гумін справедливо звертає увагу на наявність спільних рис тимчасового доступу до речей чи документів, що здійснюється шляхом їх вилучення (ст. 159
КПК України) тавиїмки (ст. 178 КПК України 1960 року). На думку вченого,
відмінність цих процесуальних дій полягає в тому, що в КПК України 1960 року
виїмка була самостійним заходом досудового слідства та відносилася до системи
слідчих дій, а відповідно до норм КПК України 2012 року – виїмка є складовою
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частиною тимчасового доступу до речей і документів, який відноситься до системи заходів забезпечення кримінального провадження4.
У зв’язку з чим виникає питання про доцільність та обґрунтованість
закріплення в КПК України 2012 року тимчасового доступу до речей і документівне в системі слідчих (розшукових) дій, а в системі заходів забезпечення
кримінального провадження. Одним із аргументів, які висловлювалися вченими
на користь віднесення тимчасового доступу до речей і документів до системи заходів забезпечення кримінального провадження є те, що відповідно до вимог
КПК України слідчі дії можуть проводити лише слідчий, прокурор чи оперативні
підрозділи за дорученням слідчого, прокурора. А тому, з метою розширення засади змагальності у кримінальному провадженні та надання сторонам можливості
збирати докази шляхом доступу до речей і документів,законодавець вирішив тимчасовий доступ до речей і документів закріпити в системі заходів забезпечення
кримінального провадження. І тому, відповідно до положень ст.159 КПК України
доступ до речей та документів надається сторонамкримінального провадження(як захисту, так і обвинувачення).
Втім, таке «технічне перенесення» зумовило й певні негативні наслідки. Зокрема, дискусійним є питання про те, чи можуть співробітники оперативних
підрозділів здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, адже в ч.1 ст. 41 КПК України вказано, що
«оперативні підрозділи … здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі
(розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора»5. Буквальне тлумачення цієї норми дозволяє стверджувати, що
оперативні підрозділи не уповноважені на здійснення тимчасового доступу до
речей і документів. Хоча, як свідчить дослідження практики застосування норм
КПК України, оперативні підрозділи здійснюють тимчасовий доступ до речей і
документів на підставі доручень слідчого, що, в свою чергу, викликає сумніви у
законності таких дій.
З метою вирішення цієї проблеми можна запропонувати такі два варіанти вдосконалення законодавства. По-перше, ч. 1 ст. 41 КПК України можна доповнити
положенням про те, що оперативні підрозділи на підставі доручення здійснюють
не лише слідчі (розшукові) дії, а й заходи забезпечення кримінального провадження та викласти її в такій редакції: «оперативні підрозділи органів внутрішніх
справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби України, здійснюють слідчі (розшукові) дії та заходи забезпечення кримінального провадження за письмовим дорученням слідчого, прокурора».
Втім більш цікавим, на наш погляд, є розгляд питання про можливість «перенесення» тимчасового доступу до речей та документів із системи заходів забезпечення кримінального провадження до системи слідчих (розшукових) дій на
підставі того, що цей захід забезпечення кримінального провадження має ознаки
слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі
(розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже
отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Мета тимчасового доступу до речей чи документів є аналогічною, адже цей захід забезпечення
кримінального провадження носить пізнавальний характер. На користь такого
твердження свідчить положення п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, де вказано, що
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слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей
і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність
достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності
з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні6.
Окрім того, тимчасовий доступ до печей і документів вчені також відносять до
заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення
обставин кримінального правопорушення та збирання доказів7.
Слід також звернути увагу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України,
наслідками невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до
речей і документів є те, що у разі невиконання такоїухвали слідчий суддя, суд має
право прийняти рішення про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання
та вилучення зазначених речей і документів. Тобто ця норма свідчить про те, що
обшук фактично виступає примусовою формоюздійсненнятимчасового доступу
до речей та документів. Адже мета цих процесуальних дій ідентична – отримання фактичних даних, що містяться на речах чи в документах, які мають значення
для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Судово-слідча практика також досить часто припускається помилки під час
відмежування тимчасового доступу до речей і документів від окремих слідчих
(розшукових) дій. Як ми вже вище відмічали, сторона обвинувачення часто звертається до слідчих суддів з клопотанням про доступ до документів щодо з’єднання абонентів за допомогою телефону, хоча повинна звертатися у порядку, передбаченому для проведення негласних слідчих (розшукових)дій. Така «підміна»
обумовлена тим, що для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з втручанняму приватне спілкування,законом передбачені більш суворіші гарантії їх здійснення. Адже відповідно до статей 246, 247, 263 КПК України зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж може здійснюватися лише щодо тяжких й особливо тяжких злочинів, а клопотання про їх здійснення розглядається лише головою чи за його визначенням іншим суддею Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя. Тобто, отримання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей
і документів є менш обтяжливим з процесуальної точки зору, ніж отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Але така «підміна» є порушенням кримінальної процесуальної форми, що зумовлює порушення права на
невтручання у приватне життя, гарантоване статтями 31, 32 Конституції України
та статтею 15 КПК України.
Втім, для того щоб розібратися, коли необхідно проводити тимчасовий доступ
до документів, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій (п. 7
ч. 1 ст. 162 КПК України), а коли негласні слідчі (розшукові) діїпередбачені статтями 263 та 268 КПК України, необхідно їх розрізняти. З цього приводу є досить
чітка позиція Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ, який в пункті 17 Листа від 5 квітня 2012 року визначив, що
вказані вище процесуальні дії слід відмежовувати таким чином:
«– тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про
зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання
послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з’єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. А зняття інфор-
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мації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК) є різновидом втручання у приватне спілкування, оскільки здійснюється доступ до змісту повідомлень будь-якого виду та інформації, що передається особою під час зв’язку;
– у статтях 159, 162 КПК передбачено отримання слідчим (прокурором)
інформації про зв’язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про
місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час, водночас, визначена у ст. 268 КПК негласна слідча (розшукова) дія – установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, – передбачає локалізацію (моніторинг) місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто дає змогу
отримати інформацію про те, де перебуває відповідний засіб на момент спостереження за ним, визначити маршрут його перебування»8.
Вищенаведене свідчить, що слідчим необхідно чітко розмежувати доступ до
документів, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій(п. 7 ч. 1
ст. 162 КПК України), та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 263
та 268 КПК України, щоб не допускати порушень кримінального процесуального
законодавства при вирішенні питання про їх застосування.
Тимчасовий доступ до речей і документів, який здійснюється шляхом вилучення цих документів, має також спільні ознаки із таким способом збирання доказів як витребування речей і документів, який регламентований частинами 2, 3
ст. 93 КПК України. Спільним для цих процесуальних дій є те, що вони спрямовані на отримання стороною кримінального провадження речей і документів для
того, щоб ознайомитися з цими речами чи документами, вивчити їх чи дослідити
з метою встановлення обставин кримінального правопорушення.
При вирішення питання, коли слід застосовувати процедуру тимчасового доступу, а коли витребуванняречей чи документів, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ пропонує виходити з врахування того, добровільно чи примусово буде здійснюватися ця процесуальна дія. Зокрема, в пункті 18 вищезгаданого Листазазначено, що тимчасовий доступ до речей
і документів слід застосовувати, якщо «… особа, у володінні якої знаходяться речі
або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно
після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити
відповідні речі або документ»9. А тому, в тих випадках, коли сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх
добровільного надання володільцем, немає необхідності застосовувати процедуру тимчасового доступу до речей і документів.
Окремої уваги заслуговує питання щодо строків тимчасового доступу до речей і документів, пов’язаних із їх вилученням. Адже в КПК України відсутня
чітка вказівка щодо строків обмеження права власності особи на речі чи документи, які вилучаються під час здійснення тимчасового доступу до них. Вимогу закону щодо строків тимчасового доступу до речей чи документів ми можемо
зустріти лише в п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, де вказано, що строк дії ухвали не
може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Втім, таке положення викликає більше запитань, ніж відповідей. Так, одні
вчені стверджують, що місячний строк – це термін, протягом якого може бути виконана ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів10. А уп. 11 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
від 5 квітня 2012 року вказано, що строк дії тимчасового доступу до речей і доку-
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ментів не може перевищувати одного місяця11. Тобто Листі вказано, що один
місяць – це не строк виконання ухвали про тимчасовий доступ, а строк, протягом
якого речі чи документи можуть бути вилученими.
Про строки дії тимчасового доступу до речей і документів нічого не сказано і
в положеннях ст. 164 КПК України, як це законодавець зробив у п. 3 ч. 3 ст. 152
КПК України щодо строку дії тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, вказавши, що строк тимчасового обмеження у користуванні
спеціальним правом не може становити більше двох місяців.
На нашу думку, така невизначеність строків тимчасового доступу до речей та
документів, пов’язаного з їх вилученням, є неприпустимою та потребує чіткої законодавчої регламентації. Адже в інших випадках, визначених у КПК, коли допускаються обмеженняконституційних прав людини чи громадянина, зокрема і права власності, то законодавець досить чітко регулює строки таких обмежень, або
вимагає, щоб вони були найкоротшими. Зокрема, ст. 100 КПК передбачає, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160–166, 170–174 КПК України12.
У зв’язку із вищенаведеним, пропонуємоч. 1 ст. 164 КПК України доповнити
положенням про те, що в ухвалі слідчого судді, суду, має бути зазначено строк
тимчасового доступу до речей та документів, пов’язаних з їх вилученням, який не
може перевищувати двох місяців.
Вищенаведене свідчить, що тимчасовий доступ до речей і документів як захід
забезпечення кримінального провадження має багато спільних ознак з такими
способами збирання доказів як обшук, витребування та отримання речей і документів. Втім, кримінально-процесуальна форма здійснення цих процесуальних
дій має суттєві відмінності. Тому,щоб не допускати порушень кримінального процесуального законодавства та прав і законних інтересів учасників кримінального
провадження, ці процесуальні дії та підстави їх проведення необхідно чітко
розрізняти.
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спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05 квітня
2013 р. № 223-558/0/4-13. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/2013_rik.html 9. Там само.
10. Кримінальний процес: підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц та ін.;
за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. – Х.: Право, 2013. –
С. 286. 11. Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів

237

Юридичні і політичні науки

забезпечення кримінального провадження [Електронний ресурс]: Інформаційний лист
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від
05 квітня 2013 р. № 223-558/0/4-13. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/2013_rik.html
12. Кримінальний процесуальний кодекс України : станом на 24.02.2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page5

УДК 343.74

А. О. ТЕРЕЩУК

ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ
КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Досліджено кримінально-правові та кримінологічні особливості корисливо-насильницької злочинності як складової частини загальнокримінальної злочинності. Проаналізовано різні концепції цього виду злочинної поведінки, її зв’язок з корисливою і насильницької формами злочинності і відмінність від них. Визначено, що основними елементами цієї форми злочинної поведінки є корисливий мотив і насильницький спосіб заволодіння майном.
Ключові слова: злочинність, корислива мотивація, насильство, власність.

Терещук А.А. Понятие и особенности корыстно-насильственной преступности
в Украине
В статье автором исследованы уголовно-правовые и криминологические особенности корыстно-насильственной преступности как составной части общеуголовной
преступности. Проанализированы различные концепции этого вида преступного поведения, ее связь с корыстной и насильственной формами преступности и отличие от
них. Определено, что основными элементами этой формы преступного поведения является корыстный мотив и насильственный способ завладения имуществом.
Ключевые слова: преступность, корыстная мотивация, насилие, собственность.

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 differences 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 Конституції України наділяє кожного громадянина правом володіти,
користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності і зазначає, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, а право приватної власності є непорушним. Таким чином,
Основний закон України зазначає на протиправності посягань на власність,
зокрема приватну. Надалі дане конституційне положення розкривається, зокрема,
у Кримінальному кодексі України.
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Одним з найбільш небезпечних видів злочинності є корисливо-насильницька
злочинність, яка фактично поєднує в собі риси корисливої злочинності та насильницької злочинності. Кожен з цих видів злочинності сам по собі містить величезну суспільну небезпеку. Саме корислива і насильницька злочинність чи не
найбільшим чином відображають соціальні проблеми суспільства, особливо
суспільства кризового періоду. – безробіття, духовний і моральний занепад, низький рівень життя, зубожіння населення, відсутність правового захисту тощо. Саме тому їх поєднання в рамках однієї форми злочинної поведінки посилює таку
небезпеку на порядок. Ще більшої небезпеки корисливо-насильницькі злочинні
діяння отримують тоді, коли вони вчиняються із використанням або застосуванням зброї, головним чином вогнепальної.
Крім того, слід зауважити, що корисливо-насильницькі злочини посягають на
дві основні підвалини суспільства – життя і здоров’я особи та її власність. Саме
тому наукові дослідження, пов’язані із протидією корисливо-насильницьким злочинам, мають високий рівень актуальності.
Метою даної статті є визначення науково-правового змісту поняття корисливо-насильницької злочинності та встановлення її особливостей в розрізі інших
форм злочинної поведінки.
Методологічною основою даної статті є праці російських та українських
дослідників – С.В. Албула, Ю.В. Александрова, Б.М. Головкіна, А.І. Долгової,
В.П. Ємельянова, О.М. Литвака, В.В. Лунєєва, О.М. Костенка, С.А. Кузьміна
О.Г. Кулика тощо.
Термін «корисливо-насильницька злочинність» є складовою частиною більш
широкого поняття «злочинність». Попри повсякденну практику використання даного терміну, його зміст досі є предметом наукової дискусії.
Так, О.М. Литвак визначає злочинність як відносно масове явище кожного
суспільства, що складається із сукупності окреслених кримінальним законом
вчинків, скоєних на тій чи іншій території протягом певного часу1.
Стержневим поняттям при визначенні злочинності є поняття «злочин».
О.М.Костенко визначає злочин, відповідно до розробленої ним соціально-натуралістичної доктрини кримінального правознавства як винне діяння, що порушує
закони соціальної природи, закріплені у формі чинного кримінального законодавства. На основі цієї соціально-натуралістичної концепції автором розроблено концепцію складу злочину як систему визначених у кримінальному кодексі ознак, наявність яких у діянні особи дає підстави кваліфікувати його як таке, що порушує
закони соціальної природи, тобто як злочин2. В цьому визначенні злочин розглядається як посягання на закони соціальної природи, а отже злочинність слід розглядати як стійкий і системний прояв визначеної сукупності таких посягань протягом певного періоду і на певній території.
В кримінологічній літературі також існують різноманітні визначення корисливо-насильницької злочинності. Б.М. Головкін визначає корисливу насильницьку
злочинність як антисоціальне явище відносно масового насильницького збагачення, що проявляється у вчиненні корисливих злочинів, поєднаних із застосуванням
чи погрозою застосування насильства. Виходячи з цього, дослідник визнає істотними ознаками корисливої насильницької злочинності корисливе цілепокладання, насильницьке ціледо сягнення, зв’язок між ними, ре алізований через
діяльність3.
Корисливо-насильницька злочинність таким чином являє собою органічне
поєднання корисливої та насильницької злочинності, виражене у взаємодії корис-
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ливої мотивації злочинної поведінки та насильницького способу вчинення злочину. Таким чином, маючи спільні ознаки і з корисливою і з насильницькою злочинністю, розглядуваний вид злочинності має певну специфіку.
Загальнокримінальними корисливими злочинами С.В. Ванюшкін та А.І. Долгова називають злочини проти власності (чужого майна), які вчиняються у формах прямого, очевидно незаконного заволодіння чужим майном «корисливих мотивів і з метою безпідставного збагачення за рахунок цього майна, причому без
використання суб’єктами свого становища». Ці діяння не пов’язані з порушенням
господарських зв’язків і відносин в сфері економіки. До загальних кримінальних
корисливих злочинів традиційно і належать такі злочини, як крадіжка; шахрайство; грабіж; розбій; вимагання4. Вочевидь, останні три види злочинів проти власності можуть вчинятися (а розбій – вчиняється обов’язково) за допомогою фізичного або психічного насильства.
Злочини проти особистої власності громадян З.Т. Радько поділяє на такі групи: 1) корисливі посягання на власність, не пов’язані із насильством над особою
(крадіжка, шахрайство, просте вимагання та некваліфікований грабіж); 2) корисливі посягання на власність, поєднані із застосуванням насильства щодо особи
(розбій, кваліфіковане вимагання та кваліфікований грабіж); 3) насильницькі злочини проти особистого майна, які не мають корисливої мети (умисне або необмежене знищення чи пошкодження майна)5. В той же час використання терміну «насильство» щодо злочинів третьої групи нам видається неправильним – адже знищення чи пошкодження майна не може вважатись насильством навіть за умов його умисного вчинення. Інша річ, коли таке умисне знищення майна є елементом
погрози, тобто однієї з форм психічного насильства наприклад, при вчиненні вимагання, або коли умисне знищення майна відбувається за способом, небезпечним для життя особи потерпілого та/або інших осіб.
Також, від «чистої» насильницької злочинності корисливо-насильницька
відрізняється мотивацією протизаконної діяльності суб’єкта злочину. В.В. Лунєєв
визначає, що домінуючою мотивацією насильницької злочинності є усвідомлене
чи підсвідоме бажання суб’єкта до насильницько-егоїстичного самоствердження.
При цьому вчений зазначає, що значна кількість діянь, які вчиняються шляхом насильства (тероризм, бандитизм, грабіж, розбій тощо), вчиняються з корисливих і
навіть політичних мотивів. Ці злочини, хоч і вчиняються шляхом насильства, проте за своєю кримінологічною характеристикою тяжіють до корисливих (корисливо-насильницьких) або політичних діянь6. В той же час слід погодитись із думкою О.Є. Михайлова про те, що насильницька і корисливо-насильницька злочинність частково «перекривають» одна одну, зокрема, в частині бандитизму насильницького грабежу і розбою з метою заволодіння майном. Ці діяння, як слушно зазначає дослідник, мають багато спільного із традиційними насильницькими
злочинами, зокрема в частині механізму злочинної поведінки, який пов’язано із
агресивно-зневажливим ставленням до особи, її життя, здоров’я і недоторканності7.
Слушною є також думка С.А. Кузьміна про те, що для організованої групи корисливо-насильницької спрямованості спеціальною метою є спільне вчинення
протиправної діяльності з незаконного заволодіння чужим майном (отримання
матеріальних благ) протягом тривалого чи невизначеного періоду часу, а характер
методів злочинної діяльності полягає, при цьому, переважно, саме у вчиненні нападів на підприємства, установи, організації, окремих громадян (у т.ч. і тих, які
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самі займаються протиправною діяльністю), інші злочинні угруповання, а також
застосування інших насильницьких методів щодо потерпілих8.
Таким чином, системі корисливо-насильницької злочинності корислива складова виступає як мотивація неправомірної (злочинної) поведінки. Корисливий
мотив тобто прагнення особистого збагачення та/або збагачення третіх осіб спрямовує таким чином поведінку особи на заволодіння майном. Відмінність корисливо-насильницької злочинності від «чистої» корисливої в цьому аспекті полягає
у насильницькому способі заволодіння майном, причому насильство може виступати як безпосередньо способом заволодіння майном (насильницький грабіж,
розбій), так і способом «підкріплення» погрози при висуненні протиправної майнової вимоги (вимагання).
Слід погодитись із думкою С.В. Албула про те, що насильство, яке є єдиним
способом реалізації корисливих спрямувань при реалізації корисливо-насильницьких злочинів являє собою акт поведінки, який характеризується однобічною
деструктивною інтеракцією, спрямованою на протиправне вилучення чужого
майна. При здійсненні корисливо-насильницьких злочинів насильство виявляється у формі фізичного, психічного або бінарного – психофізичного, фізичнопсихологічного, в залежності від домінації елементів9.
В.П. Ємельянов відповідно до КК 1960 року (ця тенденція збереглась і в чинному КК України) поділяє фізичне насильство при вчиненні злочинів проти власності на такі групи як насильство, є небезпечним для життя і здоров’я потерпілого та таке, що не є небезпечним для життя і здоров’я потерпілого. Під першим він
розуміє насильство, яке виявилось у заподіянні легкого тілесного ушкодження,
що не спричинило короткочасного розладу здоров’я або короткочасної втрати
працездатності, а також насильство, не пов’язане із заподіянням тілесних ушкоджень, але поєднане з заподіянням потерпілому фізичного болю або з обмеженням
її свободи. Під насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, розуміється заподіяння йому легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або короткочасну втрату працездатності, середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження, а також інші насильницькі дії , які не
призвели зазначених наслідків , але були небезпечними для життя в момент заподіяння. До останніх, зокрема, належать: насильство, яке призвело до втрати
свідомості або носило характер мордування, або виражалося у вигляді здавлювання горла, скиданні з висоти або йде транспортного засобу, застосування електроструму, зброї, спеціальних засобів10.
Не можна не зупинитись також на лінгвістичній природі даного терміну. Так,
ряд дослідників використовує термін «корислива насильницька злочинність», а
рід інших – «корисливо-насильницька». З даного приводу слід зауважити наступне. З правил української мови випливає, що через дефіс пишуться складні прикметники, утворені з двох чи більше прикметникових основ, якщо названі цими
основами поняття не підпорядковані одне одному – аграрно-сировинний, державно-монополістичний, електронно-обчислювальний, культурно-технічний тощо11.
Таким чином, враховуючи той факт що терміни «корисливий» та «насильницький» не є підпорядкованими один одному, а також різну природу корисливої і насильницької злочинності слід припустити правильність використання і написання терміну через дефіс. В той же час така позиція не виключає правильності
терміну «корислива насильницька злочинність». В той же час вважаємо, що використання терміну «корисливо-насильницька злочинність» більшою мірою відоб-
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ражає поєднання в даному соціальному явищі ознак корисливої і насильницької
злочинності.
Говорячи про злочинність, аж ніяким чином не можна оминути такий важливий аспект як протидія їй. З різноманітних концепцій такої протидії автору
найбільш імпонує конкурентно-репресивна модель протидії злочинності, запропонована академіком О.М. Костенком. В рамках даної безпосередніми засобами
протидії злочинності названі:
1) репресія, що втримує за допомогою страху кари вияв свободи волі людини,
яка має форму сваволі, у виді злочину;
2) конкуренція, тобто те, що пристосовуючи людину до Природи, рятує її свободу волі від форми соціопатизуючої (криміногенної) сваволі й надає їй форму
несваволі, виявом якої є доброчинна поведінка12.
Враховуючи віднесення кримінально-правової репресії до засобів протидії
злочинності, слід проаналізувати конкретні статті КК України, що передбачають
відповідальність за дані види злочинів. Так, О.Г. Кулик, до корисливо-насильницьких злочинів відносить грабежі, розбійні напади, вимагання та бандитизм,
при цьому відносячи корисливо-насильницьку злочинність до різновиду загальнокримінальної, поряд із корисливою та насильницькою13. Віднесення бандитизму до корисливо-насильницьких злочинів, хоч і відповідає судово-слідчій практиці – адже як правило, банди створюються з корисливою метою – проте потребує належного теоретичного обґрунтування, бо за змістом ст. 257 КК не передбачено корисливого мотиву. При цьому слід згадати, що у сусідній Російській Федерації під термін «бандитські формування» підпадають і групи озброєних бойовиків на Північному Кавказі, що здійснюють напади на громадян, в тому числі і
співробітників правоохоронних органів, підприємства, установи та організації як
правило без корисливої мети.
З іншого боку, корислива мотивація може бути і в «спеціальних» видах насильницьких розкрадань. Прикладами таких злочинів може бути розбій з метою
викрадення вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або радіоактивних матеріалів, а також вимагання цих
предметів, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров’я (ч. 3 ст. 262
КК України); розбій з метою викрадення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також вимагання цих засобів чи речовин, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров’я (ч. 3 ст. 308 КК України); розбій з
метою заволодіння зброєю, бойовими припасами, вибуховими чи іншими бойовими речовинами, засобами пересування, військовою та спеціальною технікою, а
також вимагання цих предметів, поєднане з насильством, небезпечним для життя
і здоров’я потерпілого (ч. 3 ст. 410 КК України) тощо. Вважаємо, що такі види
розкрадань також мають бути віднесені до
Ю.В. Александров, А.П. Гель та Г.С. Семаков розкривають корисливі злочини
проти приватної власності як дії, спрямовані на заволодіння цією власністю ненасильницьким шляхом (крадіжка, шахрайство, грабіж без насильства, вимагання
без насильства) або з насильством (грабіж з насильством, розбій, вимагання з насильством, вбивство з корисливих мотивів, бандитизм)14. Таким чином, дані автори відносять до корисливо-насильницької і вбивство з корисливих мотивів.
Віднесення умисного вбивства з корисливих мотивів до групи корисливо-насильницьких злочинів вважаємо справедливим, адже саме воно є «фоновою» складовою багатьох розкрадань та інших злочинів проти власності.
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Підсумовуючи все вищенаведене слід зробити висновок, що під корисливонасильницькою злочинністю слід розуміти негативне явище, яке являє собою порушення законів соціальної природи в частині економічних відносин власності і
проявляється у вчиненні особами передбачених Кримінальним кодексом посягань на порядок здійснення права власності та інших майнових прав шляхом застосування фізичного, психологічного або бінарного (змішаного) насильства щодо особи.
З кримінально-правової точки зору корисливо-насильницька злочинність проявляється як правило, у формі умисного вбивства з корисливих мотивів, насильницького грабежу, розбою, насильницького вимагання, бандитизму, а також у
«спеціальних» видах розкрадань, які характеризуються специфічним предметом
посягання, якщо такі розкрадання вчиняються шляхом вчинення насильницьких
дій.
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МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

І ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО
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О. Б. СЕВЕРІНОВА

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ
ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНСЬКІЙ НАУЦІ ДО 1914 р.

Автор обгрунтовує виділення першого, ембріонального, періоду наукового осмислення проблематики міжнародно-правового захисту прав національних меншин в українській науці, що тривав – 60-х рр. ХІХ ст. до 1914 р. Проаналізовано праці Д. Каченовського, В. Незабитовського, В. Даневського, М. Драгоманова. Повернено до наукового обігу важливу працю українського вченого Я. Федорчука. Відповідна проблематика
розглядається крізь призму кризи доктринального бачення міжнародного права як суто міждержавного, що не стосується внутрішніх питань держав, у тому числі прав
окремих людей чи їх груп; розвитку ідеї щодо неможливості побудови мононаціональних держав; спроб поєднання ліберальної концепції індивідуальних прав людини з консервативною ідеєю збереження особливостей етнонаціональних колективів; еволюції
та трансформації в міжнародне право ідеї конституційного захисту прав меншин.
Ключові слова: національні меншини, історія міжнародного права, історія юридичної науки, українська юридична думка, права людини.

Северинова А.Б. Исследование проблем международно-правовой защиты прав
национальных меньшинств в украинской науке до 1914 г.
Автор обосновывает выделение первого, эмбрионального, периода научного осмысления проблематики международно-правовой защиты прав национальных меньшинств
в украинской науке – с 60-х гг. ХІХ в. до 1914 г. Проанализированы труды Д. Каченовского, В. Незабитовского, В. Даневского, М. Драгоманова. Возвращена в научный оборот важная работа украинского ученого Я. Федорчука. Соответствующая проблематика рассматривается сквозь призму кризиса доктринального видения международного права как сугубо межгосударственного, которое не касается внутренних вопросов
государств, в том числе прав отдельных людей или их групп; развития идеи о невозможности построения мононациональных государств; попыток сочетания либеральной концепции индивидуальных прав человека с консервативной идеей сохранения особенностей этнонациональных коллективов; эволюции и трансформации в международное право идеи конституционной защиты прав меньшинств.
Ключевые слова: национальные меньшинства, история международного права, история юридической науки, украинская юридическая мысль, права человека.
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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; evolution 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 jurisprudence, Ukrainian legal thought, human rights.

Актуалізація вивчення проблематики міжнародно-правового захисту
національних держав в сучасній Україні, зумовлена процесами державотворення,
розвитком самоусвідомлення національних меншин, по силенням ролі актів
міжнародного права, ратифікованих нашою державою, в правовому регулюванні
національних процесів, викликала появу цілої низки досліджень цієї сфери правовідносин.
На жаль, звернення до української наукової спадщини при цьому практично
не відбувалося, вона й досі залишається здебільшого забутою. Прикладом може
бути дисертація М.М. Алмаші 2004 р. «Захист прав національних меншин в Україні», автор якої в авторефераті називає лише вісім прізвищ українських учених,
які досліджували проблеми національного та міжнародного захисту прав
національних меншин; причому всі вони – сучасники, відповідні праці яких
з’явилися вже у 90-х рр. ХХ ст.1
Одним з небагатьох досліджень розвитку ідеї прав національних меншин в
українській науці є підрозділ у дисертації П.П. Муцького 2007 р.2 Щоправда, матеріал тут поданий скоріше оглядово, та й увага приділяється насамперед політологічним працям, меншою мірою – конституційно-правовим дослідженням, і
зовсім незначною – міжнародно-правовим. Отже, вважаємо, що проблема розвитку вчення про права національних меншин в українській науці міжнародного права є актуальною й досі практично не розкритою.
Географічно стаття розглядає українську юридичну думку на теренах
Російської та Австро-Угорської імперій, а також в еміграції. Нижню часову межу
обрано невипадково – це формування ідеї національного чинника в державотворенні й логічно пов’язаної з цим ідеї особливих прав національних меншин у науковій історіографії та політичній публіцистиці.
На нашу думку, значною мірою формування цього концепта було пов’язане з
початком розпаду Османської імперії, унезалежненням через боротьбу балканських народів та зусилля європейських держав кількох країн цього регіону – через
проголошення національного принципу державотворення та визначення державних кордонів. Перипетії історії цих країн та їх складна етногеографічна структура, необхідність врахування інтересів історично сформованого мусульманського
населення привели до визнання у переговорах особливих прав етнічних і
релігійних меншин. Вважаємо, що попри регіональне прикладення нових принципів вони стали осмислюватися науковцями та публіцистами як потенційна
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універсальна міжнародно-правова відповідь на проблеми недосконалої ліберальної тотальності західноєвропейських держав і так само недо сконалий монархічний легітимізм Російської та Австро-Угорської імперій – держав, у складі
яких перебували основні території компактного розселення українців.
Верхня межа дослідження – початок Першої світової війни у 1914 р. – теж невипадкова. На нашу думку, саме під час цієї війни суттєво загострилися внутрішні
суперечності в цих державах, що врешті привело до їх розпаду. І етнонаціональний чинник – політизація вимог нетитульних етносів та їх внутрішня консолідація – став у цьому одним з вирішальних. Усе це безпосередньо торкнулося
свідомості населення територій компактного проживання українців – як їх самих,
так і інших груп, що становили серед них чисельну меншість. Окрім того, саме
під час Першої світової війни було проголошено принцип права народів/націй на
самовизначення – вже як універсальний принцип міжнародної політики, а згодом – і міжнародного права. Ми маємо всі підстави стверджувати, що все це
принципово вплинуло на розвиток ідеї прав національних меншин та їх захисту,
перетворивши її на сформоване вчення у європейській, і зокрема українській,
юридичній науці. Отже, є підстави припустити, що час з 1860-х рр. до 1 вересня
1914 р. може розглядатися як окремий період розвитку ідеї прав національних
меншин в українській правовій думці.
Проблеми національності та колективних прав груп населення, пов’язаних
етнічною приналежністю, були предметом розгляду українських юристів-міжнародників ще у другій половині ХІХ ст. Але здебільшого ця сфера розглядалася в
річищі суб’єкта міжнародного права – народу, організованого у державу. Щоправда, важливо відзначити, що можливість існування моноетнічних («простих»,
«природних») народів і держав розглядалася лише теоретично чи у далекій перспективі.
Видатний юрист-міжнародник Д. Каченовський у своєму «Курсі міжнародного права» (Харків, 1863) фактично проголосив «різноплемінність» держави проблемою внутрішнього і міжнародного права, яку скоріше слід елімінувати, аніж
визнати нормальним станом справ. Шляхами вирішення цієї проблеми він вважав: 1) асиміляцію («повне зтертя») нетитульних етносів – «зрабованих елементів» (що не здатні нині та в перспективі створити свою державу через низький
рівень соціально-економічного розвитку і самосвідомості або не мають компактної території розселення); 2) одномоментну суверенізацію етносів (набуття народами «повної влади над своєю долею»); 3) поступову конфедералізацію держави
(«її перетворення на добровільне з’єднання») з перспективою суверенізації етносів.
Отже, співжиття титульної нації та національних меншин, на думку Д. Каченовського, не мало сталої правової форми, а відтак не входило до правової сфери
(внутрішньої або міжнародної), залишалося у сфері політики та навіть узаконеного, виправданого необхідністю державного і суспільного насильства: «Певна народність, користуючись набутою перевагою, накладає на державу різкий, навіть
виключний відбиток свого характеру», «самодержавність (суверенітет. – О.С.)
вимагає постійного захисту, і тут легко вирішити, яке плем’я має більше значення, впливу і політичної енергії»3.
Такий само міждержавний характер міжнародного права в річищі позитивістського вчення пропонував і В.А. Незабитовський, говорячи у 1874 р. про
«запровадження законного порядку у відносинах між державами»4. В.П. Даневсь-
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кий у 1880 р. «об’єктивним принципом» міжнародного права називав «міжнародне правове спілкування»5. Зрозуміло, що при такому тлумаченні міжнародне право не могло стосуватися внутрішніх питань держав, у тому числі прав окремих
людей чи їх груп.
Проблематика прав національних меншин в українській науці, як демонструє
наявна література, у другій половині ХІХ ст. почала розглядатися в конституційно-правовій сфері. Прикладом такого розгляду є праця М. Драгоманова
«Вільна Спілка – Вольный Союз. Спроба української політико-соціальної програми» 1882 р.6 Ця праця є фактично програмою політичної партії, але містить також проект конституції майбутньої федералізованої Росії.
Як стверджував М. Драгоманов, надмірна централізація держави паралізує
культурний та соціальний розвиток народів, які до неї входять. Тому найбільш
важливим завданням він вважав демократизацію держав (зокрема, Російської та
Австро-Угорської імперій) шляхом їх децентралізації, розвитку парламентаризму,
засад виборності місцевої та центральної влади, гарантування прав людини.
Шляхом до децентралізації держав М. Драгоманов вважав їх федералізацію.
Вже сама назва праці «Вільна спілка» у тексті розглядається як синонім федерації: «перетворення Росії у вільно союзну державу». На думку вченого, повноцінний національний розвиток можливий і в поліетнічних державах, а поділ
останніх недоцільний, адже порушує зв’язки в суспільстві між представниками
різних національних груп. Побудову чистої національної держави в тогочасному
світі він вважав неможливою саме через змішання територій розселення різних
етносів. Натомість М. Драгоманов пропонував міжетнічну консолідацію з метою
спільного здійснення демократизації держави.
Принципами територіальної побудови федеративної держави вчений вважав
національний та господарський. Перший принцип міг бути реалізований на територіях, населення яких є переважно однорідним у етнонаціональному вимірі, а також «усвідомлює… свою єдність та свої інтереси». Наприклад, він пропонував
створити деякі національні області, зокрема, Польську, Литовську, Білоруську та
ін. Він вказував, що визначення меж Польської області та інших відбувається з
урахуванням меж етнічного розселення.
Але загалом у основі федеративного проекту М. Драгоманова лежав переважно раціональний господарський чинник. І це невипадково, тому що, на його думку, права етнонаціональних груп повністю поглинаються сферою індивідуальних
прав людини. Зокрема, вчений називає «суто-національною» мету федералізації
Росії: «Політична свобода – як засіб повернення української нації в сім’ю націй
культурних». Здебільшого області у праці М. Драгоманова розглядалися суто
раціонально, з соціально-економічної та політичної точок зору, про етнічний елемент також згадувалося, але як про додатковий. Зразком такого суто територіального федералізму вчений вважав Швейцарію.
М. Драгоманов представив бачення України як не лише етнографічної, а й географічної та соціально-економічної одиниці, «домівки» для представників
різних етносів, співжиття яких є природним: «Не можемо мати на увазі виключно тільки українське населення цієї країни, забуваючи різні іншоплемінні колонії,
що в ній оселилися, життя яких, як це зайве і доказувати, не може не бути тісно
пов’язане з життям народу українського і навпаки».
Очевидно, М. Драгоманов не вважав українське населення достатньо етнічно
однорідним та свідомим, а також зважав на занадто значні обсяги українських зе-
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мель. Тому створення єдиної української автономії не передбачалося, а натомість
українські землі мали бути поділені на чотири області – Поліську, Київську,
Харківську й Одеську з обласним самоуправлінням. Щоправда, далі М. Драгоманов вказував на необхідність надання українським землям в цілому «певного самоуправління», але, очевидно, лише в майбутньому.
Національні меншини у праці переважно називаються «іншоплемінними колоніями», хоча присутнє й достатньо неконкретне поняття «меншина». Для
національних меншин М. Драгоманов пропонував лише загальні громадянські
права, а також місцеве самоврядування – на загальних підставах. Він наполягав
на пошуку спільних інтересів домінуючої нації та національних меншин з метою
досягнення спільних демократичних цілей.
Серед індивідуальних прав людини праця називає, серед інших, свободу використання національної мови в приватній та публічній сферах, зрівняння в правах усіх конфесій, що мають бути відокремлені від держави, свободу асоціацій.
Єдиним відходом М. Драгоманова від суто ліберального розуміння прав людини
на користь врахування етнонаціональних особливостей стало передбачене у праці
встановлення квот для національних меншин на виборах до органів місцевого самоврядування (текст дає можливість припустити, що такі квоти могли бути впроваджені також на рівні областей). Але тут виключення, скоріше, лише підтверджує правило, а саме ліберальну концепцію прав людини: національні права, на
думку М. Драгоманова, є лише частиною загальних прав людини.
Однією з перших в українській науці фундаментальних праць, присвячених
національному принципу в міжнародному праві, стала монографія В.П. Даневського «Системи політичної рівноваги і легітимізму та засада національності у їх
взаємному зв’язку» 1882 р.7 Автор проаналізував рішення міжнародних конгресів
і коаліцій держав у ХІХ ст. щодо сецесії, визнання суверенітету нових держав у
Європі чи об’єднання держав. Власне, у праці йдеться лише про суверенізацію
націй – як про єдиний спосіб вирішення національного питання: «У будь-якому
разі від держав європейських можна очікувати лише тоді послідовної підтримки
та забезпечення цього принципу, коли він завоює собі фактичне визнання там, де
національні прагнення ще не задоволені, й тоді, коли більшість найвпливовіших
держав виявиться побудованими на цій засаді й тому солідарними в інтересі
офіційного і безбоязного його визнання»8.
В.П. Даневський також розглядав розвиток західноєвропейської доктрини
міжнародного права ХІХ ст. у аспекті визначення національного принципу формування політичної карти світу та його входження до предмету міжнародного
права. Але і цей розгляд підпорядковано меті вченого, накресленій у самій назві
праці – продемонструвати, як національний принцип поступово став однією з основних підстав легітимності державотворення у період після Великої французької революції.
При цьому критеріями нації, право якої на державне самовизначення може бути визнане в міжнародному праві, В.П. Даневський вважав наявність території
(тобто, компактне проживання етнонаціональної групи на певній території, де вона становить більшість населення), достатньої чисельності, високого рівня розвитку культури, свідомого прагнення до власного державотворення та «єдності
цілей»9. Чисто політичне, громадянське розуміння нації він вважав застарілим,
пов’язаним з «легітимістичними традиціями» у міжнародно-правовій думці10.
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Докладній критиці він піддав деякі наявні у міжнародно-правовій науці реакційні прояви теорії нації, зокрема, ідею «природних кордонів», що фактично
виправдовує анексіонізм, зовсім не пов’язаний чи формально пов’язаний з
національною ідеєю «виключної єдності»: «Теорія природних кордонів у крайньому її розвитку дає виправдання жахливим державним тілам, складеним з
найрізноманітніших національностей»11. Так само він критикував расову теорію,
вважав обмеженими й ідеї ототожнення національної та мовної й релігійної
єдності, а натомість виводив національний принцип у міжнародному праві не з
походження чи «матеріальних елементів національності», а із самоусвідомлення
націй («почуття національної солідарності», «свідомість національності»)12. Саме через цей чинник він заперечував ідеї щодо можливості існування єдиної
світової держави і зникнення націй13.
Натомість він визнавав, що народи, представники яких розселені дисперсно
або не становлять більшості на певній території, права на суверенізацію мати не
можуть, водночас не пропонував жодного варіанту вирішення їх національного
питання – забезпечення їх особливих прав як національної меншини. При цьому
твердження вченого про те, що нації утворюються «шляхом асиміляції різних рас
та племен»14, на нашу думку, прямо вказує на те, що він не визнавав якихось специфічних прав національних меншин. Кожна ж неасимільнована національність,
на думку В.П. Даневського, повинна мати власну державу, поєднання таких
національностей в одній державі є штучним, може відбуватися тимчасово і лише
за допомогою сили15.
Втім він визнавав і певну обмеженість національного принципу державотворення, коли йдеться про «місцевості, в яких народності так перемішані, що не
можна зарахувати їх до однієї чи іншої національної держави». Проте такі ситуації він вважав винятком, а не правилом, і пропонував у таких випадках вирішувати питання все ж таки шляхом територіального розмежування на основі
плебісциту16.
Втім, В.П. Даневський вказував на таку форму співжиття різних національностей в одній державі, як національно-територіальна автономія17. Далі він уточнював, що таке поєднання можливе у формі федерації, але вказував на те, що для
цього необхідна наявність принаймні двох умов – подібності «матеріальних елементів» (спільне походження, мова, звичаї та психологічний тип національностей), а також «особливо сприятливих історичних обставин»18.
Очевидно, саме у зв’язку з визнанням обмеженої можливості співжиття народів у єдиній державі В.П. Даневський у визначенні національності писав не про
державність, а про «здатність енергійно боротися за утворення і збереження
соціального співжиття, яке вона організує»19. Втім учений називав лише один з
прикладів такої міжнаціональної федерації (яка насправді була конфедерацією) –
Швейцарію, вказуючи на дійсну рівноправність у ній всіх націй, серед яких жодна не є панівною, відсутня тенденція до асиміляції населення в одну націю, окремі кантони мають значну політичну самостійність20.
Втім наголосимо ще раз: у баченні цього вченого логічним наслідком визнання принципу національності в міжнародному праві має бути право націй на «незалежне політичне буття», що виражається у незалежній національній державі
або територіальній автономії у складі федерації. І остання представлена як
нестійка і тимчасова форма співжиття націй, у яких ще недостатньо виражені
«елементи національності (у всій їх сукупності)», насамперед національна
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свідомість і воля до окремого
Федерація виступає, отже, як перехідна
форма на шляху суверенізації нації, її «яслами».
Метою майбутньої повноважної міжнародної організації В.П. Даневський
вважав як захист індивідуальних прав людини, так і визнання національного
принципу державотворення22. Щоправда, він вказував, що «національне питання
народилося і поставлене поки що лише для націй білої раси»23. Це дає припустити, що така міжнародна організація має охоплювати насамперед держави Європи
та Північної Америки. Але надалі вчений припускав поширення національного
принципу в державотворенні на всі континенти й раси, називаючи це природним
світовим процесом24.
При цьому В.П. Даневський заперечував вчення низки вчених, насамперед
італійських, які вважали, що суб’єктами міжнародного права можуть бути лише
держави, створені на основі принципу національного самовизначення25. Він залишався на змішаних позиціях – реальності міжнародного порядку, що існує на
основі «принципу легітимізму» та бажаності нового порядку, заснованого на
національному принципі, водночас вважаючи другий принцип важливішим у випадку колізії з першим при вирішенні питання щодо міжнародного визнання новопосталої держави: «Життя індивідуума і націй не може бути скуте договорами
вічними і незмінними»26.
Загалом визнання національного принципу в міжнародному праві вчений вважав основним чинником принципової трансформації останнього. Замість суто
державного, отже, пропонується новий національно-державний легітимізм у
міжнародному праві, що зовсім не суперечить ідеї міжнародного миру: «Навіщо
боятися порушення трактатів, коли результатом… є новий порядок, що також
спирається на трактати, але вже з тією перевагою, що нові договори, які
відповідають життєвим умовам та ідеї історичного прогресу, …перебудовують
міжнародну будівлю чи виправляють її на більш здорових засадах…»27. Отже,
міждержавне право має стати міжнародним.
Особливо в контексті проблеми, яку ми розглядаємо, слід відзначити маловідому нині брошуру «Меморандум щодо українського питання в його національному аспекті» 1914 р. українського вченого Я. Федорчука28, голови Української
громади в Парижі, основою якої став його виступ на конференції у Лондоні в
1913 р., організованій Міжнародним комітетом національностей і поневолених
рас. Ця потужна міжнародна громадська організація, заснована у 1907 р. на
Гаазькій мирній конференції, увібрала в себе національні комітети – громадські
організації представників низки народів на різних континентах, що не мали власної державності, а також широке коло вчених, політиків і громадських діячів з
різних країн.
Щоби оцінити масштабність і рівень заходів цієї організації, достатньо згадати, що у проведеному нею Всесвітньому расовому конгресі в Лондоні взяли
участь керівництво Міжпарламентського союзу, представники з п’ятдесяти країн,
серед них – понад тридцять голів парламентів, більшість суддів Міжнародного
арбітражного суду, делегати Другої гаазької мирної конференції, дванадцять
губернаторів Британської імперії, сорок британських єпископів, 130 професорів
міжнародного права та ін.29 Це дає нам підстави говорити про те, що виголошені
на заходах Міжнародного комітету доповіді справді мали широку і авторитетну
аудиторію, могли мати вплив на громадську думку та рішення урядів багатьох
держав.
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Праця Я. Федорчука є фактично програмою забезпечення прав українців як
національної меншини у Російській та Австро-Угорській імперіях, яку, очевидно,
планувалося втілити за допомогою впливу міжнародного співтовариства. Насамперед у межах Російської імперії пропонувалося відмовитися від асиміляції українців та офіційно визнати їх окремою національністю, гарантувати їм загальні
індивідуальні права людини, в тому числі право на свободу асоціацій, а також
«мінімум національних політичних прав». Мало бути дозволено викладання української мови у школах та університетах, книговидання українською мовою,
вільне поширення україномовної преси, українізацію церковної літургії, всі
адміністративні посади мали надаватися лише уродженцям українських етнічних
територій в межах держави30. У майбутньому передбачалися децентралізація влади в Російській імперії та її федералізація31.
У межах Австро-Угорської імперії пропонувалося припинити насилля і дискримінацію українців («русинського автохтонного населення») з боку польського
населення (яке характеризується як історичний агресор), у тому числі припинити
полонізацію шкіл і забезпечити свободу викладання українською мовою, і не лише у початкових, а й у середніх школах, створити умови для функціонування Українського університету у Львові, українських педагогічних училищ і технікумів,
спрямувати частину місцевих доходів на розвиток не лише польської, а й української культури, можливість обирати в судах для розгляду своїх справ суддівукраїнців, припинити чинність таємної австрійсько-польської угоди, що забезпечувала преференції польському населенню Галичини32. Особливо важливою вважаємо пропозицію щодо поділу Галичини у складі Австро-Угорської імперії на
Західну (польську) та Східну (українську) частини33. У межах Угорського королівства пропонувалося припинити асиміляційну політику уряду в сфері релігії
та освіти34.
У підсумку можемо констатувати, по-перше, що проблематика становлення
ідеї прав національних меншин у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. в українській науці може стати предметом окремого наукового дослідження. Цю статтю вважаємо лише першим кроком на цьому шляху, який має насамперед значення постановки проблеми, повернення до наукового обігу окремих здобутків українських учених та актуалізацію ідей, висловлених у деяких розглянутих раніше
працях, під новим кутом зору.
По-друге, на нашу думку, цей часовий період у становленні заявленої нами
проблематики може розглядатися як ембріональний, коли вона ще не була цілісно
осмислена, а її характер і рамки лише поступово вимальовувалися в межах інших
теоретичних і прикладних дослідницьких парадигм. Тому можна говорити про
вирізнення суттєвих елементів цієї проблематики, але немає підстав говорити про
її самостійний характер.
По-третє, слід зазначити, що домінуючими парадигмами мислення українських учених, які стали джерелом формування ідеї прав національних меншин, у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. стали, з одного боку, концепція
національно-державного будівництва і національної картини світового політичного розвитку, що розглядалася як потенційний принцип міжнародного права, а з
іншого – ліберальна концепція індивідуальних прав людини, яку вчені намагалися поєднати з консервативною ідеєю збереження історичних особливостей сталих
етнонаціональних колективів у межах державотворення.
По-четверте, субсидіарним ракурсом осмислення розглянутої проблематики у
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., на нашу думку, можна також вважати
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неуніверсальність підходів у тогочасних етнонаціональних дослідженнях, а саме
наявність ідеї поділу етнонаціональних груп на «цивілізовані» та «недостатньо
розвинені» народи, що можуть мати різні права – на суверенний розвиток або на
опіку іншого народу. Попри те, що це виходить за рамки нашого дослідження,
припустимо, що це було пов’язане з домінування соціологічно-еволюційних
підходів у суспільних науках, що проголошували одно спрямованість та
стадіальність розвитку суспільства, практично заперечуючи можливість плюралістичність цього процесу.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР ДЖЕРЕЛ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА
НА ЗАХОДІ ПІСЛЯ РОЗДІЛЕННЯ ЦЕРКОВ

Досліджується міжнародно-правовий вимір джерел церковного права на Заході
після розділення Церков.
Ключові слова: булла, бреве, церковний звичай, збірник канонічного права.
Отрош М.И. Международно-правовое измерение источников церковного права на Западе после разделения Церквей
Исследуется международно-правовое измерение источников церковного права на
Западе после разделения Церквей.
Ключевые слова: булла, бреве, церковный обычай, сборник канонического права

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 відокремлення Західної Церкви від Вселенського Православ’я (1054 р.)
канонічний кодекс Римо-Католицької Церкви (РКЦ), в основу якого ліг ПсевдоІсидорів збірник, де справжні канони і папські декретали поєднані з фальсифікатами, розширювався головним чином за рахунок папського законодавства і соборних постанов. Папа на Заході отримує статус верховного повновладного і абсолютного законодавця та правителя як у церковних, так і в світських справах, які
мали безпосередній зв’язок з церковними, у деякому смислі він був сюзереном
світських правителів, в теорії навіть не лише християнських.
Папське законодавство отримало значення єдиного джерела загального церковного права. Загальна назва папських законів та ж сама, що у римлян слугувала для позначення імператорських указів – constitutions. За своєю зовнішньою
формою папські конституції стали з’являтися у вигляді булл і бреве.
Булла (лат. bulla – печатка) – це урочисте послання (littera sollemnis) папи, написане латинською мовою і скріплене олов’яною печаткою. Зміст булли, на
відміну від бреве, відноситься до суттєвих питань, що стосується всієї Церкви.
Спочатку буллою називалася сама печатка, на якій було вигравірувано ім’я папи.
За часів правління папи Пасхалія ІІ (1099–1118 рр.) був запроваджений звичай
розміщувати на буллі зображення апостолів Петра і Павла. У ХІІІ ст. назва булла
розповсюдилась на документ, що мав подібну печатку. Булла розпочинається з
імені папи з додаванням слів: episcopus, servus servorum Dei (єпископ, слуга слуг
Божих), а закінчується побажанням benevalete і підписом папи у колі, розділеному хрестом; зазначається також місце видання і рік понтифікату папи. Назва булли дається за першими словами тексту. Cпочатку булли папи стосувалися лише
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скликання соборів і затвердження їхніх рішень, а вже пізніше була запроваджена
практика надання такими буллами привілеїв монархам1.
У такій формі, починаючи з XIX ст., також укладаються конкордати – так звані
округо-розподільчі булли (Circumscriptionbullen). Це суть односторонні розпорядження папи про заснування діоцезів (єпархій) та зміну меж між ними, вчинені на
основі попередньої домовленості з державою, яка здійснює суверенітет на території, де проводиться заснування або перерозподіл єпархій2.
Бреве (лат. breve – коротке) – це також офіційне послання папи, що містить декрети, розпорядження, дарування почесних прав і привілеїв тощо, зі зверненням
як до окремих осіб, так і до окремих Церков. Як і булла, бреве пишеться латинською мовою, але менш урочистим стилем. Бреве не має олов’яної печатки, а лише
звичайну печатку із зображенням св. Петра у човні, тому бреве завжди
закінчується словами sub anulo piscatoris («під печаткою рибака»). Бреве розпочинається з імені папи і підписується, в залежності від ступеня важливості послання, або папою, або кардиналом (державним секретарем чи канцлером). Булли і
бреве готує і розсилає Державний секретаріат, а опубліковуються вони в Acta
Apostolicae Sedis3.
Окрім булл і бреве, існує ще такий вид папських законів, як «regulae
cancellariae apostolicae» (правила апостольської канцелярії). Це інструкції, які новий папа видає для центральних церковних установ – для папської курії. До XV
ст. вони видавалися заново з початком кожного нового понтифікату, але з тих пір
увійшло у звичай при вступі на престол нового папи публікувати від його імені і
попередні правила. Від булл, бреве і правил апостольської канцелярії відрізняються literae apostolicae simplices (прості апостоличні документи), що видаються
від імені папи папськими установами.
З XVІ ст. оприлюднення папських законів шляхом прибивання до дверей Ватиканської і Латеранської базилік їх текстів вважається таким, що відбулося urbi
et orbi (місту і світу), якщо у самих законах з цього приводу немає застережень. В
наш час усі папські акти, зрозуміла річ, публікуються в офіційних друкованих виданнях.
Постанови західних, так званих Вселенських соборів, як і 7 справжніх Вселенських соборів, римо-католиками розглядаються як одна з особливо урочистих
форм папського законодавства. У західних збірниках законодавчі акти соборів
розміщуються під іменами тих пап, при яких ці собори відбулися. Крім так званого VIII Вселенського собору, скликаного у Константинополі у 869 р., Римська
Церква нараховує ще декілька Вселенських соборів: чотири Латеранських (1123,
1139, 1179, 1215 рр.); два Ліонських (1245 і 1274 рр.) – на другому Ліонському соборі відбулася невдала, відкинута православними, унія з Східною Церквою; реформаційні собори XV ст.: Пізанський (1409 р.), Констанцський (1414-1418 рр.),
Базельський (1431 р.), який більшість західних кантоністів не визнає «Вселенським», Ферраро-Флорентійський (1439 р.) – для деяких каноністів Заходу – продовження Базельського; цей собор увійшов в історію як нова невдала унія; V Латеранський (1516-1517 рр.), не всіма католиками зараховується до «Вселенських»; Тридентський (1545-1563 рр.); І Ватиканський (1869-1870 рр.) і ІІ Ватиканський собор (1959-1965 рр.)4.
На реформаційних соборах XV ст., скликаних після розколу Західної Церкви,
коли об’явилось двоє, а потім і троє пап, причому всі вони визнавалися в тих чи
інших європейських державах, виявилося прагнення єпископату підпорядкувати
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пап авторитету соборів. Згідно зі сформульованою в ту епоху єпископальною
доктриною, папа є главою виконавчої влади Церкви, главою управління (caput
ministeriale). Проте вища влада (законодавча) у ній належить соборам вселенського єпископату. Особливо рішуче проти папського всевладдя виступив Базельський
собор. Однак папі Євгенію IV, позбавленому влади цим собором, вдалося оголосити Базельський собор закритим і скликати новий собор у Феррарі. Постанови
Базельського собору були скасовані, сам собор перестав на Заході вважатися
«Вселенським», а що стосується Констанцського собору, то з його постанов Рим
приймає лише ті, які були затверджені вибраним на соборі папою Мартином V.
Невдача реформаційних соборів XV ст. з їх спробами обмежити папську владу, запобігти визнання папської непогрішності, обернулась у XVI ст. справжньою
Реформацією і відокремленням від Риму протестантських церков. Реформація на
півночі Європи викликала контрреформацію на півдні. Тридентський собор був
вершиною контрреформаційного руху. Він відлучив протестантів від Церкви, заново виклав догматичні основи церковного устрою – римо-католицьку екклезіологію і сформував дисциплінарні норми. Виклад католицького вчення,
зроблений на цьому соборі, отримав назву «Doctrina». На основі цієї «Доктрини»
у 1566 р. був складений «Катехизис» – символічна книга РКЦ. Короткі формулювання окремих положень віровчення з загрозою відлучення за єресь, що полягала
у відступі від цих положень, були названі «canones» (канони). Постанови Тридентського собору про церковний порядок, про устрій церковного управління отримали назву «Decreta de reformatione» (Декрет про реформацію) – необхідність
проведення реформ «стосовно глави і членів» Римської Церкви не заперечувалась
собором5.
І Ватиканський собор підніс до ступеня католицького догмату верховенство
папи над Вселенськими соборами, універсальність папської юрисдикції і папську
непогрішимість ex cathedra з питань віри та моралі. Так званий догмат про непогрішимість папи викладений у соборній конституції «Pastor aeternus» («Вічний
пастир»)6.
ІІ Ватиканський собор уточнив окремі положення католицької доктрини і упорядкував церковне життя відповідно до умов, що склалися у ХХ ст. На соборі проявилася тенденція до деякої децентралізації, до підвищення значення єпископату,
до запровадження у богослужінні живих національних мов, до зближення з Православною, східними нехалкідонськими і протестантськими церквами, хоча на
фундаментальному рівні католицька доктрина залишилась незмінною; нічого не
змінилося і в католицькому вченні про непогрішність і абсолютну владу Римського єпископа. Постанови (конституції) ІІ Ватиканського собору являються нині
надзвичайно авторитетними документами РКЦ6.
Окрім так званих Вселенських соборів, на Заході скликалися і помісні
(національні та провінційні) собори, хоча в Середньовіччя і в Новий час відбувалося це надзвичайно рідко. Постанови таких соборів визнавалися обов’язковими
у межах відповідних регіонів після їх перевірки і схвалення Римською курією.
Згідно з римо-католицьким правом законодавча влада у межах діоцезів належить
єпископам, а в статуарних корпораціях: капітулах, чернечих орденах і конгрегаціях – також і прелатам, які їх очолюють і не мають єпископського ступеню. Всі
такі партикулярні або місцеві норми, що випливають з так званої законодавчої
влади єпископів і з автономії церковних корпорацій, західна наукова систематика
підводить взагалі під поняття «statuta».
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Одним із своїх джерел римо-католицьке церковне право визнає і звичай. Наука канонічного права, тримаючись на ґрунті римського права, розвила поняття
церковного звичаю як джерела права. Звичай є довготривале, постійне й однакове застосування у певному суспільному колі членами цього кола або більшістю їх
певного юридичного начала, як необхідно обов’язкового. Постійна й одноманітна
практика (usus) повинна спиратися саме на переконання практикуючих у необхідності їх способу дії (opinio necessitatis), тобто вони повинні бути проникнуті
думкою, що те, чому вони слідують, не є свавілля, поблажка, плід страху і примусу; opinio necessitatіs є думка, що слід діяти саме так, а не інакше. Отже, перша
вимога, якій повинен відповідати церковно-юридичний звичай, є usus, оснований
на opinio necessitatіs. У декреталах папи Григорія IX сформульовано принцип,
згідно з яким для визнання за звичаєм юридичної сили потрібна legitima
praescriptio, тобто 40-річна давність. Це положення розуміють так, що usus, який
продовжувався менше 40 років, не може розраховувати на визнання, хоча, з іншого боку, звідси не випливає, що будь-який usus, що триває 40 років, в силу самої
цієї давності може претендувати на визнання. Друга вимога, якій повинен задовольняти звичай, є його rationabitatitas, тобто звичай не повинен суперечити ні божественному праву, ні правилам моралі, ні здоровому глузду, ні церковному порядку. По відношенню до закону звичай може діяти: 1) secundum legem, як застосування існуючого вже закону – власне кажучи, це не є особливий вид звичаю, а
є ознакою того, що закон увійшов у життя, 2) praeter legem, як заповнення прогалин закону, і 3) contra legem, як скасування закону, – в останньому випадку або закон просто позбавляється практичного застосування в силу звичаю (desuetudo),
або цією силою утворюється нова норма замість закону (consuetude contraria)2.
Принагідно варто зазначити, що вироблене римським правом поняття звичаю як
джерела права, вдосконалене пізніше наукою канонічного права стосовно церковного звичаю, отримало свій подальший розвиток в jus inter gentes – нашому
міжнародному праві, яке утворилося протягом XVII ст. на основі римського та канонічного права.
Що стосується світських державних законів з церковних питань, норми яких
походять з чужого і стороннього для Церкви організму, то самі по собі вони не мають значення обов’язкового для неї джерела права і можуть діяти в РКЦ лише у
випадку, якщо вона сама їх визнала, засвоїла і канонізувала. За цих умов такі закони називають «leges canonisatae» (канонізовані закони). Решту світських державних законів з церковних питань у Римі раніше відносили до так званих «leges
reprobatae» (відкинуті закони). Щодо останніх РКЦ чинила так: вона або ігнорувала їх, або відкрито відмовлялася визнавати ці закони, оголошуючи їх недійсними, або підкорялася їм «tempore ratione habita» (через неможливість непідкорення
у даний момент) з надією на кращі часи, коли можна буде оголосити їх необов’язковими4 .
Окремо слід сказати про конкордати як особливий вид законодавчих актів, що
мав місце в минулому. Конкордати існують і в наш час, але вони вже не відносяться до внутрішніх актів РКЦ і не оформляються у вигляді булли чи бреве, а мають
форму стандартного міжнародного договору, що підкреслює суверенну рівність
сторін і міжнародно-правовий характер угоди, що укладається Святим Престолом
з відповідною державою.
Правова природа конкордатів і їх особливе місце у системі сучасних міжнародних договорів аналізуються нами докладно в інших публікаціях. Для цілей
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цієї статті лише зазначимо, що історично конкордат був вироблений у юридичній
практиці для припинення або для уникнення в майбутньому небажаних ні для
Церкви, ні для держави зіткнень між собою. За змістом конкордати стосувалися
або окремих спірних юридичних питань, а таких була більшість, або задавалися
ціллю принципово регулювати відносини між державою і Церквою взагалі. До
останніх належали, наприклад, конкордати Австрійський 1855 р., Вюртемберзький 1857 р., Баденський 1859 р. тощо. У новітній історії переважає укладення саме таких конкордатів2.
Перший історичний приклад конкордату – Вормський конкордат, укладений
23 вересня 1122 р. між папою Калікстом ІІ і германським імператором Генріхом V
з приводу інвеститури єпископів і абатів у Священній Римській імперії. Вормським конкордатом називають два тексти – Heinricianum і Calixtinum, що становлять
собою взаємні зобов’язання сторін, погоджені посланниками Калікста ІІ на чолі з
кардиналом Ламбертом Сканнабеккі (майбутнім папою Гонорієм ІІ) і Генріхом V
на околиці Вормса, а потім виголошені на І Латеранському соборі 1123 р.
Вормський конкордат, що завершив боротьбу за інвеституру, був компромісом
між вимогами канонічного права і нормами васальних відносин. Згідно з Вормським конкордатом імператор обіцяв повернути всі володіння, відчужені у Римської
Церкви у ході боротьби за інвеституру, а також відмовлявся від інвеститури «шляхом кільця і посоху», зберігши при цьому право введення прелата шляхом скіпетра у володіння пожалуваними кафедрі чи абатству ленами імперії. Папа визнавав
законність всіх васальних служб, що ставилися в обов’язок такому прелату7.
Перейдемо тепер до розгляду католицьких збірників канонічного права, що
укладалися на Заході після розділення Церков Східної і Західної. У Середні віки
основу кодифікації римсько-католицького церковного права становила праця
болонського ченця Граціана під назвою «Concordantia discordantum canonum» (Узгодження неузгоджених канонів). Ця праця середини ХІІ ст., до якої ввійшли Правила Апостолів, Вселенських і Помісних Соборів, Помісних Соборів Західної
Церкви, справжні і підроблені папські декретали, уривки з творів отців Церкви, з
пенітенціалів, витяги з «Корпусу» Юстиніана і з франкських капітулярів, згодом
була названа «Декретом Граціана».
Сама назва праці Граціана свідчить про прагнення автора довести за допомогою схоластичних прийомів несуперечливість суперечливих, на перший погляд,
правових норм, що містилися в різних джерелах. Граціан сам формулює ті або
інші церковно-правові норми, а канони, папські декретали та інші джерела залучає як аргументи для обґрунтування своїх формул – так званих dicta Gratiani (сказане Граціаном). «Декрет» поділений на три частини: у першій говориться про
джерела церковного права, потім про священні особи і посади; зміст другої частини становить вчення про церковний суд, про шлюб і про покаяння; у третій частині мова йде про церковні таїнства і про богослужіння6. У церковно-правовій
практиці «Декрет Граціана» став розглядатися як загальне універсальне джерело
права РКЦ.
Пізніші законодавчі акти – папські декретали (булли і бреве) і постанови Соборів, авторизовані папами, збирались у так званих collectiones decretalium
(збірники декреталів). Упорядковувалися вони під наглядом пап. У всіх цих
збірниках матеріал розподілявся за однією схемою, у 5 розділах: Judex (суддя),
Juditium (суд), Clerus (клір), Connubia (шлюб), Crimen (злочин). У першому
розділі мова йшла про церковні посади, у другому – про суди, у третьому – про
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кліриків і ченців, у четвертому – про шлюб, у п’ятому – про церковні злочини і
покарання.
Вада збірників була в тому, що в них частково дублювався матеріал, розміщений в інших збірниках, а частково вони містили суперечливі норми, що ускладнювало користування ними. Зважаючи на це, папа Григорій ІХ у 1234 р. розпорядився зібрати всі папські декретали в єдиний звід, розподіливши матеріал по все
тих же п’яти розділах, і наказав користуватися цим зводом у церковних установах, судах і школах. Збірник отримав назву «Decretalium Gregorii IX (noni)», або
«Декрет Григорія ІХ»6, і становив другу частину «Corpus juris canonici» (Корпусу
канонічного права), до першої частини якого був включений «Декрет Граціана».
У 1298 р. папа Боніфацій VIII розпорядився зібрати декретали пап, видані
після Григорія IX, і включив їх до свого «Декрету» шостою книгою. У 1313 р. папа Климент V зібрав постанови В’єнського собору 1311 р. і свої власні декретали
і оприлюднив їх під назвою «Сьома книга» (liber septimus). Пізніше цей збірник
отримав назву «Constitutiones Clementinae» («Постанови Клементина», або «Клементини»). Збірник Боніфація і «Клементини» склали третю частину класичного
римо-католицького «Корпусу канонічного права».
Збірники папських декреталів, видані папами Григорієм ІХ, Боніфацієм VIII і
Климентом V, і в Новий час залишалися джерелами діючого права РКЦ. Закони,
що увійшли в збірники цих пап, розглядаються відносно один одного як «leges
priores» і «posteriores» (закони попередні і наступні) і незалежно від часу їх видання, вони розглядаються як рівночасні, тобто пізніші акти не мають більшої сили,
ніж попередні, якщо ті й інші стосуються одних і тих же юридичних казусів.
У 1918 р. під час понтифікату папи Бенедикта XV набрав чинності Кодекс канонічного права, який містив короткі статті без будь-якого посилання на авторитетні інстанції (папський престол або собори). У цьому кодексі статті були систематизовані по главах і розділах, що робило його зручним у користуванні. Однак,
враховуючи те, що з плином часу багато положень у цьому кодексі застаріли і не
відповідали існуючим реаліям, папа Іоанн ХХІІІ у 1959 р. поставив питання про
його перегляд. У 1963 р. під час засідань ІІ Ватиканського собору розпочалася робота з підготовки цього документа, яка тривала до 1983 р., коли під час понтифікату папи Іоанна-Павла ІІ набрав чинності новий Кодекс канонічного права.
Зважаючи на те, що цей кодекс є одним з найважливіших чинних нормативноправових актів РКЦ, цьому питанню присвячується окрема публікація.
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ
СУВЕРЕННОГО ВІЙСЬКОВОГО ОРДЕНУ ГОСПІТАЛЬЄРІВ
СВЯТОГО ІОАННА ЄРУСАЛИМСЬКОГО, РОДОСУ І МАЛЬТИ

Досліджуються особливості міжнародної правосуб’єктності Суверенного
Військового Ордену Госпітальєрів святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти
Ключові слова: Суверенний Військовий Орден Госпітальєрів святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти, міжнародна правосуб’єктність, суверенітет.

Отрош В.М. Особенности международной правосубъектности Суверенного Военного Ордена Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты
Исследуются особенности международной правосубъектности Суверенного Военного Ордена Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты.
Ключевые слова: Суверенный Военный Орден Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, международная правосубъектность, суверенитет.

Otrosh Volodymur. The peculiarities of the international legal personality of the
Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta
The article dwells on the peculiarities of the international legal personality of the
Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta.
Key words: Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes
and of Malta, international legal personality, sovereignty.

Проблематика сучасного міжнародно-правового становища Суверенного
Військового Ордену Госпітальєрів святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і
Мальти (далі – Мальтійський Орден або Орден) нерозривно пов’язана з історією
його виникнення, тому слід спочатку зупинитися на цьому питанні, щоб вірно розуміти подальший перебіг подій, пов’язаних з набуттям Орденом міжнародної
правосуб’єктності. «Мальтійськими» рицарі Суверенного Ордену святого Іоанна
Єрусалимського стали називатися лише з часу їх появи на острові Мальта. Перебування там тривало недовго – всього 268 років з 900-літньої історії Ордену. В
історичному контексті і в хронологічній послідовності цей Орден, який був одним з перших рицарських орденів, заснованих у ХІІ ст. в Єрусалимі, має такі на© ОТРОШ Володимир Михайлович – старший прокурор відділу Прокуратури міста
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зви: іоанніти, госпітальєри, Орден братів єрусалимського госпіталю святого Іоанна Хрестителя (латинською – Fratres Hospitalis sancti Ioannis Hierosolymitani), Орден Родоських рицарів (з 1310 р.), Орден Мальтійських рицарів (з 1530 р.),
Мальтійський Орден, Суверенний (Державний) Орден Госпітальєрів святого
Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти, Суверенний Військовий Мальтійський
Орден Госпітальєрів (італійською – Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di Malta,
латинською – Militiae Sancti Ioannis Baptistae Hospitalis Hierosolymitani, Ordo
Melitensis)1. Як і інші рицарські ордени, Орден госпітальєрів виник у період Хрестових походів за звільнення Святої Землі і Гробу Господнього від невірних. Протягом усієї своєї багатовікової історії Орден вимушено змінював своє місцезнаходження і рицарі часто називалися за географічною ознакою («рицарі Кіпру», «рицарі Родосу», а потім «рицарі Мальти»), залишаючись завжди при цьому «рицарями-іоаннітами», «рицарями-госпітальєрами» або «Орденом святого Іоанна
Єрусалимського».
Орден іоаннітів виник внаслідок реорганізації братства, утвореного у другій
половині ХІ ст. (вірогідно, італійськими купцями з Амальфи) при госпіталі, який
знаходився в Єрусалимі біля храму святого Іоанна Милостивого (пізніше – святого Іоанна Хрестителя). Настоятель братства Герард (помер у 1118–1120 рр.)
приніс разом зі своїми сподвижниками чернечі обітниці і запровадив у громаді
правила, засновані на статуті святого Августина. Діяльність іоаннітів була зосереджена, насамперед, на допомозі хворим, бідним і прочанам. Буллою «Pia
postulatio» від 15.02.1113 р. Орден був офіційно затверджений Папою Пасхалієм
ІІ2. Раймонд дю Пюі, настоятель іоаннітів у 1125-1158 рр., близько 1136 р. запровадив в Ордені статус рицарів, які приносили, як і інші брати, чернечі обітниці,
але займалися охороною комплексу будівель у Єрусалимі, що належали
іоаннітам: трьох церков, госпіталю, будинків для прийняття прочан і монастиря,
де жили брати-ченці, які доглядали за хворими. Пізніше госпіталі та монастирі
іоаннітів були засновані у Маргаті (Сирія) та у м. Акка.
Раймонд дю Пюі був першим, кому присвоїли титул магістра іоаннітів (титул
великого магістра в Ордені запровадили у другій половині ХІІІ ст.). Статут
іоаннітів став діяти з 1180 р. Орден складався з рицарів за справедливістю (або
рицарів за правом, французькою – chevaliers de justice), які мали благородне походження (більш ніж до 8-го коліна) і виконували керівні функції, братів-служителів
(frиres servants) - деякі з них доглядали за хворими і допомагали прочанам, інші
несли рицарське служіння, хоча і не походили з благородного роду, і капеланів
(frиres de chњur), які займалися пастирською діяльністю. З ХІV ст. титул рицаря
(рицар за милістю – французькою – chevaliers de grace) можна було отримати і за
вияв особливої мужності. Окрему групу складали донатори (латинською – donator
– дарувальник) – миряни, які посвячували себе служінню Ордену або жертвували
йому частину свого майна. До кінця ХІІ ст. в Ордені нараховувалося близько 600
рицарів. Спочатку іоанніти носили чорне облачення з білими латинськими хрестами, які Раймонд дю Пюі замінив восьмикутним (згодом названий
мальтійським), що символізував 8 євангельських заповідей блаженства; пізніше
чорне облачення було замінено червоним3.
Заснувавши у Святій Землі низку фортець, іоанніти разом з тамплієрами стали головною військовою силою Єрусалимського королівства і брали активну
участь у Хрестових походах, націлених на звільнення християнських святинь зпід влади мусульман. У ХІІІ ст. іоанніти створили власний флот, чим значно
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зміцнили свої позиції в Середземномор’ї. Земельні володіння, коменди (так звані
командорства), які іоанніти отримували в Європі від світської влади, надходили у
розпорядження заслужених рицарів, які називалися командорами. Доходи від цих
володінь використовувалися для фінансування добродійної та військової діяльності іоаннітів. На початку XIV ст. іоанніти отримали значну частину майна
ліквідованого Ордена тамплієрів; кількість командорств, що належали іоаннітам,
збільшилася втричі (тільки в Європі їх було більше 600). У портових містах Європи (Марсель, Барі, Мессіна та інші) і вздовж головних шляхів пересування прочан до святих місць, іоанніти створили низку госпіталів і будинків для подорожуючих.
У жовтні 1244 р. армія Єрусалимського королівства, в якій було 7 тисяч рицарів (серед них були й іоанніти), зазнала нищівної поразки від військ єгипетського султана Бейбарса. Після падіння Акки (у 1291 р.), де в той час знаходилася
головна резиденція іоаннітів, Орден був змушений залишити Святу Землю і переміститися на Кіпр. Завдяки сильному флоту, що базувався в Лімасолі, іоанніти
стали головним супротивником турок на Середземному морі. У 1310 р. великий
магістр Фульк де Вілларе завоював острів Родос, який займав важливе стратегічне положення в Егейському морі4. Це створило передумови для набуття
Орденом суверенітету; невдовзі він отримав від Святого Престолу право встановлювати дипломатичні відносини з європейськими державами і чеканити власну
монету. Авторитет Ордену в Європі зміцнювало і те, що обрання великого
магістра іоаннітів затверджувалося Папою Римським.
До середини ХІV ст. була проведена ґрунтовна реорганізація Ордену. Він був
поділений на 8 національних провінцій, що називалися націями, (латинською –
linguае, французькою – langues), які, в свою чергу, поділялися на великі пріорати,
пріорати (або пріорства) і бальяжи (судові округи), на чолі яких стояли,
відповідно, великі пріори, пріори і балії. Очолювали «нації» пільєри (французькою – pilier – стовп), резиденція яких знаходилася в Лімасолі, одночасно вони
обіймали ключові посади в Ордені. Пільєр Провансу був великим командором
(заступником великого магістра); пільєр Оверні – великим маршалом (командуючим сухопутними військами); пільєр Франції – великим госпітальєром (начальником усіх госпіталів і будинків для подорожуючих); пільєр Італії – великим адміралом (командуючим флотом); пільєр Англії – командуючим кавалерією; пільєр Кастилії та Португалії - великим канцлером; пільєр Арагона, Наварри і Каталонії –
інтендантом; пільєр Німеччини – командуючим фортифікаційними спорудами.
Вищу виконавчу владу в Ордені здійснював великий магістр за допомогою
постійної ради, до якої входили рицарі великого хреста (пільєри, великі пріори і
монастирські балії), і великої ради, яка складалася з членів постійної ради і старших за віком рицарів, по 2 від кожної «нації». Велика рада приймала рішення з
найважливіших для життя Ордену питань, в т.ч. обирала нового великого
магістра. Законодавча і судова влада, а також функція контролю належали генеральному капітулу5.
XV ст. стало для іоаннітів періодом сурових випробувань. У 1480 р. багатотисячна турецька армія здійснила напад на Родос, але іоанніти після відчайдушного опору (при якому великий магістр П’єр д’Обюссон отримав 5 поранень)
відбили цю атаку. Однак, у 1522 р. значно переважаючі чисельно турецькі війська
після 6-місячної облоги (під час якої турки втратили близько 100 тис. осіб)
іоанніти вимушені були капітулювати, хоча і на до сить гідних умовах:
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1.01.1523 р. вони разом з великим магістром Філіпом де Віллє де л’Іль-Аданом
залишили Родос на власних суднах, забравши цінне майно та архіви6.
В наступні роки резиденція Ордену змінювалася декілька разів, переміщуючись на Крит, в Мессіну, Вітербо, доки іоанніти не отримали у 1530 р. від імператора Карла V7 у ленну залежність острів Мальту (разом з островами Гоцо і
Коміно, а також м. Триполі в Африці), де були відновлені орденські структури і
побудовано госпіталь на 300 місць, пізніше названий Святою лікарнею. З часом
іоанніти організували на Мальті школи хірургії, фармакології, математики, морської справи, побудували публічну бібліотеку. Досягнувши в той період розквіту
своєї політичної могутності, іоанніти розпочали будівництво потужних фортець
на Мальті, які забезпечили надійну базу для їхнього флоту, що контролював
східну частину Середземномор’я і прославився в т.ч. чисельними перемогами над
морськими піратами. У 1589 р. буллою Папи Сикста V8 «Pastoralis est curae»
іоаннітам було дозволено застосування власних знаків відзнаки - мальтійських
хрестів різного ступеня (при цьому спеціальне чернече облачення і тонзура були
скасовані).
До 1747 р. у Мальтійського Ордена існували свої посольства у Римі, Відні,
Мадриді і Парижі. У 1789 р. Орден нараховував 8 «націй», 22 великих пріорати,
19 бальяжів і більше 600 командорств (в т.ч. 256 - у Франції). Після того як французька революційна влада у 1792 р. конфіскувала все майно Ордену у країні, протекторат над мальтійцями взяла Росія, яка прагнула консолідувати монархічні сили в Європі та встановити свій вплив у Середземномор’ї. Великий магістр Еммануель де Роган, розраховуючи повернути Ордену доходи від майна острозького
пріорату (заснованого у 1774 р.), який знаходився після другого поділу Польщі у
володінні Російської імперії, у 1796 р. направив до Санкт-Петербургу для переговорів з імператором Павлом І графа Джуліо Літту. Імператор виявив на переговорах не лише готовність повернути іоаннітам вищезгадані доходи, але й велику
заінтересованість у розвитку Ордену на території Росії. 4. 01. 1797 р. була підписана конвенція, згідно з якою засновувався російський великий пріорат
Мальтійського Ордену (він повинен був складатися з 10 командорств, власниками яких могли бути лише російські піддані). Фердинанд фон Гомпеш, який став у
1797 р. новим великим магістром, запропонував Павлу І титул протектора (покровителя) Ордену, який у тому ж році був прийнятий імператором9.
У червні 1798 р. війська Наполеона І Бонапарта захопили і пограбували Мальту, де після Французької революції осіло багато французьких аристократів;
іоаннітам довелося тікати до Трієсту (деякі з рицарів поступили на службу до Наполеона І, взявши участь у його єгипетській кампанії). У серпні 1798 р. рицарі
російського великого пріорату, за підтримки іноземних рицарів, які знаходилися
в Росії, визнали Гомпеша винним у здачі Мальти, оголосили про зняття з нього
титулу великого магістра і попро сили російського імператора очолити
Мальтійський Орден. 13.11.1798 р. Павло І прийняв титул великого магістра і
29.11.1798 р. урочисто вступив на цю посаду, після чого заснував у Росії
(28.12.1798 р.) поряд з католицьким великим пріоратом, греко-російський (православний) великий пріорат на чолі з спадкоємцем Олександром Павловичем (майбутнім імператором Олександром І) і помістив мальтійський хрест у російський
герб, а 30.03.1799 р. у Санкт-Петербурзі створив Верховну раду для управління
Орденом (окрім Павла І та його сина, до цієї ради ввійшли граф Салтиков, князь
Лопухін і граф Ростопчин). Для нагородження за військові заслуги були засновані
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20 командорств Ордену; знатні дворянські родини з дозволу імператора засновували також фамільні командорства10.
Незважаючи на те, що європейські держави і низка великих пріоратів визнали такі зміни у Мальтійському Ордені, Апостольський Престол не затвердив правомірність такої зміни керівництва, оскільки вона суперечила канонічному праву
і чернечій конституції іоаннітів. З огляду на це, імператор Павло І вважається
72-м великим магістром Мальтійського Ордену de facto, але не de jure. Росії не
вдалося також отримати у володіння Мальту, яка з 1800 р. контролювалася
Англією. Імператор Олександр І, який зійшов на російський царський престол
після вбивства Павла І, не прагнув отримати титул великого магістра іоаннітів; за
його ініціативою пріорати Ордену надіслали свої кандидатури на цю посаду Папі
Пію VII11, який у 1802 р. вибрав з їх числа Бартоломео Русполі, а в 1803 р. під
тиском Франції, Англії, Австрії і Королівства Обох Сицилій – Джованні Баттісту
Томмазі. Згідно з угодою в Ам’єні (1802 р.), підписаною Францією, Англією,
Іспанією, Голландією, Туреччиною і Австрією, Мальтійський Орден повинен був
знову отримати у володіння Мальту, Гоцо і Каміно, однак Англія не повернула
Мальту, внаслідок чого Томмазі влаштував резиденцію Ордена у Мессіні (на Сицилії), звідки вона була пізніше перенесена до Катаньї, у 1826 р. – до Феррари, а
в 1834 р. – до Риму; тут вона знаходиться і понині.
Після смерті Томмазі у 1805 р. протягом декількох десятиліть Мальтійський
Орден не обирав великого магістра, а лейтенанти, які правили Орденом, вибиралися генеральним капітулом і затверджувалися Папою Римським. Лише у 1879 р.
традиція обрання великого магістра була відновлена Папою Левом ХІІІ; великим
магістром став Джованні Баттіста Ческі а Санта Кроче, який правив Орденом до
1905 р. Внутрішня структура Мальтійського Ордену на початку ХХ ст. зазнала
суттєвих змін: зникли такі адміністративні одиниці, як «нації» і пріорати; значно
зменшилася кількість ченців, зате стало більше мирян, які утворюють
національні асоціації Ордену, і активно займаються добродійною діяльністю.
В даний час у Мальтійському Ордені існує 4 категорії рицарів: рицарі за справедливістю, або рицарі-професи (французькою – chevaliers profиs), які приносять
чернечі обітниці; рицарі послуху (французькою – chevaliers d’obйdience), які дають урочисту обіцянку прагнути християнської досконалості і миру; рицарі благочестя (а також дами благочестя), які не дають спеціальних обітниць чи обіцянок; донатори (дарувальники). Нині в Ордені нараховується 36 рицарів-професів
(з них 7 священників) і більше 12 тисяч дійсних членів з числа інших трьох категорій рицарів. У квітні 1997 р. у Римі відбувся надзвичайний генеральний капітул
Мальтійського Ордена, на якому була проведена внутрішня реформа, націлена на
підвищення ролі мирян і жінок в житті Ордену (тепер вони можуть входити до
складу правлінь національних асоціацій Мальтійського Ордена).
На сьогодні життя і діяльність Мальтійського Ордена регулюються Конституцією 1961 р. і Кодексом (Зводом законів) 1966 р., затвердженими Святим Престолом. Кодекс, виданий Е. де Роганом у XVIII ст., є чинним як додаткове правове джерело, якщо його положення не суперечать вищезазначеним документам. У
ст. 1 вищезгаданої Конституції говориться, що «Орден є юридичною особою і
урочисто визнаний Святим Престолом. Він має правову кваліфікацію суб’єкта
міжнародного права». Далі у ст. 3 зазначено: «Тісний зв’язок двох якостей Ордену, який є як релігійним, так і суверенним, не знаходиться у протиріччі з автономією Ордену як щодо здійснення суверенітету, так і стосовно пов’язаних з ним
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прерогатив Ордену як суб’єкта міжнародного права у відносинах з державами»12.
Згідно з конституційними змінами 1997 р. відтепер новообраний великий магістр
не потребує затвердження Папи Римського, а лише інформує його про своє
обрання13.
Розглядаючи такий розвиток Мальтійського Ордена у правовому й історичному аспектах та його становище у системі сучасного міжнародного права, нам видається слушною думка німецького дослідника Г. Хафкемейра, який приходить до
висновку, що «неможливо не визнати, що правова суб’єктність Ордену як
наслідок його наднаціональної діяльності випливає з самої суті правопорядку і
основується на його природі, бо завдання Ордену не зв’язані державними кордонами. Правова суб’єктність Ордену виражається у тій обумовленій часом формі
міжнародно-правової незалежності, яка необхідна Ордену для виконання його
наднаціональних завдань. Суверенітет і міжнародно-правова дієздатність і правоздатність Ордену, згадані у Carta Constitutionale від 24 червня 1961 р., у Code від
1 листопада 1966 р. і позначені в офіційній назві Ордену, існують лише в залежності від цілей, які Орден переслідує з часу свого заснування»14.
Мальтійський Орден нині включає в себе 6 великих пріоратів (Риму, Чехії, Венеції, Неаполя і Сицилії, Австрії та Англії), 3 субпріорати, а також більше 50
національних асоціацій та об’єднань. Керує Мальтійським Орденом великий
магістр (у 1988 р. їм став Ендрю Берті), який носить титул високості (принца) і
високопреосвященства (подібно кардиналу), за сприяння очолюваної ним Великої ради, що складається з великого командора, великого канцлера, великого
госпітальєра, скарбничого і 6 радників, які обираються генеральним капітулом.
Генеральний капітул скликається кожні 5 років. Велика рада (італійською –
consiglio compito) складається з постійної ради і представників великих пріоратів
і скликається для виборів великого магістра Ордену. Резиденція великого магістра
знаходиться в Палаццо ді Мальта (Рим, вул. Кондотті, 68), яка має з 1960 р. екстериторіальний статус. Окрім того, у Римі Мальтійському Ордену належить Палац магістрів на Авентинському пагорбі. У грудні 1998 р. Орден отримав у володіння на 99 років свою давню резиденцію – замок Святого Ангела на Мальті.
Мальтійський Орден має власні суди першої інстанції і апеляційні суди. Апеляції
на вироки Орденських судів можуть подаватися до Касаційного Суду ДержавиМіста Ватикан, який у таких випадках, діючи за довіреністю від імені
Мальтійського Ордену, може виконувати функції Верховного Суду. Колегія аудиторів, яка обирається генеральним капітулом, контролює фінансову діяльність
Ордену.
Міжнародна спільнота ніколи не припиняла визнавати Мальтійський Орден
суверенним і незалежним від будь-якої світської влади. Орден здійснює суверенні
функції безперервно з тих далеких часів, коли він володів островом Родос. Суверенні функції Мальтійського Ордену включають в себе не тільки здатність укладати міжнародні договори, встановлювати і підтримувати дипломатичні відносини, брати участь у міжнародних організаціях, але й мати власну фінансово-грошову систему, мати власну поштову адміністрацію, власну незалежну юридичну
систему з активним і пасивним правом законодавства тощо. На сьогодні головною
місією Мальтійського Ордена як особливого суб’єкта міжнародного права є
госпітальна діяльність – допомога хворим, жертвам військових дій і стихійного
лиха; про це йтиметься докладно у наступній статті.
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УДК 341.43

Д. О. КОВАЛЬ

МЕХАНІЗМИ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ГААЗЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ
ПРО ЗАХИСТ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
У ВИПАДКУ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Вивчається питання контролю за виконанням Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року. Звертається увага на
зміну сутності сучасних збройних конфліктів. Констатується неможливість договірного переформатування існуючої системи міжнародно-правового захисту культурних цінностей. В зв’язку з цим вивчаються не лише закладені в Конвенцію контрольні механізми, але й такі, які описані в ній, проте не розглядаються як суто контрольні, а також неформальні, відбиток яких можливо знайти в практиці. Стверджується про необхідність розширення ролі неурядових міжнародних організацій в контролі за виконанням договорів у сфері захисту культурних цінностей у зв’язку із збройним конфліктом.
Ключові слова: культурні цінності, Гаазька конвенція, контроль за виконання Конвенції 1954 року, ЮНЕСКО, Генеральний комісар з культурних цінностей.

Коваль Д.А. Механизмы контроля исполнения Гаагской конвенции о защите
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта
Изучается вопрос контроля выполнения Гаагской конвенции о защите культурных
ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года. Обращается внимание на из-
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менение сущности современных вооруженных конфликтов. Констатируется невозможность договорного переформатирования существующей системы международноправовой защиты культурных ценностей. В связи с этим изучаются не только заложеные в Конвенцию контрольные механизмы, но и такие, которые описаны в ней, однако
не определенны как чисто контрольные, а также неформальные, отпечаток которых
можно найти в практике. В работе отстаивается позиция о необходимости расширения роли неправительственных международных организаций в контроле за выполнением договоров в области защиты культурных ценностей в связи с вооруженным конфликтом.
Ключевые слова: культурные ценности, Гаагская конвенция, контроль за исполнением Конвенции 1954, ЮНЕСКО, Генеральный комиссар по культурным ценностям.

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,
but also on those that are described therein, but are not regarded as a purely control and informal mechanisms, reflection of which can be found in practice. The need to expand the role of
non-governmental international organizations in monitoring the implementation of agreements on the protection of cultural property in the event armed conflict is argued.
Key words: cultural property, the Hague Convention, monitoring of implementation of the
1954 Convention, UNESCO, the Commissioner-General for Cultural Property.

Захист культурних цінностей в разі збройного конфлікту – актуальне та таке,
що потребує постійного різнобічного вивчення питання. Окрім очевидної актуальності, а саме, нових прикладів руйнування культурних цінностей, додає важливості дослідженню згаданого питання проблема поглиблення асиметризації
збройних конфліктів відразу в багатьох напрямках. Нові формати збройних протистоянь, а також неможливість у найближчій перспективі конвенційної перебудови системи міжнародно-правового захисту культурних цінностей, спонукає до
вивчення існуючих механізмів контролю за дотриманням Гаазької конвенції про
захист культурних цінностей в разі збройного конфлікту та можливостей їх найефективнішого використання.
Дослідженням питання захисту культурних цінно стей в разі збройного
конфлікту займалося достатньо багато вітчизняних та зарубіжних вчених. Особливо значний внесок в розвиток саме цього інституту міжнародного гуманітарного права внесли: А.І. Абашидзе, Х. Абтахі, В.І. Акуленко, Е. Александров,
А.В. Антонова, А.А. Ахметзянов, М.М. Богуславський, П. Бойлан, Ф. Буньон,
М.К. Вернон, Ч. Вісшер, П. Веррі, А.Ф. Врдольяк, Л.Н. Галенська, П. Гестербліт,
Дж. М. Зеліг, С. Іджин, П. Ішвара Бат, Г. Кардучі, Ф. Кініо, П. Дж. О’Кіффі,
Р. О’Кіффі, Т.Г. Каткова, Є. Клемаy, В. Ковальскі, Е.М. Котрел, В. Маінетті,
В.В. Максимов, Р. Машталір, В.В. Мельничук, Дж. Мерріман, Г.М. Мосс,
Р.Є. Нахлік, М. Папа Сокал, Р.Е. Патрон, Ж. Пікте, Е.А. Поснер, Н.А. Потапова,
В.М. Репецький, А.П. Сєргєєв, Є. Ставракі, Дж. Томан, Т. Флесас, Є.Н. Хазов,
В.Є. Хазова, А.П. Хеллені, О.М. Хлєстова, Г. Ченг, А. Чехі, X. Шпікера. В тій чи
іншій мірі, всі перераховані вище дослідники торкалися питання механізмів контролю за виконанням Конвенції 1954 року, адже оминути це питання неможливим. Проте, вже описана зміна характеру збройних конфліктів сучасності, а також
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розвиток міжнародного гуманітарного права та військової техніки, тактики та
технологій, роблять питання контрольних механізмів по новому актуальним та
перспективним для дослідження.
Інститут контролю за виконанням Гаазької конвенції про захист культурних
цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року є вкрай важливим і одночасно малоефективним інститутом захисту культурних цінностей в разі збройного
конфлікту. Цей механізм ще під час його обговорення викликав багато нарікань
щодо можливості застосування на практиці, а після вступу конвенції в силу застосовувався лише лічену кількість разів. Стаття 21 Конвенції, а також стаття 2 Виконавчого Регламенту встановлюють наступні елементи згаданого механізму (вони застосовуються лише до міжнародних збройних конфліктів):
Держави-покровительниці. Сторони конфлікту можуть на власний розсуд обрати Державу-покровителя для забезпечення дотримання норм міжнародного гуманітарного права та реалізації власних інтересів в умовах збройного конфлікту.
Такі держави із складу свого дипломатичного або консульського персоналу (в окремих випадках зі складу персоналу інших держав за їх згодою) обирають двох
представників (делегатів), що покликані здійснювати охорону інтересів сторони,
яка знаходиться в конфлікті з точки зору забезпечення схоронності культурних
цінностей. Після Шестиденної війни на Близькому Сході та відставки Генеральних секретарів по культурним цінностям в 1977 р. за ініціативи Генерального директора ЮНЕСКО на делегатів від Швейцарії, як держави-покровительниці, було
покладено функції по контролю за виконанням Конвенції1.
Генеральний комісар з культурних цінностей. Генеральний директор ЮНЕСКО складає та веде Міжнародний список осіб, що висунуті Високими Договірними Сторонами і можуть виконувати функції Генерального комісара. З цього Списку, призначається Генеральний секретар, що діє при стороні конфлікту. Недостатньо зрозумілим залишається момент кількості Генеральних секретарів у тому
разі, коли однією із сторін конфлікту є декілька держав. Видається обґрунтованим, аби в разі призначення декількох секретарів з одного боку, право на
відповідну квоту отримувала б і інша сторона. Через те, що для здійснення
функцій по захисту культурних цінностей Генеральний секретар має отримати не
лише згоду сторони, яку він представляє, але й акцепт від Держав-покровительниць сторін, які знаходяться в конфлікті, важливою є дієвість альтернативних механізмів призначення Секретаря, які б запускалися в разі невдачі в переговорах.
Таких альтернатив Виконавчим регламентом запропоновано дві: Президент
Міжнародного суду ООН може призначити Генерального секретаря, який починає
виконувати свої обов’язки після згоди сторони, яку збирається представляти; допомогу по призначенню ГС можуть надавати нейтральні держави, які виконують
функції Держав-покровительниць. Прикладом використання механізму Генерального секретаря є Близькосхідний конфлікт 1967 року, коли після завершення так
званої шестиденної війни, сторони призначили двох ГС – одного від Йорданії,
Лівану, Єгипту та Сирії, а іншого від Ізраїлю2. Для збереження об’єктивності
дослідження слід відзначити, що це єдиний приклад досягнення згоди між сторонами щодо призначення Генеральних секретарів. Під час Ірано-Іракської війни3,
як і власне після 1977 року, коли Генеральні секретарі на Близькому Сході склали
свої повноваження, досягти подібної згоди не вдалося.
В ст. 2 Регламенту закладений, проте недеталізований (цей механізм по своїй
сутті є внутрішньодержавним, а тому відданий на відкуп національного регулю-
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вання) обов’язок держав по призначенню спеціального представника по культурним цінностям, який б відповідав за культурні цінності, що знаходяться на території Сторони Конвенції. У разі окупації території іншої держави, спеціальний
представник має бути назначений й для таких територій. Ця конструкція Виконавчого регламенту закріплює найбільш легкий для виконання (адже не потребує досягнення згоди, що до призначеної особи між сторонами, що знаходяться в
конфлікті) механізм контролю за виконанням Гаазької конвенції. На практиці він
застосовувався декілька разів: під час конфлікту в Камбоджі спеціальним представником по культурним цінностям було призначено ректора Камбоджійського
університету; після Шестиденної війни директор Департаменту пам’ятників
древності та музеїв був обраний таким представником в Ізраїлі4.
Хоча цими трьома механізмами й закінчується перелік засобів контролю у
ст. 2 Регламенту, проте цілком обґрунтованим вважаємо ствердження про те, що
існують й інші, закладені в Конвенції та Виконавчому регламенті засоби ефективізації договору, шляхом контролю за його виконанням. Так, А.А. Ахметзянов
говорить про практику особистих представників Генерального директора
ЮНЕСКО, які по своїй суті виконують схожі функції із Генеральними комісарами5. Д. Одіран, вказує на функціональну та територіальну обмеженість діяльності
особистих представників порівняно із комісарами6. Проте, важко не помітити
того факту, що подібний інститут є необхідною та досить якісною альтернативою
Генеральним комісарам, в силу того, що процедура його реалізації значно менш
паперомістка та формалізована в контексті отримання згоди від сторін конфлікту.
Прикладом може слугувати конфлікт в Камбоджі, коли В. Елісєєфф та А. Ноблькур були призначені особистими представниками по культурним цінностям Генерального директора ЮНЕСКО7. В 1983 році подібний представник діяв в Тірі під
час Першої ліванської війни між Ліваном та Ізраїлем8. Декілька місій ЮНЕСКО
було задіяно в моніторингу військової кампанії в Югославії, проте, напевно через
особливу жорстокість конфлікту та міжетнічне його підґрунтя, вони не мали
успіху.
Ще одним «прихованим» контрольним механізмом є закріплена в Резолюції
ІІ, прийнятій на Гаазькій конференції 1954 року, норма, яка зобов’язує деражавипідписантів створити Консультативний Комітет по захисту культурних цінностей
під час збройного конфлікту. Особливістю цього контрольного механізму є те, що
його покликання – моніторинг та допомога в реалізації конвенції не тільки після
початку збройного конфлікту, але й у мирний час. Використання згаданого інституту можна прослідкувати на прикладі уже згадуваного конфлікту в Камбоджі, де
в 1970 році було сформовано відповідний Національний комітет9.
Не всі країни учасники Конвенції 1954 року потребували створення окремого
комітету по реалізації та контролю. Як підкреслює Я. Хладік, в деяких державах
окреслені питання віддавались у відання сформованим раніше комісіям по імплементації міжнародного гуманітарного права, інші вирішували проблему за посередництвом приватних інституцій, наділених публічними функціями10. Попри це,
національна інституційна структура більшості країн не відповідає бажаному та
необхідному мінімуму, який б забезпечував ефективний контроль за реалізацією
Конвенції.
Важливу, хоч і не легалізовану в розглядуваному контексті, роль в контролі за
дотриманням положень конвенції відіграє ЮНЕСКО. Незважаючи на те, що в
1983 році на конференції у Відні, експерти визнали неможливість Організації бра-
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ти участь в процедурі призначення Генерального секретаря11, Організація ООН з
питань освіти, культури та науки активно діє з власної ініціативи: здійснює
моніторинг військових кампаній, що трапляються у світі, нагадує воюючим державам про їх зобов’язання за міжнародним правом. Таке мало місце наприклад
під час Ірано-Іракської війни 1980-1988 років, вторгнення Індії у Східний Пакистан 1971 року, Туреччини на Кіпр 1974 року, Сальвадоро-Гондураської війни
1969 року12. В останньому випадку ініціатива ЮНЕСКО особливо важлива через
те, що жодна із сторін конфлікту не була стороною Конвенції. Подібного роду заклики та моніторинг здійснюються і під час неміжнародних збройних конфліктів,
як то було у випадку із конфліктом в Нігерії в 1966-1970 роках13.
Cтаття 26 Конвенції, серед іншого, встановлює правило, згідно якого кожних
4 роки держави-учасниці повинні подавати звіти про реалізацію заходів в рамках
мети та завдань договору. Це положення покликане було надати ЮНЕСКО певний м’який контроль за виконанням конвенційних зобов’язань, але насправді мало чим посприяло такій цілі. Справа в тому, що не всі держави подають звіти (за
всіма спробами отримати звіти від країн-членів та просто лояльних до Конвенції
держав, відразу 33 держави ні разу не відгукнулися на запит), а найбільша частина у звітах обмежується констатуючою інформацією, яка абсолютно не відображає реальному стан речей по імплементації Конвенції. Яскраво, на наш погляд, це
прослідковується в питанні кримінальної відповідальності за військові злочини
проти культурних цінностей. Так, більшість держав відрапортувало, що їх
кримінальні кодекси відповідають вимозі Конвенції щодо криміналізації злочинів
проти культурної власності, проте в більшості випадків така відповідність є чисто умовною – ніяких змін кримінальні закони не зазнавали, а загальні статті про
військові злочини просто починали трактуватися більш широко. Видається, що
нееквівалентність відповідей держав на запити ЮНЕСКО пов’язана з недостатніми заходами щодо імплементації конвенції. Адже якщо держава не вживає
необхідних заходів для адаптації свого законодавства відповідно до рекомендацій
Конвенції, але лише формально доповідає про його відповідність вимогам виходячи із розширюю чого тлумачення окремих норм, важко очікувати від неї серйозного ставлення до звітування. Це породжує проблему непоінформованості
світового співтовариства та ЮНЕСКО про реальний стан справ в кожній конкретній державі, що зменшує можливість надання дієвої допомоги. Прикладом в
підтвердження цієї тези є конфлікти між Іраном та Іраком, Іраком та Кувейтом, коли культурні цінності постраждали в тому числі через небажання належним чином розкривати інформацію щодо них державами-учасницями конфліктів. Стаття
27, яка покликана була сприяти покращенню Конвенції та її ефективності, та що
врегульовувала питання нарад сторін, також не була ефективною (нарада була
скликана тільки раз – в 1962 році на запит Нідерландів). Розмитість повноважень
нарад, пересторога від серйозних розбіжностей під час потенційних конференцій
заважали сторонам реалізувати і цю статтю з контрольно-еволюційним потенціалом.
В силу часу свого прийняття Конвенція містить так звану «колоніальну клаузулу», яка передбачала можливість розповсюдження дії документу на підконтрольні території. Співвідношення з попередньо прийнятими документами встановлено по формулі доповнення та деталізації їх, але попередньо встановлений
відмітний знак заміщався новим, запропонованим Гаазькою конвенцією 1954 року. На випадок денонсації Конвенції (хоч у фінальний текст і не була включена
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«клаузула Мартенса» про незастосовність денонсації до тих норм, що будуть носити зобов’язуючий характер в силу принципів міжнародного права та встановлених традицій) в ч.3 ст. 37 міститься відстрочка денонсації, яка гарантує призупинення її дії у випадку збройного конфлікту.
Підводячи підсумок аналізу контрольних механізмів в Конвенції про захист
культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, важливо відмітити їх
громіздкість та нездатність достатньо оперативно вмикатися при потребі. Диверсифікація методів забезпечення реалізації Конвенції посприяла не стільки ефективності, скільки складності сприйняття державами. Вважаємо найбільш
раціональним та життєздатним є «інтернаціональне» вирішення проблеми під
яким ми розуміємо активну участь неурядових міжнародних організацій (в першу
чергу «Блакитного щита») в процесі контролю за виконанням конвенції під час
збройного конфлікту.
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ПОНЯТТЯ КОСМІЧНОГО ОБ’ЄКТА
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На основі аналізу відповідних норм міжнародного космічного права,законодавства
України про космічну діяльність та наукових джерел формулюється правовий зміст поняття «космічний об’єкт», визначаються види таких об’єктів та їх правовий статус.
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Храпач С.В. К вопросу о правовом содержании понятия космического объекта
На основе анализа соответствующих норм международного космического права,
законодательства Украины о космической деятельности и научных источников формируется правовое содержания понятия «космический объект», определяются виды
этих объектов и их правовой статус.
Ключевые слова: правовое содержание, международное космическое право, космическое пространство, космическая деятельность, космический объект, космический
мусор.

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.

Освоєння космічного простору, розвиток космонавтики обумовили необхідність вирішення багатьох складних технічних, технологічних, організаційних
та юридичних питань, одним з яких є питання встановлення правової природи та
правового змісту поняття космічного об’єкта.
На даний час в законодавстві України відсутнє визначення поняття
«космічний об’єкт». В Законі України «Про космічну діяльність» міститься лише
дефініція поняття об’єктів космічної діяльності (космічної техніки). Ним, відповідно до Закону, є матеріальні предмети штучного походження, що проектуються,
виготовляються та експлуатуються як у космічному просторі (космічний сегмент,
космічна інфраструктура), так і на поверхні Землі (наземний сегмент, наземна
інфраструктура) з метою дослідження та використання космічного простору1.
В міжнародному космічному праві також немає єдиного підходу до визначення цього поняття, хоча термін «космічний об’єкт» доволі часто вживається в
міжнародно-правових договірних нормах. Ця обставина, безумовно, актуалізує
проблему визначення правового змісту поняття «космічний об’єкт», що, власне і
складає мету даної статті.
Окремі спроби виробити уніфіковане тлумачення терміну «космічний об’єкт
здійснювались на міжнародно-правовому рівні. Серед таких спроб можна назвати Конвенцію про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними
об’єктами (1971р.)2 та Конвенцію про реєстрацію об’єктів, що запускають у
космічний простір (1974р.)3, відповідно до яких під космічними об’єктами слід
розуміти складові частини космічного об’єкта, а також засоби його доставки в
космічний простір. Отже, вказані конвенції не дають остаточної відповіді, що
потрібно розуміти під космічним об’єктом. Таке визначення вироблено доктриною міжнародного космічного права і зводиться до того, що космічні об’єкти – це
всі види технічних пристроїв, створених людиною, які призначені для використання в космічному просторі. Щодо космічних об’єктів природного походження,
то в міжнародно-правових нормах космічного права вони визначаються узагальненим поняття "небесні тіла".
На відміну від небесних тіл природного походження (Місяць, планети, астероїди тощо), під космічними об’єктами у міжнародному космічному праві маються на увазі створені людиною штучні супутники Землі, автоматичні і пілотовані
кораблі та станції, ракети-носії тощо.
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Отже, у діючих міжнародних угодах по космосу загальносприйняте визначення космічного об’єкта відсутнє. Спроби сформулювати таке визначення робилися
як у дипломатичній практиці, так і в доктрині міжнародного космічного права. У
процесі роботи над Конвенцією 1972 року про міжнародну відповідальність за
шкоду, заподіяну космічними об’єктами, з пропозиціями щодо визначення поняття «космічний об’єкт» виступали Бельгія, Угорщина, Індія, Польща, Аргентина,
спільно Австралія та Канада. Однак узгодженої позиції з цього питання досягти
не вдалося, а тому було вирішено не давати такого визначення. З урахуванням попереднього досвіду надалі подібного роду спроби не робилися4.
Винятком із загального правила є два нині недіючих документа, в яких містилося визначення космічного об’єкта. Передусім, це Конвенція 1962 року про створення Європейської організації з розробки ракет-носіїв, у ст. 19 якої космічний
об’єкт визначений як «апарат, призначений для виведення на орбіту супутника
Землі або іншого небесного тіла, або для польоту по іншій траєкторії в космічному про сторі»5. В 1971 році на Всесвітній адміністративній конференції
радіозв’язку космічний об’єкт був ототожнений з космічним кораблем і визначений як «створений людиною засіб пересування, призначений для запуску за межі
основної частини земної атмосфери»6.
В сучасній правовій літературі і серед юристів практиків існують два основних підходи до визначення космічного об’єкта: функціональний і просторовий.
Прихильники функціонального підходу акцентують увагу на характері потужності (тяги) космічних апаратів і на їх відмінності у цьому відношенні від
повітряних суден, які використовують при польоті властивості повітря. Натомість, на наш погляд, при цьому не враховуються в належній мірі перспективи
створення аерокосмічних об’єктів, здатних самостійно злітати і підніматися в космос з поверхні Землі та здійснювати посадку аналогічно повітряним судам.
Прихильники так званого просторового підходу головну увагу акцентують не
на характері потужності (тяги) космічних об’єктів, а на місці і призначенні їх
діяльності. Відповідно, основною ознакою таких об’єктів вважається те, що вони
призначені для польоту і діяльності в космічному просторі. Саме у цьому вбачається їх відміна від повітряних апаратів, а також від наземних засобів і установок з дослідження космосу7.
Для позначення осіб, які здійснюють космічні польоти і перебувають на борту космічних об’єктів або на небесних тілах, в угодах з міжнародного космічного
права використовуються різні терміни: "космонавти", "екіпаж", "персонал",
"представники", "особи на борту космічного об’єкта ". Це, однак, не означає що
міжнародне космічне право встановлює відмінності у правовому режимі осіб, які
здійснюють космічні польоти, в залежності від виконуваних ними функцій або
будь-яких інших ознак. Незалежно від того, є такі особи військовими чи
цивільними, управляють вони космічним кораблем або виконують науководослідницькі функції, а також незалежно від їх національної належності, усі вони, з точки зору міжнародного космічного права, мають однаковий статус космонавтів. На відміну від положень морського і повітряного права, в яких визначається відмінність між екіпажем і пасажирами судна, в космічному праві такої
відмінності на даний час не існує. Хоча в майбутньому, у разі здійснення регулярних космічних подорожей прогнозовано може з’явитися необхідність у виробленні і встановленні особливого правового режиму пасажирів космічних кораблів.
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Космічний об’єкт як штучний технічний пристрій (апарат), використання якого регулюється нормами національного права, лише за певних умов (запуску в
космічний простір або спорудження відповідного об’єкта у ньому) стає об’єктом
міжнародного космічного права. Саме з моменту запуску космічного об’єкта або
створення такого об’єкта в космічному просторі, включаючи небесні тіла, виникають пов’язані з ним міжнародно-правові відносини, які тривають до приземлення космічного об’єкта на території держави, яка його запустила, або згоряння
при входженні в щільні шари атмосфери8.
Відповідно до Конвенції 1975 року про реєстрацію об’єктів, що запускаються
в космічний простір, держави направляють на ім’я Генерального секретаря ООН
інформацію не лише про запущені космічні об’єкти, а й про об’єкти, які, будучи
виведеними на орбіти навколо Землі, більше не перебувають на цих орбітах. Надання такої інформації означає підтвердження факту припинення міжнародних
правовідносин, пов’язаних з польотом конкретного космічного об’єкта.
Для застосування норм міжнародного космічного права важливе практичне
значення має питання про те, чи відносяться до космічних об’єктів і тим самим
чи підпадають під сферу дії Конвенції про реєстрацію об’єктів, що запускаються
в космічний простір 1975 року, а також інших міжнародних угод по космосу
літальні технічні пристрої (апарати), які, будучи виведені на навколоземну орбіту
і не здійснили повного витка (так званий частково орбітальний політ), повертаються на Землю. На думку окремих фахівців у галузі космічного права положення міжнародних угод по космосу поширюються лише на такі літальні технічні
пристрої (апарати), які здійснили повний виток по навколоземній орбіті. Саме так
цими фахівцями сприймається, зокрема, норма п. 1 ст. II Конвенції 1975 року, в
якій міститься зобов’язання реєстрації космічного об’єкта, що запускається на
орбіту «навколо Землі або далі в космічний простір». Нерідко при цьому частково орбітальний політ порівнюється з суборбітальними польотами міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), на які не поширюється дія положень Конвенції
1975 року про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний простір, а також
інші міжнародні угоди по космосу.
Проте для такого порівняння, на нашу думку, як в юридичному, так і в
технічному відношеннях немає достатніх правових підстав. У юридичному сенсі
проліт МБР через космічний простір не вважається забороненим у зв’язку з
відсутністю режиму повної військової нейтралізації космічного простору. Стосовно часткового орбітального польоту космічного об’єкта, то наявність на його
борту ядерної зброї стало б порушенням положень Договору 1967 року про заборону розміщувати в космосі ядерну зброю.
У технічному плані об’єкту, який здійснює частково орбітальний політ, на
відміну від МБР, який рухається по балістичної траєкторії, надається перша
космічна швидкість. Завдяки цьому він виходить на навколоземну орбіту, а для
спуску з неї на Землю ним використовується гальмівне обладнання. За своєю конструкцією такий об’єкт призначений для використання у космічному просторі, і
тому в разі запуску даний об’єкт повністю підпадає під сферу дії як Конвенції
1975 року про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний простір, так і
інших міжнародних угод по космосу.
Необхідно зауважити, що у конвенції 1975 року про реєстрацію об’єктів, що
запускаються в космічний простір слідом за Договором 1967 року про принципи
діяльності держав з дослідження і використання космічного простору, включаю-
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чи Місяць та інші небесні тіла (ст. VII і VIII) та Конвенцією 1972 року про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об’єктами (ст. 1), міститься
положення про космічні об’єкти та їх «складові частини».
Під поняттям «складова частина» космічного об’єкта в міжнародно-правових
угодах по космосу маються на увазі апаратура, джерело енергії і все обладнання,
необхідне для нормального функціонування цього об’єкта, частини що відокремилися від космічного об’єкта, а також залишки космічного об’єкта, що припинив своє існування. Крім того, у Конвенції 1975 року, так само як і в Конвенції
1972 року, до змісту поняття космічного об’єкта включено «засіб його доставки і
його частини».
У зв’язку зі створенням Міжнародної космічної станції перед державамиучасниками постала дилема: вважати міжнародну космічну станцію космічним
об’єктом, а її елементи «складовими частинами» цього об’єкта або розглядати її
як сукупність різних космічних об’єктів, що підлягають окремій реєстрації. Питання було розв’язане в Угоді про міжнародну космічну станцію, підписаній у Вашингтоні 29 січня 1998 р . урядом Канади, урядами 11 держав – членів Європейського космічного агентства, урядами Японії, Росії та США9. Згідно зі ст. 5
цієї Угоди кожен партнер «реєструє в якості космічних об’єктів належні їм
орбітальні елементи...».
Зазначене вище питанням про «складові частини» космічних об’єктів або частини засобів їх доставки безпосередньо пов’язане з проблемою визначення юридичної природи так званого космічного сміття. На даний час в спеціальній літературі є два підходи в цьому питанні. Одні автори вважають, що таке сміття не повинно класифікуватись як космічний об’єкт або його частина. Оскільки
космічний об’єкт, який вийшов з ладу, або з-під контролю, а також розпався в результаті вибуху на уламки, не повинен розглядатися в якості космічного об’єкта
або його частин. Тим самим будь-які збитки, завдані таким космічним сміттям,
виявиться поза сферою дії Конвенції 1972 року про міжнародну відповідальність
за шкоду, заподіяну космічним об’єктом10. На переконання переважної більшості
правознавців космічне сміття повинно охоплюватися поняттям космічних
об’єктів та їх частин (С. Горов, Б. Ченг, І. Дідерікс-Фершоор, Е. Г. Жукова та ін.)
В науці і практиці міжнародного космічного права досі дискусійним залишається питання щодо визначення змісту поняття «космічне сміття». У зв’язку з
цим слід зазначити, що у ході обговорення цього питання в Науково-технічному
підкомітеті Комітету ООН по космосу в 1997 році було запропоновано визначення поняття космічне сміття. При цьому основна увага акцентувалась на тому, що
мова повинна йти про нефункціонуючі штучні космічні об’єкти, включаючи їх
фрагменти і частини, нездатні відновити свою діяльність, а також про те, що можливість здійснити ідентифікацію його власника не має бути принциповою11.
Поява транспортних космічних човників багаторазового використання типу
«Спейс Шаттл» також викликало дискусію про їх правову природу. Квінтесенцією результатів цієї дискусії стала узгоджена позиція, що при запуску такі кораблі нічим не відрізняються від звичайних космічних об’єктів. Однак, на думку
окремих фахівців-правознавців, при входженні в щільні шари атмо сфери
космічні човники повинні розглядатися в якості повітряних літальних апаратів,
оскільки на цьому етапі польоту ними використовується реакція повітря. З метою
недопущення розбіжностей у даному питанні, керівництво Національного аерокосмічного агентства США (НАСА) виступило з офіційним роз’ясненням, що
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спуск з космічної орбіти на Землю «Спейс Шаттл» принципово нічим не
відрізняється від спуску звичайного космічного корабля і в цьому відношенні
«Спейс Шаттл» на всіх етапах польоту повинен розглядатися в якості космічного
об’єкта. Відповідно, правовий режим даного об’єкта під час спуску і посадки
визначається нормами міжнародного космічного права.
Космічні об’єкти можна класифікувати за різними критеріями. Залежно від
наявності чи відсутності екіпажу усю сукупність космічних об’єктів поділяють на
дві основні групи: автоматичні і пілотовані. У свою чергу, залежно від місця
діяльності обидві групи космічних об’єктів поділяються на навколоземні
орбітальні й міжпланетні космічні об’єкти, У чинному міжнародному космічному праві, на відміну від міжнародного повітряного або морського права, космічні
об’єкти військового призначення не виокремлюються в особливу правову категорію. У цьому виявляється специфічна особливість міжнародного космічного
права порівняно з міжнародним морським і повітряним правом, у якому,
відповідно, військові кораблі і військові літаки користуються особливим правовим режимом, відмінним від торгових судів і цивільної авіації.
Найбільш чітко розмежування автоматичних і пілотованих космічних
об’єктів, на наш погляд проведено в Угоді 1968 року про рятування космонавтів,
повернення космонавтів і повернення об’єктів, запущених у космічний простір.
Особливістю пілотованих космічних об’єктів є специфіка їх міжнародно-правового статусу. При розгляді і вирішенні міжнародно-правових аспектів функціонування пілотованих космічних об’єктів залежно від цільового призначення і місця
діяльності уявляється можливим розрізняти три різновиди таких об’єктів:
космічні кораблі, заселені орбітальні станції, заселені станції на небесних тілах.
Розвиток космонавтики обумовив виокремлення особливого різновиду навколоземних заселених космічних станцій (НЗКС). Вони відрізняються від звичайного космічного корабля трьома основними ознаками: 1) тривалим періодом активного функціонування в космічному просторі; 2) наявністю або можливістю наявності періодично змінюваного екіпажу та транспортної системи матеріальнотехнічного постачання та обслуговування; 3) широким колом завдань, які можуть
вирішуватися екіпажем за допомогою апаратури НЗКС та інших космічних засобів, що входять до складу станції. До такого виду космічних об’єктів можна
віднести орбітальну станцію «Мир» і міжнародну космічну станцію. Залежно від
місця діяльності із загальної категорії пілотованих космічних об’єктів можна виокремити станції на Місяці та інших небесних тілах, які прогнозовано можуть
з’явитися у найближчій перспективі. За своїми основними ознаками такі станції
близькі до НЗКС, хоча, без сумніву, перші будуть мати певні відмінності.
Таким чином, на сучасному етапі розвитку космонавтики можна говорити про
три основні види пілотованих космічних об’єктів: пілотовані кораблі, заселені
орбітальні станції, заселені станції на небесних тілах. До космічних об’єктів, на
нашу думку, також слід віднести і елементи наземної інфраструктури, зокрема,
центри керування космічними польотами, космодроми тощо.
Підсумовуючи викладене, можна зробити узагальнюючий висновок про те,
що поняття «космічний об’єкт» слід розглядати у широкому та вузькому розуміннях. Так, космічним об’єктом у вузькому розумінні слід вважати штучно
створений об’єкт, який був запущений в космічний простір з метою його наукового дослідження та використання, або залишився там після відпрацювання, або
внаслідок аварії.
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Під космічними об’єктами в широкому розумінні пропонується вважати
об’єкти наземної інфраструктури, які використовуються для запуску та керування об’єктами, які запускаються в космічний простір з метою його наукового
дослідження та використання, а також самі ці об’єкти.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ КОНСОЛІДАЦІЇ В УКРАЇНІ

Досліджуються причини неефективності консолідаційної складової етнонаціональної політики України. Автор доходить висновку, що політика загальнонаціональної консолідації проводиться стихійно, оскільки не спирається на законодавчу базу. Навіть ті нормативно-правові акти, що містять згадки про консолідацію, не
наповнюють її механізмами реалізації.
Ключові слова: консолідація, етнокультурний розкол.
Витман К.Н. Особенности политики консолидации в Украине
Исследуются причины неэффективности консолидационной составляющей этнонациональной политики Украины. Автор делает вывод, что политика общенациональной консолидации проводится стихийно, поскольку не опирается на законодательную
базу. Даже те нормативно-правовые акты, которые содержат упоминания о консолидации, не наполняют ее механизмами реализации.
Ключевые слова: консолидация, этнокультурный раскол.

Vitman Koctantyn. The specific of consolidation policy in Ukraine
The reasons of consolidation politics inefficiency are studied. The author draws the conclusion 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 realization.
Key words: consolidation, ethnocultural split.

Політичні події 2013 року вкотре актуалізували необхідність консолідації всіх
членів українського суспільства незалежно від етнічної, етнорегіональної, мовної
належності, політичних, зовнішньоінтеграційних уподобань. Ці події одночасно
вказали на неефективність консолідаційної складової етнонаціональної політики
України. Етнорегіональна ідентичність та пов’язані з нею зовнішньоінтеграційні
пріоритети виявилися сильнішими за загальнонаціональну українську ідентичність. Наприкінці 2013 року країною прокотилася хвиля протестних акцій, так
званих майданів (мирних зібрань громадян на головних площах міст), як з вимогою прискорення євроінтеграції, так і з підтримкою відтермінування підписання
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Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Україна вкотре за роки незалежності умовно
розділилася по лінії етнополітичного розколу на Південь і Схід, що підтримують
тіснішу співпрацю з Росією та країнами колишнього пострадянського простору,
та Північ і Захід, які вимагають від уряду продовження курсу євроінтеграції.
Враховуючи ці етнополітичні події та виклики, Президент України у новорічному зверненні до українців назвав 2013 рік найскладнішим в історії незалежної України. Глава держави переконаний, що «через майдани та національні
круглі столи, політичні суперечки та відвертий діалог ми йдемо шляхом порозуміння та національної консолідації»1. В. Янукович вважає шлях консолідації
«надзвичайно тернистим», але наголошує на тому, що іншої альтернативи немає
і «пройти ми його маємо спільно, пліч-о-пліч».
Актуалізація етнополітичного розколу, протестні акції та реакція політиків на
них вказують на те, що подальший гармонійний етнополітичний розвиток України без масштабної реалізації політики загальнонаціональної консолідації неможливий. Несформованість політичної нації, громадянської ідентичності (яка ледве
перевищує 50%), відсутність згоди в українському суспільстві щодо загальнонаціональних інтересів, вектору розвитку та зовнішньополітичної інтеграції гальмують поступ держави, породжують етнополітичні суперечності та конфлікти в
українському суспільстві. Дати відповідь на ці виклики могла б послідовна
політика загальнонаціональної консолідації, однак проводиться вона фрагментарно, стихійно - більше на рівні заяв політиків, передвиборчих гасел. Цим і обумовлений низький позитивний ефект консолідації в етнонаціональних процесах
України.
У нормативно-правових актах України консолідація постає виключно як
політичний феномен, а не правовий інструмент, який має чітке визначення та спирається на визначений набір механізмів реалізації. Документи, що стосуються
сфери етнонаціональних відносин, практично не згадують про консолідацію.
Принаймні, Закон України «Про національні меншини в Україні» та Декларація
прав національностей України таких згадок не містять. Конституція України в ст.
11 визначає, що держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її
історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України. Однак зауважимо, що консолідація української нації як етнічної
спільноти, закріплена як конституційний принцип, немає нічого спільного з загальноукраїнською громадянською або етнокультурною консолідацією і може
навіть посилювати етнодеструктивні деконсолідаційні процеси в українському
суспільстві. Більш пізні закони сфери етнонаціональних відносин розглядають
консолідацію дуже вузько, вони не обґрунтовують політику консолідації і не наповнюють її механізмами реалізації. Наприклад, Законом України «Про засади
державної мовної політики» висока мовна культура визначається основою духовного взаєморозуміння, культурного взаємозбагачення і консолідації суспільства2;
Законом України «Про закордонних українців» однією з основних засад співпраці
із закордонними українцями визначається розв’язання проблем становлення та
консолідації української нації3.
Більше уваги консолідації приділяють нормативно-правові акти сфери національної безпеки. Зокрема, Законом України «Про засади внутрішньої і зовнішньої
політики» у ст. 10 серед основних засад внутрішньої політики в гуманітарній
сфері передбачено «створення умов для консолідації суспільства на основі
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національної системи духовних цінностей, у центрі якої людина, її розвиток, права і свободи, максимальне забезпечення її потреб; відновлення повноцінного
діалогу між представниками різних соціальних та етнічних груп, культур та
релігійних конфесій; забезпечення умов для формування толерантного
суспільства, гарантування свободи совісті та віросповідання»4. Однак серед основних принципів внутрішньої і зовнішньої політики консолідація не передбачена – ця прогалина має бути усунута з законодавства. Адже консолідація
поліетнічного суспільства не менш важлива, ніж, наприклад, забезпечення балансу загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів; свобода, соціальна
справедливість і творча самореалізація, участь громадян в управлінні державними і суспільними справами; соціальне партнерство та громадянська солідарність.
Попередня редакція Стратегії національної безпеки України від 2007 року також чимало уваги приділяла консолідаційним чинниками та процесам. Окремий
розділ має назву «Принципи забезпечення національної єдності та захищеності
життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від зовнішніх і
внутрішніх загроз». Зауважимо, що «єдність» є одним з синонімів «консолідації»
у вітчизняній науці та політичній практиці. Поняття «національної єдності» попередньої редакції Стратегії національної безпеки України дуже близьке до загальнонаціональної консолідації. Національна єдність нормативно-правовим актом
розглядається як запорука забезпечення ефективного захисту інтересів особи,
суспільства і держави за умов поваги до гідності людини та реалізації таких
життєво важливих національних інтересів України: прав і свобод людини і громадянина; суверенітету України, її територіальної цілісності, недоторканності державного кордону, демократичного конституційного ладу, верховенства права; соборності держави на основі консолідації усіх територіальних громад, суспільних
верств, етнічних груп навколо цінностей незалежного, вільного, суверенного і демократичного розвитку єдиної України; збереження і розвитку духовних і культурних цінностей суспільства; гармонійних відносин з іншими державами світу,
сприйняття Української держави міжнародним співтовариством як повноцінного
і рівноправного його члена5.
В документі наголошується, що в Україні суспільно-політичні події гостро порушують проблему забезпечення національної єдності та соборності Української
держави, вирішення якої ускладнюють: ціннісно-світоглядне розшарування українського суспільства, яке обумовлюється культурно-історичними відмінностями окремих регіонів України і поглиблюється внаслідок спекуляцій на цій проблематиці з боку певних внутрішньо- і зовнішньополітичних сил, зокрема екстремістського спрямування; слабкість та розпорошеність інституцій громадянського суспільства, що не дозволяє належним чином реалізовувати їхній потенціал
стосовно демократизації суспільного життя.
Виходячи з цього, стратегічними пріоритетами політики національної безпеки було визначено досягнення національної єдності та консолідації суспільства
шляхом подолання як об’єктивних, так і штучних суперечностей соціокультурного, конфесійного, етнічного, мовного, міжрегіонального та регіонального характеру на основі безумовного додержання конституційних гарантій прав і свобод
людини і громадянина. Задля цього було визнано за необхідне: поширювати серед
різних соціальних, вікових, освітніх, культурних верств українського народу ідею
спільності історичної долі, переваг тісної співпраці і взаємодопомоги, безпосередньої залежності успішності кожного громадянина України від рівня єдності
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українського суспільства, що сприятиме формуванню національної ідеї в її широкому, світоглядному розумінні; продовжити реформування політичної системи у
напрямі утвердження плюралістичної демократії та європейських цінностей, свободи слова, розвитку громадянського суспільства на засадах Конституції України.
Фактично, Стратегія національної безпеки України від 2007 року стала першим нормативно-правовим актом, в якому була визнана і окреслена головною
внутрішньою загрозою національної безпеки України проблема етнокультурного
розколу українського суспільства. А також запропоновані певні механізми політики консолідації з подолання розколу. Однак суттєвих зрушень в етнополітичній
практиці не відбулося, в першу чергу тому, що практичні кроки для реалізації цих
завдань не здійснювалися центральними та місцевими органами влади. Втім,
спроба закріпити тенденцію інтеграції усіх етноспільнот саме в нормативно-правових актах сфери національної безпеки свідчить про неабияку актуальність
проблеми.
Чинна редакція Стратегії національної безпеки від 2012 року під назвою
«Україна у світі, що змінюється» ключовим завданням політики національної безпеки у внутрішній сфері визначає створення сприятливих умов для зміцнення
єдності українського суспільства на основі європейських демократичних цінностей, що передбачає реалізацію комплексу заходів, спрямованих на консолідацію
українського суспільства та пошук консенсусу щодо ключових питань розвитку
держави; усунення бар’єрів культурного, конфесійного, мовного, регіонального
характеру; забезпечення пріоритетності розвитку української культури та
української мови як державної в усіх сферах життя; гарантування вільного
розвитку і захисту російської, інших мов національних меншин України6.
Втім, чинна Стратегія національної безпеки України менше уваги приділяє
механізмам забезпечення консолідації, ніж її попередня редакція. Цьому знаходимо кілька пояснень. По-перше, це обумовлено актуалізацією інших викликів, які
опосередковано можна вважати наслідками провалу реалізації стратегічного
пріоритету політики національної безпеки із забезпечення національної єдності
та консолідації суспільства. По-друге, неспроможністю держави без підтримки
громадянського суспільства, без зацікавленості всіх етносуб’єктів консолідувати
поліетнічне суспільства на практиці. Це підтверджує виявлена у внутрішньому
безпековому середовищі проблема неадекватності реагування державних органів
на конфліктні заго ст рення у сфері політичних, економічних, соціальних,
міжетнічних, міжконфесійних відносин, радикалізації суспільних настроїв і
поширення проявів екстремізму. По-третє, небажанням піднімати цю тему, щоб
не загострювати суперечності в уже і без того розколотому за безліччю ознак
українському суспільстві.
Не спостерігається згоди щодо політики загальнонаціональної консолідації
загалом та механізмів її реалізації зокрема й в політичних документах - програмах загальнонаціональних парламентських політичних сил, які вони зобов’язалися послідовно втілювати, здобувши владу. Комуністична партія Україні (13,18%
голосів виборців на останніх парламентських виборах 2012 року) у своїй програмі зо середжується на ідеях справедливості, солідарності, колективізму,
взаємодопомоги, поваги до всіх етноспільнот. Українське суспільство постає ураженим всеосяжною системною кризою, тотальною корумпованістю владних
структур, таким, що переживає глибокий соціально-економічний занепад. Жодної
уваги консолідації політична сила не приділяє. Навпаки, акцентує увагу на фак-

280
Держава і право • Випуск 63
торах, що розділяють суспільство – «надає велике значення врахуванню специфіки різних регіонів країні, обумовленої їх історичним минулим, етнічним
складом населення, традиціями та іншими обставинами, не виключаючи можливості переходу до федеративного устрою України»7.
Тим не менше констатація деконсолідаційних викликів у політиці має місце у
програмних положеннях. КПУ стурбована тим, що під виглядом національної ідеї
суспільству нав’язується український націоналізм, що базується на русофобії та
інших видах ксенофобії. «Як показала реальність давніх та останніх років,
націоналізм не може бути консолідуючим фактором, його насадження розколює
країну..» – стверджує політична сила, пропонуючи заборонити всі
націоналістичні ідеології. Розуміння консолідації як інтеграційної передумови
розвитку держави в програмних положеннях партії відсутнє.
Головний ідеологічний опонент КПУ, ВО «Свобода» (10,44% голосів виборців) у політичній програмі під назвою «Програма захисту українців» також не
згадує про необхідність впровадження політики консолідації. Головною метою
партії є побудова могутньої України на засадах соціальної та національної справедливості. Фактично, політична сила пропонує збувати в Україні етнократію державу, в якій дискримінуються та маргіналізуються представники інших
національностей. Обіймати найвищі посади в ній матимуть право лише етнічні
українці (пост Президента) та громадяни, що спілкуються українською мовою
(посади суддів). Пропонується надавати громадянство тільки тим особам, що народилися в Україні або є етнічними українцями; запровадити кримінальну
відповідальність за будь-які прояви українофобії, а не ксенофобію за етнічною ознакою загалом8. Для етнічного маркування громадян пропонується відновити
графу «національність» в паспорті та свідоцтві про народження. В нинішніх етнополітичних умовах програма такого безкомпромісного характеру може лише
деконсолідувати українське суспільство, викликаючи обурення та спротив в представників національних меншин, адже на практиці вона передбачає консолідацію
лише етнічної нації, будь-які прояви якої в Україні супроводжуються деконсолідацією суспільства, що має поліетнічний склад. Як свідчить досвід держав,
що будували свою етнонаціональну політику на принципах етнічної вищості,
тривалої етнополітичної стабільності та процвітання вони не досягли.
Політична програма Партії регіонів (30% голосів) «Від стабільності до добробуту» на 2012-2017 роки дуже лаконічна і зосереджується переважно на економічних показниках, що відображають ефективність роботи політичної сили у
владі та встановлюють цілі на майбутнє9. Партія закликає об’єднати зусилля громадян і влади заради національного прогресу та економічного процвітання. Цей
підхід є цілком справедливим, враховуючи той факт, що згідно з опитуваннями
більшість населення всіх регіонів вважає, що основою для національного єднання мають стати зростання економіки та підвищення рівня життя.
ВО «Батьківщина» (25,54%) у програмі пріоритетним завданням ставить консолідаційну мету - формування сучасної української політичної нації з неповторною національною ідентичністю, власною історією та спільним європейським
майбутнім та обіцяє створити умови для вільного розвитку усіх мов, гарантувати
права національних меншин згідно з європейськими стандартами. Окремий
розділ присвячений національній та міжнаціональній політиці партії. В ньому
політична сила виходить з того, що Україна є і буде багатонаціональною, тому
вважає облаштування культурного та духовного життя усіх етнічних груп
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спільною відповідальністю держави і суспільства. ВО «Батьківщина» виступає за
справедливе вирішення етнонаціональних проблем, задоволення мовних, культурних, релігійних потреб усіх етносуб’єктів10. Утверджується ідея того, що держава повинна забезпечувати узгодження інтересів та рівноправний розвиток етноспільнот на основі солідарності й компромісів.
Серед першочергових завдань національної політики політичної сили визначено: забезпечення рівних можливостей розвитку національностей; розробка та
реалізація державних програм розвитку і захисту культури національних меншин; створення умов для вільного, мовного і культурного самовизначення й розвитку громадян; сприяння поширенню ідей міжнаціональної консолідації, злагоди. Своїм політичним пріоритетом політична сила називає забезпечення прямої і
активної участі громадян у вирішенні державних питань, сприяння розвитку
міжнаціональної солідарності й співпраці. Таким чином, у програмі партії закладені консолідаційні ідеї.
Однак найповніше актуальність та необхідність впровадження політики консолідації висвітлена у політичній програмі партії «УДАР В. Кличка» (13,96%).
Серед основних цінностей політичної сили - єдність країни, єдність громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії. Партія констатує і шкодує
про те, що українське суспільство досі роздроблене за етнічними, мовними, «клановими» критеріями, тому відсутність єдиної політичної культури і громадянської самосвідомості використовується авантюрними політиками11. УДАР переконаний, що лише консолідована країна може бути ефективною і конкурентною у
світі, а це потребує формування в Україні громадянської нації, єдиним критерієм
належності до якої повинно бути прагнення реалізувати себе у спільній для всіх
державі. Творення політичної нації вимагає раціональних компромісів у поглядах
на минуле, вироблення спільного бачення майбутнього на основі нових сучасних
цінностей. Громадянська нація вважається головною передумовою ефективності
інститутів держави. Успіх країни у сучасному світі залежить від рівня довіри між
її громадянами, рівня громадянської солідарності, активності мереж взаємодопомоги та здатності об’єднуватися заради спільних інтересів. Консолідація
суспільства на основі спільних цінностей та цілей визнається необхідної умовою
успішних економічних перетворень.
Програма політичної сили навіть містить два окремі тематичні розділи «Громадянське суспільство» та «Рівноправна політика міжкультурного діалогу з
національними меншинами», які передбачають конкретні кроки з формування
громадянського суспільства та проведення політики суспільної інтеграції всіх етноспільнот, що гарантуватиме розвиток толерантності в українському
суспільстві, підвищить рівень соціальної взаємодії та збагачення багатогранної
культури громадянської нації. З-поміж інших політичних сил програмні положення партії «УДАР В. Кличка» відрізняються сучасним баченням інтеграційних етнополітичних процесів в державі, серед яких основне місце посідає політика консолідації.
Незважаючи на те, що, принаймні, половина програм парламентських партій
передбачають або згадують в тому чи іншому вигляді про необхідність консолідації українського суспільства на засадах багатокультурності, поліетнічності,
формування політичної нації, реалізації цих передвиборчих та програмних гасел
в повному обсязі не спостерігається. Етнокультурно інтеграційні ініціативи не отримують практичне втілення в сфері етнонаціональних відносин. Лише партія
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«Свобода» розпочала реалізацію своїх намірів у вигляді проекту закону, що передбачає повернення графи «національність» у внутрішні документи громадян.
Але оскільки ця ініціатива має деконсолідаційний ефект, враховувати її не доводиться.
Отже, сучасні етнополітичні процеси в Україні вказують на неефективність
консолідаційної складової етнонаціональної політики України. Аналіз засвідчив,
що політика загальнонаціональної консолідації проводиться фрагментарно,
стихійно, оскільки не спирається на законодавчу базу. Нормативно-правові акти
здебільшого не обґрунтовують політику консолідації і не наповнюють її механізмами реалізації. Передвиборчі програми та заяви, які містять консолідаційні
положення, не знаходять втілення на практиці. Тим часом посилюються виклики
етнополітичній безпеці, що походять від деконсолідованого українського
суспільства - етнополітичний розкол, конфліктність, протестна активність.
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Проаналізовано еволюцію підходів до реформування виконавчої влади у Великій Британії на основі чотирьох білих книг «Реорганізація центрального уряду», «Хартія громадян», «Модернізуючи уряд» та «Відкриті державні послуги». Визначено основі напрями пропонованих реформ, принципи їх здійснення та отримані результати.
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Береза А.В. Белые книги административных реформ в Великобритании
Проанализировано эволюцию подходов к реформированию исполнительной власти в
Великобритании на основе четырех белых книг: «Реорганизация центрального правительства», «Хартия граждан», «Модернизируя правительство» и «Открытые государственные услуги». Определены основные направления предлагаемых реформ, принципы их осуществления и полученные результаты.
Ключевые слова: административная реформа, модернизация, правительство, участие, партнерство, сети, государственная служба.

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
proposed reforms, principles of its implementation and outcomes, are defined.
Key words: administrative reform, modernization, government, participation, partnership, networks, civil service.

Починаючи з кінця 1980 років уряд Великої Британії вважався світовим авторитетом у сфері реформування державного управління. Багато ідей, які пропонувалися британськими реформаторами, тою чи іншою мірою запозичувалися
іншими країнами для удо сконалення своєї управлінської системи. Майже
півстоліття реалізації цих реформ засвідчили, що хоча Велика Британія вважається новатором у сфері державного управління, однак їй не завжди вдавалося
досягти задекларованих цілей.
Із цілої низки програмних документів, що були розроблені у Великій Британії,
ми виділимо чотири, що мали, на нашу думку, найбільший вплив на діяльність
органів виконавчої влади. Початок реформам у другій половині ХХ ст. поклала
біла книга «Реорганізація центрального уряду» (The reorganisation of central
government1), підготовлена у 1970 році прем’єр-міністром та міністром з державної служби. У 1991 році з’явилася Хартія громадян (The citizen’s charter2), у 1999
– «Модернізуючи уряд» (Modernising government3), у 2011 році – «Відкриті
державні послуги» (Open public services4), підготовлені Міністром з урядової
політики.
Біла книга 1970 року містила дві важливі пропозиції: об’єднати міністерства
у кілька великих департаментів та створити новий плановий орган – Центральну
групу аналізу політики, основним завданням якої була підготовка аналізу діяльності міністерств у ключових сферах. У книзі зазначалося, що уряд намагається
виконувати дуже багато завдань, що покладає додатковий тягар на промисловість
та народ країни загалом, а також перевантажує саму урядову машину. Хоча система державного управління поки що справляється зі своїми функціями, але очевидними є ознаки слабкості як при формулюванні політики, так і в якості багатьох урядових рішень протягом останніх 25 років. Відповідно одним з основних завдань адміністративної реформи зазначалося покращення якості формулювання
політики та процесу прийняття рішень в уряді. Це означало можливість вибору з
кількох варіантів та врахування фінансових затрат, необхідних для реалізації того
чи іншого рішення, їх співставлення з наявними ресурсами уряду та потребами
держави. Загалом «Реорганізація центрального уряду» обіцяла більш скоординований та стратегічний підхід до процесу прийняття рішень зі створенням
спеціальних органів та розробкою процедур для прийняття раціонально обґрунтованих рішень.
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Хартія громадян 1991 року мала на меті підвищити якість державних послуг
шляхом: посилення підзвітності органів державної влади та покращення зв’язків
з громадянами; забезпечення відкритості та гарантування права на інформацію;
вжиття заходів для очищення та мотивації державних службовців; економії часу
для надавачів та споживачів послуг тощо. Слід зазначити, що саме у 1991 році
вперше з’являється згадка про важливість врахування думки та інтересів громадян в ході прийняття управлінських рішень, в той час як біла книга 1970 року про
них взагалі не згадувала, акцентуючи увагу виключно на заходах, які необхідно
вжити для покращення ситуації5.
Основні принципи реформи зводилися до: впровадження чітких стандартів
послуг, відкритості і повноти інформації; надання консультацій громадянам і
можливості вибору послуг, врахування їх корисності та ефективності тощо. Виходячи з її положень міністерствами і департаментами були розроблені ще 40
хартій, що охоплювали основні сфери державних послуг та встановлювали стандарти послуг, які споживач отримував від органів державної влади. Насамперед
це стосувалося освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, працевлаштування,
відпочинку, оподаткування. В свою чергу органи місцевого самоврядування з урахуванням особливостей конкретного регіону розробили власні хартії послуг у
сфері пожежної охорони, громадської безпеки тощо. Якість роботи органів державної влади, що надавали послуги громадянам, оцінювалися згідно так званих
таблиць виконання, які спочатку були впроваджені у школах, а пізніше широко
практикувалися різними міністерствами.
У 1999 році програмний документ «Модернізація уряду»6 ставив за мету покращити життя як для громадян, так і для підприємців. Пропонований ним пакет
реформ включав:
– гарантування того, що державні послуги будуть доступні 24 години на добу
7 днів на тиждень,
– концепцію цілісного уряду, максимально зручного для громадян (пропонувалося, що про будь-які зміни, наприклад, своєї адреси, громадянин може повідомити органи державної влади дуже просто та за допомогою сучасних технологій);
– спрощення діяльності підприємницьких структур шляхом відмови від
надмірного регулювання тощо.
На думку авторів документу, реформа повинна була спрямовуватися на
вирішення трьох основних завдань:
– гарантувати, що процес вироблення політики є комплексним і орієнтується
на стратегічні цілі;
– забезпечити, щоб споживачі послуг, а не їх надавачі, були в центрі уваги, для
наближення державних послуг до реальних потреб людей;
– надавати державні послуги максимально високої якості при мінімальних затратах.
В якості п’яти пріоритетних напрямів визначалося:
1) забезпечення комплексного підходу до розробки державної політики з
орієнтацією на загальнонаціональні інтереси та стратегічні цілі, а не лише на
кон’юнктурні чинники;
2) підвищення цілеспрямованості та відповідальності за надання державних
послуг за рахунок: ретельного врахування інтересів різних соціальних груп, а не
потреб окремих держструктур; використання сучасних технологій; впровадження
нових послуг для розвитку малого бізнесу;
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3) поліпшення якості державних послуг шляхом: розробки програми звітів
міністерств з цих питань; підтримки інформаційної мережі для обміну найкращим досвідом; застосування в роботі держустанов різних моделей підвищення
якості;
4) використання інформаційно-комунікаційних технологій для кращого задоволення потреб громадян і поширення державних послуг через електронні мережі;
5) модернізація державної служби шляхом зміни системи стимулювання чиновників, поліпшення оцінки показників роботи, надання більших можливостей
для працевлаштування жінкам, інвалідам, представникам етнічних меншин.
Загалом суть програми зводилася до гасла: «Кращий уряд, щоб зробити життя громадян кращим».
У 2011 році «Відкриті державні по слуги» обіцяли децент ралізацію,
відкритість, рівні можливості та конкуренцію між широким набором надавачів
державних послуг. Ця урядова програма реформ системи державних послуг мала
на меті координацію роботи центрального уряду, органів місцевого самоврядування, представників приватного сектору та громадянського суспільства для забезпечення кожному доступу до максимально якісних державних послуг. Її основні принципи були викладені наступним чином:
– збільшити можливість вибору та надати громадянам інструменти контролю
за послугами, якими вони користуються;
– дозволити приймати рішення на місцевому рівні, децентралізувати повноваження до найнижчого оптимального рівня;
– відкрити доступ до надання державних послуг широкому колу надавачів;
– дати кожному чесний доступ до державних послуг (гарантувати, що навіть
найбільш обмежені у можливостях громадяни отримуватимуть повний спектр
послуг);
– зробити надавачів державних послуг підзвітними перед споживачами та
платниками податків.
Цікаво також простежити еволюцію поглядів британських реформаторів. У
1970 році біла книга про реорганізацію центрального уряду містила набір процедур та структур для посилення стратегічної складової процесу прийняття рішень.
Її автори були переконані в тому, що уряд є дуже впливовим гравцем, знає, що має
робити та цілком спроможний домогтися значних успіхів у реформуванні державного управління. Однак вже через сорок років у «Відкритих державних послугах»
уряд розглядається як останній рубіж у сфері надання державних послуг. Саме він
береться надавати ті послуги, які не хоче або не може забезпечити інший актор.
Провідним лейтмотивом реформи є подальша децентралізація, розширення
участі громадян, збільшення різноманітності та конкуренції.
Незважаючи на зміни акцентів та підходів виділити спільні риси, характерні
для усіх проаналізованих білих книг:
1. Відсутність будь-яких систематичних доказів проблеми, що розглядається,
або найбільш прийнятних шляхів її розв’язання. Неефективність державної служби не ілюструється відповідними фінансовими показниками, а білі книги 1991,
1999 і 2011 року містять лише розгляд окремих випадків, які демонструють очікувані результати від впровадження реформи. Однак у них відсутній комплексний
підхід до оцінки впливу реформи на інші сфери державного управління.
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2. Відсутність конкретно визначених цілей щодо яких можна було б оцінити
успіх чи невдачу реформи. Найбільш яскраво це проявилося у документі 1999 року, оскільки в той же час уряд Т. Блера готував комплексний набір індикаторів
діяльності уряду у різних сферах7, що так і не було відображено у білій книзі8.
3. Відсутність будь-яких згадок про вартість реформ. Очевидно, що будь-яка
реформа вимагає значних фінансових ресурсів для реструктуризації організації,
виплати зарплати чи компенсацій державним службовцям, впровадження нових
технологій тощо, однак ця проблема ігнорується авторами білих книг.
4. Жодна з цих книг не місить механізму і процедури оцінки її результатів, за
винятком Хартії громадян. Хартія громадян є одним з чотирьох документів що акцентує увагу на необхідності впровадження чіткого, комплексного механізму
аналізу діяльності органів державної влади9. У інших чотирьох білих книгах
відсутність цілей компенсувалася відсутністю будь-якого реального процесу
оцінки.
Об’єктивно оцінити успіх у реалізації положень, викладених у білих книгах,
доволі складно. Насамперед це стосується дотримання урядом концептуальних
положень, що містилися у них. Так, досить поширеною є думка, що 1970 рік був
кінцем ери централізованого планування. Відтоді М. Тетчер та Дж. Мейджором
була реалізована концепція Нового публічного управління, на початку правління
нових лейбористів на перший план вийшли мережі та партнерство, які закінчили
своє перебування при владі на фоні посилення централістських тенденцій. Прикметною рисою сучасного державного управління Великої Британії є черговий
етап децентралізації та диверсифікації згідно положень концепції урядування.
Однак фактично кожна віха у реформуванні містила суперечливі, протилежні тенденції. Децентралізовані уряди практикували також і централізацію. Ринково
орієнтовані уряди також збільшували ієрархічний контроль в окремих сферах
тощо.
Крім того, як уже зазначалося, у білих книгах практично були відсутні конкретні показники, згідно яких можна було б оцінювати успішність тої чи іншої реформи. Так, вважається, що за прем’єрства М. Тетчер вдалося значно підвищити
ефективність діяльності державної служби та відчутно скоротити кількість чиновників. Однак деякі дослідники зазначають, що здійснене М. Тетчер скорочення практично не вплинуло на загальну суму витрат на утримання державного апарату10. Інші експерти вказують на відсутність помітного зменшення бюджету
міністерств у 1980-2000 роках, що також ставить під сумнів підвищення ефективності діяльності державної служби11.
Дещо складніша ситуація із Хартією громадянина, яка свого часу хоч і активно критикувалася, однак була реалізована краще. Так нею проголошувався початок довгострокової програми, результати якої аналізувалися кожні п’ять років, чого фактично не робилося. По-друге, вона безсумнівно вплинула на багато аспектів
надання державних послуг і отримала друге дихання з приходом до влади лейбористів у 1997 році. Однак загальний вплив Хартії важко оцінити, оскільки вона
реалізувалася майже паралельно з іншими ініціативами щодо удосконалення
діяльності органів виконавчої влади Великої Британії12.
Своєрідним підсумком чотирьох десятиліть реформи державного управління
Об’єднаного королівства є звіт Національного бюро аудиту за 2012 рік: «Ми
повідомляли у березні 2010 року про реорганізацію центрального уряду у період
з травня 2005 по липень 2009 року. Ми виявили нездатність департаментів кон-
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кретизувати очікувані вигоди від таких реорганізацій та … підрахувати очікувані
затрати»13. Тим не менше, розглянуті білі книги значною мірою вплинули на розуміння та функціонування сучасної системи державного управління не лише в
Об’єднаному королівстві, а й світі загалом.
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Досліджено низку постулатів західних теорій парламентської інституціоналізації.
Ці теорії виокремлюють зовнішні та внутрішні її чинники, констатують позитивний
вплив інституціоналізації на реформи. Аналізуються типології парламентів в контексті їх політичного впливу. Вивчено кореляцію цього впливу з інституціоналізацією
комітетів.
Ключові слова: парламент, законодавчий процес, інститут, інституціоналізація,
неоінституціоналізм, комітети.
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Исследован ряд постулатов западных теорий парламентской институционализации. Эти теории выделяют внешние и внутренние ее факторы, констатируют пози-
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тивное влияние институционализации на реформы. Анализируются типологии парламентов в контексте их политического влияния. Изучена корреляция этого влияния с институционализацией комитетов.
Ключевые слова: парламент, законодательный процесс, институт, институционализация, неоинституционализм, комитеты.

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 institutionalization on the reforms. Typology of parliaments are analyzed in the context of their
political influence. The correlation between this influence and the institutionalization of committies is determined.
Key words: parliament, the legislative process, institution, institutionalization, new
institutionalism, committies.

Хоча в політичній системі України динамічно зростає роль виконавчої гілки
влади, парламент залишається важливим інститутом. По-перше, модернізаційні
реформи спираються на законодавчий грунт. По-друге, Верховна Рада України залишається гарантом демократичних тенденцій. По-третє, роль парламенту зростає за умов політичних криз, уникнути яких найближчими роками навряд чи
вдасться. Отже, регулювання законодавчого процесу, виконання парламентом
інших функцій залишаються актуальними.
Інституціоналізація парламенту має спиратися на наукове підгрунтя. Складовою останнього є світовий досвід, напрацювання зарубіжної науки. Держави з демократичними традиціями накопичили значний досвід в цій сфері. Тому Україні
важливо досліджувати їх наукову спадщину.
Метою статті є аналіз найважливіших теоретичних положень західних теорій
парламентської інституціоналізації.
В Україні теорії інституціоналізації, зокрема неоінституціоналістські,
досліджували Ю. Левенець, О. Рибій, А. Романюк, М. Чабанна, Є. Перегуда тощо,
але в цілому це відносно маловивчений теоретичний підхід. Щодо проблем парламентаризму, то вони досліджувалися багатьма вченими – політологами, правознавцями, представниками держуправління. Але вони часто розглядаються в контексті зовнішніх чинників парламентської інституціоналізації – форми державного правління, розвитку партійної системи. Натомість спеціальних праць, присвячених парламентаризму, не так вже й багато, що не відповідає політичній вазі
цього інституту.
При цьому не в усіх з них аналізується іноземний досвід теоретичного опрацювання парламентської інституціоналізації. Але навіть тим працям, де такий
аналіз зроблений, часто властиві пріоритет класиків філо софії (Д. Локка,
Т. Джефферсона, Б. Констана, Д. Мілля тощо) та менша увага до новітніх наукових досягнень. По-друге, оскільки багато праць торкається суміжних тем або
зовнішніх чинників парламентської інституціоналізації, відповідний відбір
об’єкта здійснюється й при аналізі іноземних теорій.
Грунтовний аналіз теорій парламентаризму зроблений Ю. Ганжуровим, А. Георгіцею, Ю. Древалем, В. Журавським, В. Шаповалом, а також в низці кандидатських дисертацій (Л. Павлової, І. Зарицької, О. Коляструка, О. Скребець,
О. Мороза). В контексті бікамералізму західну спадщину, зокрема неоінституціоналістську, вивчав М. Новіков. Також окремі її аспекти досліджували Ю. Ба-
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рабаш, Н. Грушанська, В. Розвадовський, А. Григоренко, В. Поліщук, Н. Григорук, І. Залюбовська. Але у більшості цих досліджень вивчається саме правознавча спадщина. Аналізу концепцій парламентської відповідальності уряду присвячено працю Р. Павленка, парламентських об’єднань – В. Голишева, взаємодії
партій та парламентаризму – Л. Скочиляса, Б. Гагалюка, опозиції – Н. Вінничук,
О. Совгирі. Але в цілому західна політологічна думка щодо сфери парламентської інституціоналізації, зокрема її внутрішніх чинників, практично не досліджена.
Інститут є соціальним порядком або системою соціальних відносин, яка здатна самовідтворюватися шляхом самоактивації. Інституціоналізація – це процес
до сягнення такого ступеня1. Парламентська інституціоналізація – процес,
внаслідок якого законодавчі органі отримують змогу виконувати свої функції у
спосіб, який відрізняє їх від інших організацій2. Щоб цей процес був результативним, парламентам слід розробити правила й додержуватися процедур законодавчого процесу. Рисою розвиненого законодавчого органу є не лише вироблення
правил, а й визнання їх політичними суб’єктами. Зріла установа здатна виробити
правила так, щоб вони не допускали до участі в політичному процесі учасників,
які не схвалюють встановлених правил.
Витоками концепцій парламентської інституціоналізації стали дослідження
Конгресу США на початку XIX ст. Вони мали описовий характер. ХХ ст. ознаменувало новий етап досліджень. У 1920–1940-х рр. зростає значущість практичних
аспектів науки. Наприкінці 1940-х рр. наука перейшла до емпіричних досліджень
політичної поведінки людей. На думку М. Шоу, ослаблення уваги до функцій
інститутів привело до збалансованого підходу, згідно з яким індивіди роблять
внесок в ефективність виконання політичних функцій установами. Але слід мати
знання про інститути так само, як драматург знає про обмеження, що накладаються на п’єсу сценою3.
Ранні дослідження інституціоналізації в західних демократіях підкреслювали
виконання інститутами суспільних функцій. Сучасні студії приділяють меншу
увагу стабільності й функціональній продуктивності парламенту і, навпаки,
більшу – внутрішній динаміці, зокрема, розвиткові партій і ролі парламентського
керівництва в прийнятті рішень.
Теорії інституціоналізації розрізняють зовнішні й внутрішні її чинники.
Відповідні критерії були розроблені Д. Олсоном і Ф. Нортоном для оцінки парламентського розвитку: зовнішні фактори, які впливають на парламент; внутрішній
його потенціал і його здатність до політичної дії; зміст і тип питань державної
політики. Інші дослідники поглиблюють відповідну класифікацію. Важливі
зовнішні зв’язки включають відносини парламенту із громадськістю, виконавчою
й судовою владою, внутрішні – комітети, доступність законодавчого процесу для
суспільного нагляду, політичні парламентські групи, фракції, законодавчі норми
й процедури.
Розвиток неоінституціоналізму дав потужний інструмент для вивчення парламентських інститутів. Він пропонує політичні, а не соціальні, економічні чи культурні фактори для пояснення політичних процесів. Неоінституціоналізм визначає
інституціоналізацію як процес, а не результат. Він працює над дослідженням
інструментів, які еліти використовують у процесі інституціоналізації і які допомагають перетворити парламенти в установи, здатні демонструвати довголіття.
Неоінституціоналістські теорії мають дві мети: пояснити наслідки оргструктури
для законодавчого процесу й пояснити її походження. Вони беруть початок у ме-
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тодології індивідуалізму, раціональному виборі й переконаності в тому, що інститути з їх структурною організацією визначають поведінку в законодавчому процесі.
В рамках неоінституціоналізму існують два основні підходи. По-перше, це теорія раціонального вибору, яка ґрунтується на двох постулатах. З одного боку,
політики – раціональні суб’єкти, які реагують на зовнішні інституційні обмеження й стимули, з іншого – ретельно сконст руйовані установи ведуть до
стабільності й рівноваги в суспільстві4. Тому інститути є незалежними змінними,
які можуть бути привнесені ззовні або прийняті як частина раціонального процесу прийняття рішень.
Другий підхід – теорія історичного інституціоналізму. Його представники
вивчають інститути у контексті соціальної трансформації. Вони стверджують, що
стратегічний політичний вибір визначає напрям розвитку інститутів, а останні, у
свою чергу, обмежують вибір. При цьому підході інститути можуть розглядатися
як незалежні або залежні змінні. Тому розвиток політичних установ слід аналізувати як результат стратегічного політичного вибору або як фактор обмеження
процесу прийняття рішень5.
Отже, обидва підходи стверджують, що інститути встановлюють рамки
політичної поведінки, визначають якість і кількість законодавчих актів.
Парламенти є наріжним каменем демократії. Парламентська інституціоналізація має серйозні наслідки для стабільності демократичного режиму.
Щоб впливати на реформи, парламент повинен діяти самостійно, а опозиція – мати змогу вести боротьбу за контроль над формуванням уряду.
Щодо інших гілок влади демократичний парламент має виступати як незалежний інститут із чіткою роллю у розробці політики. Всередині нього мають діяти
механізми розв’язання конфліктів між політичними силами. Щоб виконувати ці
завдання, у парламенті мають бути правила, які повинні застосовуватися однаково до всіх учасників політичного процесу.
Парламентська інституціоналізація була визначена водночас позитивно та негативно, оскільки інституціоналізація привносить стабільність і передбачуваність
у політичний процес, але може вести до відсутності ініціативи6. На думку
С. Хантінгтона, Конгрес США у ХХ ст. ізолював себе від нових політичних сил і
не мав стимулів для вироблення рішень для нових проблем7. Але він розрізняє високорозвинені політичні системи й системи, що розвиваються. Останні вразливі
й піддаються впливам неполітичних груп. Це правило стосується й парламентів8.
Тому для демократії, що розвивається, інституціоналізація парламенту – позитивне явище.
Дослідники парламентської інституціоналізації розробили різні типології законодавчих органів, виходячи з їх ролі у прийнятті рішень. Одна з поширених
класифікацій виокремлює парламенти типу арени, які ухвалюють рішення під
впливом зовнішніх сил і характерним прикладом яких є британський парламент,
та парламенти перетворювального типу, в яких внутрішні структури й норми є
вирішальними факторами прийняття рішень. Прикладом останніх є Конгрес
США. Дослідники парламентів перетворювального типу розглядають структуру
комітетів і внутрішньопарламентські правила та їх вплив. Вони також вивчають
ставлення депутатів до правил прийняття рішень, парламентів типу арени – процеси «тиску» ззовні на парламентські процеси, позапарламентську партійну
політику, організацію парламентських партій, процес парламентських дебатів9.
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Обидва типи парламентів можуть бути зрілими або незрілими інститутами й демонструвати різні ступені інституціоналізації.
Одне з важливих питань полягає в тому, як оцінити силу законодавчих органів. Вона найчастіше вимірюється впливом на вироблення державної політики.
Як правило, він порівнюється із виконавчою владою. Ж. Блондель розробив
п’ятибальну шкалу оцінки шляхом оцінки двох головних факторів – чи має парламент право осуду й незгоди з іншими гілками влади й чи може виконавча влада
розпустити законодавчу. Він також аналізує внутрішні й зовнішні обмежуючі
фактори дій законодавчої влади10. Ключовим терміном в оцінці законодавчої влади в цій типології є «обмеження». Продовживши роботу Ж. Блонделя, М. Мезей
визначив обмеження як перешкоди, поставлені парламентом в процесі прийняття
рішень виконавчою владою. Ці дії повинні запобігти однобічному прийняттю
рішень виконавчою владою. Грунтуючись на цьому, М. Мезей класифікував парламенти на: сильні, які можуть змінювати й відкидати пропозиції виконавчої влади; парламенти з середнім ступенем політичної влади, які не можуть відкидати ці
пропозиції, але можуть вносити зміни до них; слабкі, які не можуть ані змінювати, ані відхиляти пропозиції інших гілок влади з питань державної політики11.
Другий вимір класифікації М. Мезея ґрунтується на ступені підтримки законодавчих установ виборцями. Він виділив кілька їх типів: активні (Конгрес
США); вразливі (Філіпінський Конгрес у 1946–1972 рр.); реагуючі (Британський
парламент); прикордонні (Національні збори Пакистану, 1962–1969 рр.);
мінімальні (Верховна Рада СРСР)12.
Сила законодавчого органу часто обговорюється також в контексті форми
правління. Політична активність парламентів більш висока в президентських, ніж
в парламентських системах. В останніх парламентські партії є основними
суб’єктами розробки політики й залишають небагато місця для вироблення незалежної парламентської політики, особливо якщо вони проявляють високу згуртованість в процесі голосування.
Дослідження парламентських комітетів започатковуються з кінця ХХ ст. Вони
продемонстрували значення ролі комітетів і зв’язок між силою комітетів і силою
законодавчих органів. Роль парламентів у формуванні державної політики буде
вагомішою, якщо їх комітети є постійними й паралельними структурам
адміністративних органів по галузях політики, а не тимчасовими структурами,
які формуються в міру необхідності. Слабкі системи комітетів майже завжди
пов’язані зі слабкими законодавчими органами. Між сильними й слабкими законодавчими асамблеями є великий спектр проміжних законодавчих асамблей13.
Одні дослідники вважають, що партії мають мінімальний контроль над
комітетами, які є сильними учасниками політичного процесу14, інші заперечують
це й підкреслюють, що передвиборна політика є основним чинником, який пояснює силу комітетів, а останні є насамперед інструментами партії більшості, а
точніше її керівництва15.
Неоінституціоналістська література підкреслює чотири основні функції
комітетів:
– внесок в ефективність парламентського процесу. Одним з найбільш важливих їх завдань є сприяння законодавчій продуктивності. Вона збільшується в міру
росту числа комітетів і того, як комітети виконують роль в законодавчому процесі;
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– вигода від політичних торгів. Робота в комітетах дозволяє депутатам
обмінюватися послугами й вести переговори з необхідних питань. Комітети дозволяють своїм членам брати на себе зобов’язання й давати обіцянки, оскільки депутати одержують щось на кшталт прав власності над конкретною сферою
політики в напрямку роботи їх комітету;
– збір інформації. Депутати спеціалізуються в сфері роботи комітету при
мінімальних витратах для парламенту;
– міжпартійне співробітництво.
У рамках першої з цих функцій комітети ухвалюють рішення незалежно від
партійних впливів або впливу законодавчої палати. Друга функція припускає, що
комітети перебувають під впливом виборців і кожен комітет вирішує питання незалежно від партій або парламенту. У третій функції (збір інформації) комітети
постають підрозділом законодавчої палати. В останній функції партії контролюють роботу комітетів, партійні лідери ухвалюють рішення щодо розподілу місць
в них і тому відіграють вирішальну роль у їх роботі.
Дослідження парламентської інституціоналізації свідчать, що цей процес проходить на двох рівнях. На першому інституціоналізація становить процес
внутрішньої спеціалізації в рамках законодавчої влади. У ході цього процесу парламент делегує виконання конкретних завдань комітетам. Законодавчі органи
варіюються від парламентів, які орієнтуються на пленарні засідання й не використовують чи мало використовують комітети, до парламентів, які орієнтовані на
комітети й делегують їм важливі функції.
На другому рівні інституціоналізація відбувається в рамках комітетів. Останні
варіюються від комітетів з розвиненими процедурами й нормами наступності в
членстві до комітетів зі слабко розвиненими процедурами й невеликою наступністю в членстві комітетів16. Дослідження показують, що законодавчі органи
можуть або пройти шлях від законодавчого процесу в основному на пленарному
засіданні до парламенту, орієнтованого на роботу в комітетах, або, навпаки парламент може почати цей процес із прийняття положення в конституції про роль
комітетів і згодом перейти до парламентської системи з добре інституціоналізованою системою комітетів17.
Отже, західна політична наука, зокрема в річищі неоінституціоналістського
підходу, розробила різні теоретичні інструменти для аналізу парламентської
інституціоналізації. Накопичений досвід в сфері дослідження таких її складових
як зовнішні та внутрішні чинники інституціоналізації, вплив інституціоналізації
на хід демократичних реформ, політичний вплив та типологія законодавчих асамблей, взаємодія партій та організаційних парламентських структур, функціонування комітетів.
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В. М. СПІВАК

ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
І РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

Аналізуються процеси суспільно-політичних змін в умовах формування інформаційного суспільства, інноваційної економіки в Україні та світі. Розглянуто сутність,
значення, теоретичні і прикладні аспекти еволюції людського капіталу, фактори впливу на його формування та механізми реалізації. Обгрунтовано роль політики держави
в процесі формування та управлінні людським капіталом на національному рівні та глобальному вимірі.
Ключові слова: глобалізація, держава, політика, людський капітал.

Спивак В.М. Политика государства в процессе формирования и развития человеческого капитала в Украине
Анализируются процессы общественно-политических изменений в условиях формирования информационного общества, инновационной экономики в Украине и мире. Рассмотрены сущность, значение, теоретические и прикладные аспекты эволюции человеческого капитала, факторы влияния на его формирование и механизмы реализации.
Обоснована роль политики государства в процессе формирования и управления человеческим капиталом на национальном уровне и в глобальном измерении.
Ключевые слова: глобализация, государство, политика, человеческий капитал.

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 measuring.
Key words: globalization, state, policy, human capital.

На зламі тисячоліть тенденція концентрації уваги вчених на дослідженні проблем людини все більше розширюється й актуалізується. Це викликано як глобальною економічною кризою, яка має затяжний характер і залишається далекою
до її вирішення, а людина з її потребами і інтересами витісняється на периферію
суспільного життя, так і переосмисленням динаміки світових процесів
соціалізації, антропологізації, людського виміру глобалізації взагалі. При цьому
як на теоретичному так і на практичному рівні зростає інтерес до творчого потенціалу людини, шляхів його становлення і розвитку, концепції людського
капіталу. У глобальному світі людський капітал визначає темпи економічного зростання і науково-технічного прогресу.
Формування та розвиток теорії людського капіталу пов’язаний з іменами відомих західних економістів Г. Беккера, Б. Вейсброда, Е. Денісона, Дж. Кендрика,
Дж. Мінцера, Л. Туроу, Р. Флоріди, Т. Шульца, та інших. Значний внесок в її популяризацію та розвиток зробили російські науковці: В. Гойло, С. Дятлов, В. Іноземцев, Р. Капелюшніков, С. Міхньова, К. Циренова, В. Щетиніна. В Україні
дослідженням проблем формування та використання людського капіталу займалися В. Антонюк, О. Брацлавська, С. Вовканич, Н. Голікова, Б. Данилишин,
Я. Ларіна, С. Мочерний, М. Ніколайчук, Н. Перепелиця, Л. Семів, Л. Тертична,
Н. Ушенко, Л. Шевчук, Г. Євтушенко та інші. Вітчизняні науковці внесли значний
вклад у поглиблення теоретичних засад концепції людського капіталу. Однак слід
відзначити невирішеність багатьох як теоретичних, так і практичних проблем,
пов’язаних з людським капіталом в умовах глобальних трансформаційних змін,
оцінкою політики держави в процесі формування людського капіталу.
Вперше поняття «людський капітал» у науковому обігу введено Т. Шульцем,
який розумів його як наявний запас придбаних знань, навичок, досвіду, здоров’я,
здібностей, мотивів та енергії, що можуть бути використані протягом певного
періоду часу з метою виробництва товарів і послуг, водночас уважав людський
капітал складовою частиною людини і майбутнім джерелом її доходів. Професор
Массачусетського технологічного інституту Л. Туроу включає в поняття людський капітал виробничі здібності, обдарування і знання людини, а також таку специфічну характеристику як повага до політичної і соціальної стабільності. Г. Беккер у праці «Людський капітал: теоретичний та емпіричний аналіз» розглядає
людський капітал як сукупність знань, здоров’я, навичок і досвіду, які використовуються індивідом для отримання доходу. Інвестиції в людський капітал вчений
поділяв на загальні та специфічні, відповідно до яких і створюється загальний або
специфічний людський капітал. Під першим науковець розумів капіталовкладення, що здійснюються в процесі загальної підготовки працівника, яка забезпечує
отримання знань, навиків, вмінь, які можуть бути використані на будь-якому
підприємстві. Тобто, загальні інвестиції працівник здійснює сам, отримуючи
освіту в навчальних закладах. Спеціальні інвестиції здійснюються безпосередньо
на робочому місці, пов’язані з професійною підготовкою, яка проводиться на
підприємстві. Дж. Кендрик у праці «Сукупний капітал США і його формування»
поділяє капітал на речовий і не речовий. Під речовим капіталом, що втілений в
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людях розглядаються витрати на освіту та професійну підготовку людини, її здоров’я, а також на мобільність трудових ресурсів.
Комплексний аналіз поняття «людський капітал», на сучасному етапі розвитку даної концепції, здійснила відомий вчений соціально-трудової сфери О.
Грішнова у праці «Людський капітал: формування в системі освіти і професійної
підготовки» (2001 р.). Вона провела глибоке дослідження проблем формування та
розвитку людського капіталу на різних рівнях: сімї, мікроекономічному, мезоекономічному і макроекономічному, а також запропонувала відповідно до рівнів основні чинники його зростання. Значним науковим доробком з даної тематики є також праця Я. Ларіної і О. Брацлавської «Розвиток людського капіталу в умовах
глобалізації» (2012 р.), в якій значну увагу приділено теоретико-методологічним
засадам розвитку людського капіталу, формуванню його потенціалу і механізмів
реалізації, забезпеченню конкурентних переваг за допомогою людського капіталу
в глобальному вимірі.
Людський вимір, соціальна спрямованість державної політики стали нині необхідністю на шляху до інноваційної моделі розвитку економіки України. Людський вимір, соціальну спрямованість державної політики має формувати оновлення стимулів людської діяльності, розкриття, збереження й розвиток соціально-демографічних, освітніх, культурних, мотиваційних, інтелектуально-інформаційних, ментальних та інших компонент людських ресурсів, в інших умовах та
за інших вимог. Очевидно, що розвиток сучасного соціуму, який супроводжується
зростанням і ускладненням інформаційно-комунікаційних технологій, дає можливість констатувати той факт, що змінюється сама природа людського капіталу.
Розвиток інформаційно-телекомунікаційних, цифрових систем приводить до необхідності формування зовсім іншого типу працівника. У цих умовах на перший
план виходять такі його характеристики, як креативність, здатність до інновацій,
високий ступінь адаптації до виробничих технологій, що швидко змінюються,
уміння швидко приймати рішення та ін. Це приводить до відмови від категорії
найманого робітника як носія людського капіталу, оскільки в ньому закладена пасивність і відсутність інноваційності, креативності, здатності до менеджментування тощо. Отже, інформаційно-комунікаційні технології з механізму формування людського капіталу поступово трансформуються в його складовий елемент,
створюючи основу для постійного підвищення якості людського капіталу, чого не
можливо не враховувати дбаючи про його розвиток.
Слід відзначити, що сформовані протягом кількох останніх десятиліть концепція людського розвитку і концепція людського капіталу мають чимало
спільних ознак, однак не є тотожними. Людський розвиток є ширшим поняттям,
ніж людський капітал. Останній є складовою людського розвитку. Людський розвиток розглядається як процес зростання людських можливостей, який забезпечується певними факторами: політична свобода, вільна думка, суспільна повага,
права людини, здорове довкілля. У концепції людського розвитку успішна людина розглядається як мета, а забезпечення її добробуту є кінцевим завданням,
людський потенціал при цьому розглядається невід’ємним компонентом добробуту.
Нині немає одностайності серед дослідників у визначенні поняття «людський
капітал», але в основу його розуміння покладено такі ознаки як здібності, знання,
талант людини, котрі можуть за потреби вдосконалюватися, перетворюватися на
знання та фізичні переваги, в загальному збільшуючи її можливості. У концепції
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людського капіталу інвестиції в людину розглядаються передусім як засіб
збільшення продуктивності праці та доходу, і саме цим визначається їхня економічна ефективність1. Без сумніву, концепція людського капіталу є найбільш
перспективним напрямком розвитку економічної науки, яка з часом змістовно
збагачується у зв’язку з тим, що на зміну переважно фізичній праці приходить
інтелектуальна, зростає цінність висококваліфікованої робочої сили, провідним
ресурсом стають знання. В умовах глобального розвитку науковцями все частіше
порушується питання про формування людського капіталу на глобальному рівні.
Поняття «економіки, заснованої на знаннях», або інтелектуальної економіки,
що отримало в останні роки широке поширення у світовій економічній літературі,
відображає визнання того, що наукові знання та спеціалізовані унікальні навички
їхніх носіїв стають головним джерелом і ключовим фактором розвитку матеріального та нематеріального виробництва, забезпечення сталого економічного розвитку. Це дає право значній частині сучасних дослідників вважати, що людство перебуває на порозі «нового соціального устрою» в якому відбувається заміна праці
знаннями, що знаменує перетворення суспільного виробництва з матеріального в
інноваційне, тобто виробництво, в основі якого лежить використання нових знань
(або нове використання знань), втілених у технології, ноу-хау, нових комбінаціях
виробничих факторів, структурі організації та управління виробництвом, і дозволяють отримувати інтелектуальну ренту і різного роду переваги над конкурентами. При цьому, відзначає С. Міхньова, інтелектуальна активність є основним і
визначальним компонентом тієї нової категорії працівників, яку називають сьогодні людським капіталом. Інтелектуальна активність стає в умовах інформаційної економіки таким же «економічним феноменом», яким в минулі епохи
був «середній рівень мистецтва робітника, його освітній рівень». Тому саме наявність або відсутність даної якості, особливості її прояву на відтворювальному
рівні і в процесі праці повинні лежати в основі розмежування категоріальних понять здібностей до виконавської і творчої праці, матеріального та інноваційного
виробництва2.
У рейтингу ООН за 2013 рік Україна перебуває на 78 місці, але все ж серед
країн з найвищим рівнем людського розвитку. Щодо таких країн як Білорусь,
Росія і Казахстан, то вони займають 50, 55 і 69 місця відповідно. При цьому Програма розвитку ООН враховує дані про рівень життя громадян, стан злочинності
в країні, рівні освіти і культурного розвитку населення та ін.3 У рейтингу людського капіталу, складеного Світовим економічним форумом The Human Capital
Report, Україна посіла 63-є місце серед 122-х країн світу. Основними критеріями
оцінювання країн є освіта, охорона здоров’я, працевлаштування та зайнятість, навколишнє середовище та інфраструктура4.
Людський капітал має як кількісні, так і якісні виміри. Загальна чисельність
населення, частка працюючих, рівень освіти та професійної підготовки, середня
кількість років навчання, обсяги міграції, кількість відпрацьованих людино-годин
тощо є кількісними показниками. До якісних належать знання, уміння, творчий
потенціал, життєві орієнтири тощо, які впливають на якісну характеристику праці
та сприяють підвищенню її продуктивності. Витрати, спрямовані на їх поліпшення, належать до інвестицій у людський капітал.
В категорії людського капіталу в основному, виділяють три основні складові.
Першою є капітал здоров’я, який із загального психоматичного, фізіологічного
стану людини перетворюється у певний образ життя, спрямований на підтриман-
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ня її здоров’я. Друга - капітал освіти, який визначає соціальний статус, що максимально може бути досягнутий даним індивідом, і створює об’єктивно-суб’єктивні
основи для його кар’єрного росту, де об’єктивними основами є вимоги для певного виду діяльності і посади, пов’язані з освітою, а суб’єктивними – здатність
індивіда використати у виробничій діяльності отримані у процесі навчання навики й уміння, які збільшують його здатність до креативності та інноваційної діяльності. Третьою є капітал культури, який задає стереотипні моделі поведінки і систему цінностей індивіда, що визначає характер його реалізації у процесі трудової діяльності (припустима-неприпустима поведінка, наприклад, у бізнесі, що
відображає відмінності, закладені в рамках різних культур). На наш погляд, в
оцінці цілісного поняття людського капіталу навряд чи можливо вважати головною яку б то не було одну з них, а слід розглядати комплексно, у нерозривному
зв’язку. Наявність освіти, прикладом, є лише передумовою, а не гарантією
життєвого успіху. Не менш цінними є також фізичні, психологічні, світоглядні,
культурні атрибути людини: фізична сила і виносливість, зовнішня привабливість, комунікабельність, авторитет, уміння ухвалювати рішення, брати на себе
відповідальність, організаторські здібності, здібності до підприємницької діяльності, талановитість, моральні установки тощо. В умовах розмаїття суспільно-корисної діяльності людини може змінюватися приорітетність тих чи інших якостей
у поєднанні з іншими.
Альтернативні концепції людського капіталу намагаються врахувати весь
спектр якостей людини, які можуть приносити доходи і які не враховувалися при
традиційному підході: знання, фізіологічний та психологічний стан, мобільність,
досвід, мотивації та ін. В інтегральному вигляді поняття «людський капітал»
можна визначити як сформований або розвинений у результаті інвестицій і накопичений людьми (людиною) деякий запас здоров’я, знань, навиків, здібностей,
мотивацій та інших продуктивних якостей, який цілеспрямовано використовується в тій або іншій сфері економічної діяльності, сприяє зростанню продуктивності праці і завдяки цьому впливає на збільшення доходів його власника. Багатофакторне моделювання людського капіталу не може проводитися без врахування сучасних загроз на національному рівні, які виникають у таких сферах як
зайнятість, науково-технічна діяльність, освітня, міграційна, культурна, мотиваційна, демографічна, екологічна, політична. Не випадково окремі експерти тривожно і аргументовано заявляють про те, що людський капітал України може
вичерпатися швидше за природні багатства5, не безпідставно говорять про
зниження загального рівня людського капіталу і одночасно зростання конкуренції
на нього.
В Україні концепція людського капіталу є визнаною, однак не стала головною
і визначальною в її використанні, підґрунтям удосконалення соціально-економічної політики та практики господарювання. Однак інноваційний шлях розвитку не уявляється нині без розвитку людського капіталу та людського потенціалу взагалі, тому потребує більш глибокого усвідомлення як на рівні державного управління, так і на виробничому, особистісному рівні. Очевидно виникнення цієї теорії та її активне використання обумовлене соціально-економічним та
культурним розвитком, а в умовах глобальних трансформаційних змін пред’являє
нові вимоги до всіх без винятку суб’єктів відносин: людини, суспільства, бізнесу,
місцевих громад, держави.
Держава формує економічні стратегії та стратегічні програми розвитку
людського капіталу, здійснює інвестиції у цей ресурс та визначає пріоритети йо-
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го розвитку. Найсуттєвішими для розвитку людського капіталу та нарощування
його конкурентоспроможності є такі чинники: соціально-економічні, політикоадміністративні, демографічні, екологічні, науково-технічні, гуманітарно-освітні,
інституційні, ринкові. Роль держави у формуванні й розвитку людського капіталу
надзвичайно велика, оскільки в її арсеналі поєднуються як спонукальні, так і примусові заходи регулювання загальнообов’язкового значення, спрямовані на формування адекватних соціально-економічних умов відтворення зайнятості, системи освіти, охорони здоров’я, екології тощо.
Фактори впливу на процес формування людського капіталу в умовах глобалізації на національному рівні слід поділити на зовнішні та внутрішні. До
зовнішніх належать стрімке поглиблення і прискорення процесів глобалізації,
господарське переформатування світу під дією ТНК, глобалізація проблем навколишнього середовища (екологічна деградація, зростання народонаселення, продовольча криза, кліматичні зміни тощо), безперервний технологічний поступ, посилення домінування нематеріальних активів (поява нових інформаційних та нанотехнологій, що докорінно прискорюють процеси розвитку і змінюють світ),
інтенсивний розвиток економіки знань, послаблення ролі держави, формування
наднаціональних структур, поглиблення міжнародного поділу праці, інтенсивність розвитку міграційних процесів, посилення культурно-цивілізаційних
змін та ін. До внутрішніх факторів належать політична і соціальна стабільність у
суспільстві, зміни людини та необхідність розвитку рис менеджменту нового типу, формування корпоративних соціальних відносин і соціальної відповідальності
бізнесу, посилення мотивації праці, розвиток освіти, формування глобальної
свідомості громадян.
У нових умовах формування економіки знань особливої значущості набувають такі якості особистості, як самостійність, ініціативність, креативність, почуття обов’язку, відповідальність та ін. Ці якості формуються суспільством і державою, причому необхідна свідома і цілеспрямована політика їх формування.
Відповідно ефективність економічного розвитку стає похідною від ефективності
соціального розвитку особистості, інститутів громадянського суспільства,
політичної та державної системи. Ефективною моделлю взаємодії держави і
суспільства може стати тільки модель, яка передусім зорієнтована на розвиток потенціалу особистості, здатної творчо працювати в умовах економіки знань6.
Вирішення проблем пов’язаних з формуванням і розвитком людського капіталу на національному рівні, на наш погляд, першочергово зводиться до таких завдань.
1. Забезпечення діалогу влади і суспільства у вирішенні суспільно значимих
цілей, зокрема досягнення синергії зусиль в актуалізації теорії і практики концепції людського капіталу. Результатом спільних дій влади і суспільства мають
стати як фактори забезпечення політичної стабільності, взаємної довіри влади і
суспільства, так і чіткі пріоритети державної політики формування людського
капіталу, інвестування у всебічний розвиток людини. Серед чисельних невизначеностей глобального світу, в Україні доповнюється і роками існує ще й політична невизначеність, пов’язана з очікуванням тих чи інших змін після виборів,
підписання угоди про Асоціацію з ЄС, надходження інвестицій та ін. Саме держава, на наш погляд, має створювати економічні стратегії та стратегічні програми розвитку людського капіталу, робити перші інвестиції у цей ресурс та визначати пріоритети його розвитку. В умовах формування глобальної свідомості стра-

Юридичні і політичні науки

299

тегічним завдання є виховання «нового мислення» людей, що передбачає
поєднання теорії людського капіталу з іншими теоріями, розробку і запровадження цільових проектів і програм спрямованих на виховання звички до здорового
способу життя (в розумінні фізичного і психічного здоров’я); виховання ринкового мислення з його пріоритетами і недоліками та його сприйняття; партнерського
ставлення до підприємництва; інтелектуальної активності; поваги до праці; навичок логічного та стратегічного мислення; чіткої національної, культурної, професійної ідентифікації.
2. Забезпечення суб’єктності бізнесу на позиції «відповідальний український
бізнес». Людський капітал потребує безперевного, системного і систематичного
піклування в процесі його форування і управління. Уряд і великий бізнес є великими суб’єктами стратегічного управління людським капіталом але не демонструють жодної стратегії. Їм бракує усвідомлення ситуації та узгодження дій, а є лише інерція, найменш витратний шлях отримання вигоди. Окремі стратегічні
ініціативи великого бізнесу щодо розвитку людського капіталу не створюють системи: вони або занадто короткострокові, спрямовані на швидкий результат, або
занадто вузькі, «точкові» і не впливають на ситуацію в цілому. Якщо бізнес
усвідомлює себе суб’єктом стратегічного управління людським капіталом, він може об’єднати зусилля заради реалізації таких проектів. Ми ж маємо надзвичайно
бідний національний, неполітичний бізнесовий проектний простір. Бізнес має
значні ресурси та можливості впливу на людський капітал і водночас недостатню
суб’єктність, відчуває відповідальність, але не готовий взяти її на себе, не готовий діяти. Викладене дає підстави говорити про необхідність усвідомлення
національним бізнесом відповідальності за розвиток країни, зміцнення позиції у
діалозі з владою і суспільством.
В умовах глобальних трансформаційних змін держава має не лише зберегти,
а й системно посилити позиції в політиці формування людського капіталу. Формування людського капіталу творчого типу, який відповідає вимогам інноваційного виробництва, має виступати пріоритетною складовою суспільно-політичних
реформ і невід’ємною частиною Стратегії розвитку України в майбутньому.
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СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗБУДОВИ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

В. С. ОТРЕШКО

Аналізуються фундаментальні проблеми сучасного українського державотворення,
на особливу увагу заслуговують питання головного вектора економічного, соціальнополітичного й культурного розвитку держави. Розв’язання цих проблем обґрунтовано
принципами українського державотворення як стратегічними орієнтирами розбудови
держави. На сучасному етапі її розвитку одним із стратегічних орієнтирів є формування єдиного українського гуманітарного простору. Водночас українське державотворення – це ще й інноваційний розвиток держави і формування людини, спроможної до
інноваційного мислення, творення нової якості життя та суспільства. Усе це має
відбуватися на засадах розвиненої правової культури і збалансованої представницької
демократії. У статті принципи українського державотворення розглядаються як
стратегічні орієнтири розбудови сучасної держави.
Ключові слова: державотворення, українське державотворення, принципи українського державотворення.

Отрешко В.С. Стратегические ориентиры развития современного украинского государства
Анализируются фундаментальные проблемы современного украинского государствосоздания, особого внимания заслуживают вопросы главного вектора экономического,
социально-политического и культурного развития государства. Решение этих проблем
обоснованно принципами украинского государства как стратегическими ориентирами
развития государства. На современном этапе ее развития одним из стратегических
ориентиров является формирование единого украинского гуманитарного пространства. Вместе с тем украинское государствосоздание - это еще и инновационное развитие
государства и формирование человека, способного к инновационному мышлению, создание нового качества жизни и общества. Все это должно происходить на основе развитой правовой культуры и сбалансированной представительной демократии. В статье
принципы украинского государствосоздания рассматриваются как стратегические
ориентиры развития современного государства.
Ключевые слова: государствосоздание, украинское государствосоздание, принципы украинского государствосоздания.

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 create 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 developed legal culture and balanced representative democracy. This paper discusses the principles 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 зазначають вітчизняні аналітики, найголовнішим питанням українського
державотворення є питання про те, яку державу ми будуємо, яке суспільство формуємо, в якому напрямі рухаємось. Проголошення незалежності гостро поставило перед реформаторами питання про головний вектор економічного, соціальнополітичного й культурного розвитку держави. Зрозуміло, єдиної думки стосовно
стратегічних орієнтирів українського державотворення не існувало. Однак,
оригінальні ідеї щодо цього процесу все ж висловлювались. Цікавими, з нашої
точки зору, є праці таких відомих науковців, як В.Андрущенко, Л.Губерський,
І.Кресіна, М.Михальченко, С.Шемшученко та ін. Цікавою й корисною, з точки зору стратегії державотворення, є фундаментальна праця В. Кременя, Д. Табачника
та В. Ткаченка «Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду)»1.
Автори цієї монографії представили розгорнуте розуміння української
національної ідеї та державотворення й спираючись на глибоке історичне
дослідження запропонували стратегію розвитку України як однієї з найбільших
європейських держав. Багато плідних ідей стратегічного порядку знаходимо в роботах О. Власика, Д. Видріна, О. Гальчинського, О. Геєця, В. Журавського, С.
Кримського, В. Литвина, Л. Лук’яненка, Ю. Павленка, Ю. Пахомова, С. Пирожкова, Б. Холода та ін. авторів. Якщо додати до цього рефлектований досвід українського державотворення перших десятиліть XX ст. та поради зарубіжних експертів, на брак ідей та пропозицій щодо стратегії українського державотворення
грішити не доводиться. Їх багато. Вони цікаві й різні. Однак інтегрованої думки
ще не сформовано. Проблема залишається актуальною, й кожне дослідження
подібного змісту має надзвичайно велике значення як на рівні теорії, так і на рівні
суспільної практики.
На нашу думку, на сучасному етапі національного державотворення одним із
стратегічним орієнтиром внутрішньої та зовнішньої політики України все ж таки
є формування єдиного українського гуманітарного простору. Для України, як і для
інших країн, що виникли на терені колишнього СРСР, проблема формування та
реалізації гуманітарних принципів державотворення набуває особливої ваги і актуальності. Справа в тому, що до проголошення незалежності ці «союзні республіки» власної, самостійної, а головне незалежної гуманітарної політики не мали. Їх внутрішня і зовнішня політика була підпорядкована «загальносоюзній»
ідеї, базувалась на компартійній ідеології. Чисельна ж група ідеологів та пропагандистів наполегливо переконувала всяк і кожного у легітимності, самостійності, демократичності гуманітарної політики для кожної «союзної республіки», незважаючи на розбіжності їх історії, етноноціонального складу населення, культурних традицій, національного характеру2.
Внаслідок подібної практики гуманітарна політика України в колишньому
СРСР мала вторинний характер. Вмонтовуючи в свідомість і політичну практику
централізовано сформовані вузькопартійні цінності, вона фактично виконувала
маніпулятивну функцію. Про реалізацію її засобами дійсних, а не уявних загальнонародних і національних інтересів не могло бути й мови. Будь-яка спроба
відродження національного, концептуальна заявка про права людини чи інший,
відмінний від проголошеного, а тим більше – незалежний шлях розвитку, в ті часи жорстоко переслідувалась і каралась.
Формування гуманітарної політики як головного складника політики сучасних державотворчих процесів потребує належної уваги як з боку вчених, так і з
боку політиків та державних діячів. Актуальність дослідження цієї проблеми по-
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силюється в контексті зростання людського фактору – людини, соціальних груп,
суспільства загалом – в сучасних суспільних процесах. Падіння тоталітарних
політичних систем й формування демократичних відносин піднімає роль людини
як члена громадянського суспільства, носія власних (індивідуальних), групових
та загальнолюдських інтересів. Світ нині переживає зміну загальної парадигми
суспільного розвитку. Здійснюючи поворот до демократичних цінностей, він фактично утверджує новий світовий порядок, домінантною основою якого є людина.
Як прогнозують аналітики, ХХІ ст. має стати століттям глобального гуманізму,
епохою панування гуманітарно-гуманістичних цінностей, технологій і мереж,
епохою глобальної гуманізації людства3. Тому головним принципом українського
державотворення є гуманітарний розвиток держави, де значна роль відводиться
саме людині.
Але, однією з важливих проблем зміцнення суверенітету української держави
на сучасному етапі є загрози, пов’язані з недостатнім ототожненням громадян України зі своєю нацією, культурою. Глобалізація, її наслідки у світовій політиці дали поштовх тенденціям і напрямам, які ускладнюють українській владі проведення курсу на зміцнення суверенітету засобами гуманітарної політики – шляхом
творення спільних консолідуючих цінностей, ідеалів і формування навколо них
відповідної ідентичності. Спільною ознакою вищевказаних викликів є їх яскраво
виражений гуманітарний характер, а саме те, що вони пов’язані з духовним
світом людини – з проекціями її світоглядно-ціннісних орієнтацій і настанов. Необхідна умова формування світоглядної культури громадян України, їх національної ідентичності в контексті розбудови української національної державності – це
створення в гуманітарній сфері умов, які сприяли б «пропущенню» знань через
почуттєвий, естетичний рівень, який, в свою чергу, сприяє до розширення меж
пізнання навколишнього світу, спонукає до ціннісного переживання явищ
національної культури та історії.
Таким чином, політику в гуманітарній сфері як вагомий інструмент
національного державотворення, необхідно реалізовувати з урахуванням заглиблених у світоглядну систему домінуючих орієнтирів, поглядів, уявлень, настанов,
які виявляють ставлення народу до основних естетичних цінностей. Детермінуючи відповідні потреби і мотивації, вони визначають характерні форми участі
суб’єктів суспільних відносин у своїй діяльності та стають мотивуючим чинником при виборі відповідної мети і засобів її досягнення4.
Слід зазначити, що на світовому рівні нині домінують різні підходи до гуманітарної політики, концептуально окреслені З. Бзежинським, У. Ростоу, Дж. Соросом, Ф. Фукуямою, М. Гайдеггером та деякими іншими мислителями світового рівня. Але їх поєднує спільний гуманістичний підхід. Мова йде про демократизм гуманітарної політики, її прозорість і відкритість до світу і до людини, динамізм гуманітарних взаємозв’язків та залучення до них все нових народів. У загальному вимірі ці підходи виокремлюються в модель «відкритого суспільства».
Гуманітарна політика в ній відіграє ключову роль. Увага до неї з боку правлячої
еліти розглядається як здатність останньої забезпечити суспільний розвиток
цивілізаційно вивіреними гуманістичними магістралями.
Гуманітарність у громадянському і демократичному суспільстві має особливу
цінність, бо гуманітарно розвинена людина здатна усвідомити свою персональну
відповідальність за все те, що відбувається в її найближчому оточенні і в країні.
Якщо дати аналіз імперіям, що існували в історії, то можна побачити, що вони
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рухнули, оскільки не будувалися на гуманітарній основі, а якщо і будувалися, то
частенько на помилковому розумінні гуманізму5.
Сьогодні завдання українського державотворення – це побудова держави саме
на гуманітарній основі та розкриття колосального потенціалу української культури. Пріоритетне завдання політичної еліти – поставити культуру в центр всіх
зв’язків між суспільством і державою, між політикою і економікою. Це –
справжній європейський ключ до єдності. Недаремно Жан Моне, автор ідеї Європейського Союзу, сказав: «Якби я міг почати все спочатку, я б починав не з вугілля
і сталі, а з культури»6. Не випадково тодішній канцлер ФРН Г. Шрьодер на
зустрічі, присвяченій 10-й річниці падіння Берлінської стіни, наголосив: «Нас
цікавить гуманітарний потенціал суспільства та інтелектуальний капітал. Туди ми
робитимемо найбільші інвестиції, бо саме ці чинники визначають безпеку держави в ХХІ столітті»7.
Зараз головний принцип українського державотворення – це перш за все інноваційний розвиток держави. Конкурентні переваги країн усе менше визначаються багатством природних ресурсів чи дешевою робочою силою і все більше –
спроможністю продукувати знання, технології, інновації в усіх сферах життя
країни. Успіх приходить до сучасних націй тоді, коли їхній інтелектуальний продукт стає цілісним і охоплює всі сфери життя країни. Нація входить до числа
лідерів свого регіону і світу, коли національний продукт домінує в інформаційному і культурному просторі, коли конкурентну перевагу приносять власні технології й ноу-хау в бізнесі, коли освіта і кваліфікація стають активно діючим
соціальним капіталом. Україна переходить від постіндустріального до інформаційного суспільства, в якому людина, її інтелект є головним ресурсом конкурентоспроможності держави. Творчість, креативність, інноваційність – це те, чого країна чекає від своїх науковців і менеджерів, від учителів і продюсерів, від
інженерів і фінансистів. Але роль держави у процесі сучасного українського державотворення полягає у створенні простору для творчості, стимулюванні та гарантуванні престижу інтелектуальної праці. Для досягнення результату необхідно поєднати вірність національним традиціям та відкритість до ідей сучасного світу.
Метою гуманітарного розвитку, який є стратегічним орієнтиром розбудови сучасної української держави, має стати не зростання видобутку вугілля чи заліза, а
формування людини, спроможної до інноваційного мислення, творення нової
якості життя, нової якості держави і суспільства. Адже гуманітарний розвиток –
це досягнення найвищого ступеня свободи особистості й, водночас, її готовність
взяти відповідальність за себе, свою родину, громаду і країну; це постійне зростання інтелектуальної складової у національному продукті, утвердження інноваційності як домінуючої моделі економічної поведінки; це створення для людини, як головного національного ресурсу, умов реалізації всіх її можливостей8.
Це – те, з чим держава і нація йде у третє тисячоліття.
Але гуманітарність має цінність тільки у демократичному суспільстві. Тому
головний стратегічний орієнтир розбудови сучасний український держави – державотворення на основі демократичних принципів, модернізація політичної системи України та побудова сучасної, конкурентоспроможної держави, визначальними характеристиками якої є верховенство права і розвинена правова культура,
збалансована представницька демократія, сильне самоврядування, дисциплінований і мобільний державний менеджмент. Саме демократизація політичної систе-
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ми і є основним змістом її модернізації. Сама демократія набуває тут нових якостей. Її сутність пов’язують з ідейним та організаційним плюралізмом, технологіями запобігання та розв’язання суспільних конфліктів, раціональним
співвідношенням вертикального і горизонтального вимірів політики.
В загальному вигляді можна визначити такі напрями демократизації політичної системи суспільства:
1. Представницький характер державної влади. Громадяни делегують свої
владні повноваження обраній ними особі чи політичному об’єднанню.
2. Легітимність та законність, що включає підтвердження владних повноважень народом у вигляді рівних періодичних виборів, прийнятті державних рішень
за активною участю громадян та їх об’єднань.
3. Правова система підтримує та гарантує демократичні інституції.
4. Плюралізм і конкурентність. Конкурентне, але не конфліктне співіснування
в суспільстві різних політичних сил, котрі репрезентують інтереси соціальних
груп та верств населення.
5. Громадянські, політичні і соціальні права. Демократичний режим володіє
правовими механізмами, які гарантують дотримання і захист природних та громадянських прав людини будь-якого соціального статусу.
6. Усвідомлення і підтримка більшістю громадян демократичних правил і
норм, почуття відповідальності та самоконтролю9.
Передусім, як підкреслює доктор політичних наук О. Новакова, демократія
створює сприятливі умови для артикуляції і узгодження інтересів та потреб
різних соціальних груп суспільства. По-друге, демократична політична система
має великий потенціал успішної адаптації до суспільних змін і новацій. Цьому
сприяють такі принципи, як плюралізм, демократична співучасть, опозиція,
періодична виборність влади. Плюралізм забезпечує багатоманітність соціальних
альтернатив, що розширює діапазон політичного вибору і вірогідність визначення оптимального варіанту розвитку. Періодична виборність влади забезпечує
своєчасне виправлення помилок, гнучке коригування політичного курсу. Демократія забезпечує досить ефективну легітимацію політичної влади в сучасних
умовах розвитку суспільств.
У загальному вимірі особлива складність сучасного державотворення полягає
в тому, що українське суспільство здійснює потрійну трансформацію: одночасно
виконуються завдання ринкового реформування економіки, демократизації та
створення національної держави. Наша країна намагається перейти від тоталітарного режиму до абсолютно протилежного – демократичного. Тому у процесі сучасного державотворення спочатку необхідно за короткий час створити
об’єктивні передумови для демократичного розвитку, а вже потім розпочинати
розбудову демократичного суспільства10.
Дійсно, реформи у суспільстві необхідно поглиблювати. Безсумнівним є й те,
що вони потребують суттєвої корекції: загальний стратегічний напрям сучасного
українського державотворення – демократія і ринкові відносини – має бути конкретизованим у системі координат сталого людського суспільства. Треба підкреслити, що поняття «сталого людського розвитку» увійшло в політологічну літературу порівняно недавно. Проте за короткий час воно набуло серйозного методолого-світоглядного значення. Концентруючи в собі таки показники, як добробут
населення, його соціальний захист, демографічні, екологічні, освітянські і загальнокультурні критерії цивілізованості, означене поняття стало загальноприйнятим
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у світовій практиці оцінки рівня життєдіяльності людей, стратегії перетворень та
розвитку. «Людське» в ньому інтегрує все гуманістичне й людяне в людській
цивілізації; «сталість» означає не оберненість гуманістичних перетворень,
постійність у дотриманні фундаментальних цінностей11. І дійсно, саме у цьому є
стратегічні орієнтири розбудови сучасної української держави, де головне – це
пріоритети людини й задоволення людських інтересів у всіх сферах суспільної
життєдіяльності.
Головна мета сучасного українського державотворення – довести своє право
на гідне місце серед розвинених держав світу, утвердити національну конкурентоспроможність, забезпечити стійкий соціально-економічний розвиток і високі
стандарти життя громадян. Глобалізований світ створив унікальні умови для
соціальних комунікацій, але водночас постійно спонукає до загострення конкуренції за право на розвиток, гідний рівень достатку та самоствердження. Захист
гуманістичних цінностей і політичних ідеалів щоразу вступає у конфлікт з намаганнями досягти матеріальних і споживчих стандартів найрозвиненіших країн
світу. Реальні протиріччя між глобальною нерівністю та прагненням справедливості поглиблюють конфліктність як в окремих країнах, так і загалом на міжнародному рівні12.
Народи в різних частинах світу формують власні моделі ефективної держави
і серед цих народів й українці, які розпочинають новий етап державотворення на
основі демократичних цінностей з гуманітарною стратегією інноваційного розвитку держави. Пошук власної моделі державотворення – це передусім намагання визначити оптимальний шлях побудови сучасної, конкурентоспроможної, привабливої для життя держави. Дійсно, у кожної держави буде своє бачення і своя
модель поступу, але, незважаючи на розмаїття підходів, сьогодні можна виокремити основні складники національного успіху. Безперервна модернізація та інноваційність – такою має бути універсальна формула не тільки політичного та економічного, але й соціального, культурного, гуманітарного розвитку.
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В. М. ТІМАШОВА

СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СФЕРИ: РЕГУЛЯТИВНІ
ТА УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ

Політична система подається в нерозривній єдності зі сферою політичного життя як її архітектоніка, що має обов’язкові три складники. Обґрунтовано тезу про множинність і багатоваріантність підходів до виокремлення та визначення функцій
політичної системи, що дозволяє аналізувати й інтерпретувати їх з різних позицій і
підходів.
Ключові слова: політична сфера, політична система, відносини, інститути, ідеологія, органи влади, цінності, функції.
Тимашова В.М. Структура и функции политической сферы: регулятивные и
управленческие аспекты
Политическая система представляется в неразрывном единстве со сферой политической жизни как ее архитектоника, имеющая три обязательные составляющие.
Обоснован тезис о множественности и многовариантности подходов к выделению и
определению функций политической системы, что позволяет анализировать и интерпретировать их с разных позиций и подходов.
Ключевые слова: политическая сфера, политическая система, отношения, институты, идеология, органы власти, ценности, функции.

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 interpret them from different perspectives and approaches.
Key words: political sphere, the political system, relationships, institutions, ideology, governments, values, functions.

Поняття політичної системи є одним з основних у політології. Його використання дозволяє виокремити політичне життя з іншої частини життя суспільства,
яку можна вважати «оточенням» або «навколишнім середовищем», й одночасно
встановити наявність певних зв’язків між ними.
Поняття «політична система» отримало глибоке обґрунтування і поширення
лише в середині XX ст. завдяки розвитку політичної науки, що призвело до
необхідності описання політичного життя із системних позицій. Розкриття
сенсозмісту поняття «політична система» дає змогу розглянути інші вузлові
питання, зокрема, структурні елементи цієї системи, її функції і закономірності
розвитку.
Термін «політична система» зустрічається ще в працях Аристотеля. В його
«Політиці» читаємо, що «форма державного устрою те ж саме, що й політична
система, остання ж уособлюється верховною владою в державі»1.
© ТІМАШОВА Вікторія Михайлівна – кандидат юридичних наук, старший викладач
кафедри тактико-спеціальної підготовки Національної академії внутрішніх справ
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У сучасній політичній науці поняття політичної системи охоплює головні
складники й елементи політичних відносин і політичної діяльності в життєвому
просторі даного суспільства. Тобто, політична система існує в реальній країні або
групі країн у певному співтоваристві людей (національному чи багатонаціональному).
За І. М. Варзаром, поняття політичної системи перебуває в нерозривній
єдності з поняттям політичної сфери, оскільки політична система – це архітектоніка останньої. Сфера є соціологічною цариною життя, в якій люди вирішують
свої поточні й перспективні потреби й інтереси. І. М. Варзар, відштовхуючись від
наявності як мінімум п’яти необхідних людині речей, без яких її існування є неможливим, а саме їжа, одяг, житло, розмноження, спілкування, дійшов висновку
про існування п’яти сфер, в яких і відбувається людське життя, а саме економічної, духовної, політичної, культурної, етнічної сфер. Усі ці сфери не відокремлені, а тісно взаємодіють між собою, в результаті чого утворюються численні
міжсферні та внутрішньосферні площини взаємного перекриття, які ми називаємо галузями суспільного життя2.
Ці динамічно утворювані галузі мають однакову будову (архітектоніку),
оскільки складаються з трьох обов’язкових елементів: 1) відносин людей з приводу важливих для них питань; 2) інститутів, які створюють люди саме для
вирішення цих питань; 3) поглядів людей на ці інститути та свої проблеми й інтереси, іншими словами, – ідеологію3.
Французький політолог П. Шаран, аналізуючи сучасні вчення про політичні
системи, відзначає, що поняття «політична система» охоплює політичну
діяльність «усіх осіб і всіх інститутів, які беруть участь у політичному процесі»4.
Поняття політичної системи має багатоаспектний характер, що пояснює наявність різних підходів при його аналізі. Якщо розглядати систему в інституційному плані, то її можна звести до сукупності державних і недержавних інститутів
і норм, у рамках яких відбувається політичне життя даного суспільства. Якщо
керуватися владним аспектом політичної системи, то її визначення базується
головним чином на узаконенні державного примусу як засобу регулювання
взаємовідносин між людьми. Якщо в основі визначення політичної системи
лежить розподіл цінностей у суспільстві, її розглядають як авторитарну систему.
Поняття системи істотно відрізняється від будь-якої сукупності різнорідних
політичних суб’єктів і відносин, що заповнюють політичний простір цієї країни.
Будь-який вид соціальної системи передбачає такий взаємозв’язок її елементів,
що утворює певну цілісність, єдність. А це означає об’єднаність суб’єктів, які
входять до системи (суспільних груп, організацій, індивідів) за специфічними ознаками, які характеризують систему, а не за певними елементами. Причому ці ознаки не зводяться до суми властивостей складових елементів системи. У свою
чергу, властивості елементів не виведені з ознак цілого. Соціальна система є надзвичайно складним і багаторівневим організмом, поведінка якого підпорядкована
досягненню цілей різних рівнів, часто неузгоджених між собою. Це відбувається
через те, що «кожний народ-етнос об’єктивно схильний створити лише йому притаманний соціум»5. А тому не може бути однакових, створених за єдиною моделлю відносин, інститутів та ідеологій, тобто ми «приречені» жити за умов
найрізноманітнішого плюралізму. Політична система певною мірою детермінує
діяльність вхідних до неї суб’єктів і разом з тим сама здатна змінюватися в процесі свого функціонування та розвитку під впливом навколишнього середовища.
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Політичній системі, яка функціонує в соціальному просторі, притаманні риси,
які є спільними з рисами інших соціальних систем. Крім того, вона має і власні
специфічні ознаки, що випливають із природи політики і влади. Ця система, на
відміну від економічної, формується в основному цілеспрямовано. В її фундаменті укладена сукупність відповідних ідей, цінностей, тобто ідеологія, яка відображає соціальні інтереси великих соціальних груп і визначає вигляд системи.
Інститути, які утворюють політичну систему, є опредмечені політичні ідеї та проекти. Звідси випливає особлива роль духовного фактора при відпрацюванні механізмів функціонування та модернізації системи.
Як одна з форм соціального руху матерії політична система тісно пов’язана з
особливою формою діяльності людей – політикою. На думку М. Вебера, коли
йдеться про політику, це поняття слід пов’язувати передовсім із владою і державою. Він підкреслював, що політика означає прагнення до участі в розподілі влади або впливу на розподіл влади між державами чи всередині держави між групами людей, наділених владою. Також суттєве місце посідає проблема взаємовідношення політики та економіки6.
Зважаючи на останнє, уявімо соціум у вигляді конусу. При цьому його нижню
частину становить економічний базис країни, тобто сукупність інститутів, які
діють не у вакуумі, а на «ґрунті, ретельно переораному трьома великими реформаторами-цивілізаторами людства – релігією, освітою, наукою»7. Якщо завдяки
цьому відбувається плідна взаємодія економічних інститутів з інститутами духовної та культурної сфер, то маємо зрілу соціальну систему суспільства, осердям
якої є місцеве самоврядування. Верхній конус становить політична надбудова на
чолі з державою, яка є надзвичайно важливим інститутом, який повинен працювати не для чиновників, а насамперед для людей. Саме держава є основною ланкою управління в політиці: вона виступає головним інструментарієм реалізації
найважливіших завдань політичної системи і забезпечує єдність її різноманітних
компонентів. Держава виконує таку політичну функцію, як авторитарний розподіл цінностей, в якості яких можуть виступати матеріальні блага, соціальні переваги, культурні досягнення і т. д.
Акцент на розподільчу, а не продуктивну або власницьку функції політичної
системи красномовно свідчить про межі і зміст політичного втручання в
суспільне життя: воно починається із впливу на сферу розподілу, а не виробництва. Саме в цій сфері сходяться, стикаються інтереси соціальних груп. Втрата
контролю над цим нервовим вузлом, що визначає життєздатність соціальної системи, загрожує її кризою. Політична ж регламентація всіх економічних відносин
(особливо так зване «ручне управління») тягне за собою обмеження виробничої
ініціативи, сковує підприємницьку активність, що обертається стагнацією і крахом соціальної системи, яка встановлює жорстку ступінь залежності економіки
від політики.
Контроль за сферою розподілу цінностей – передумова реалізації такої
функції політичної системи, як інтеграція суспільства, забезпечення взаємозв’язку і єдності дій різних елементів його структури. Інтеграція передбачає наявність
розвиненої здатності політичної системи різними шляхами знімати, згладжувати
протиріччя, які неминуче виникають у суспільстві, розв’язувати конфлікти, локалізувати і гасити вогнища соціальної напруженості.
Зазначимо, що політична система не тільки формується, а й діє головним чином на раціональній основі (основі знання). За Т. Парсонсом, раціональність
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політики втілюється в таких її інститутах, як лідерство, органи влади і регламентація8. Визнання інституту лідерства досить точно характеризує специфіку
політичної системи, яка формується і діє цілеспрямовано. У даному контексті поняття «лідерство» означає певну нормативну модель поведінки індивіда або групи (еліти, партії), що включає, виходячи із займаного ними в цьому суспільстві
положення, право і обов’язок здійснювати ініціативу в ім’я досягнення загальної
мети і залучати до її реалізації все співтовариство.
Органи влади – органічна частина політичних інститутів, в яких акумулюється влада і які слугують знаряддям цілеспрямованої дії політичних суб’єктів.
Нарешті, інститут регламентації – це сукупність розроблюваних норм і правил
(правових, політичних, професійних), що складають основу регулювання і контролю в просторі політичної діяльності й породжуваних нею відносин.
Отже, політична система, оскільки вона є знаряддям здійснення влади, а також висловлювання, захисту та реалізації спільних, обов’язкових для більшості
громадян, інтересів, виступає відносно інших систем суспільства домінуючим
фактором. Економічна сфера, соціальні структури, культурологічні фактори і т. п.
– всі вони спираються на політичну систему, яка забезпечує їх організованість,
легітимність, закріплює саме ці структури в якості ведучих, що панують у
суспільстві. У цьому сенсі можна говорити про першість політичної системи
відносно інших систем суспільного організму.
Політична система, яка домінує через знаряддя влади, тим не менше залежить
від суспільного середовища, визначається соціально-економічною структурою
суспільства, залишаючись надбудовою відносно цієї базисної структури. Обумовленість політичної системи соціальним середовищем виражається в тому, що її
носіями виступають певні великі соціальні групи, класи, верстви населення.
Іншими словами, політична система – це організація великих соціальних груп у
сфері влади і управління.
На підтвердження цієї думки, зазначимо, що матеріалістична концепція обумовленості політичної системи способом виробництва, соціально-економічними
відносинами нині піддається критиці. Так, французький політолог Клод Лефор у
статті «Демократія» стверджує: «Вважати, що суспільна система розкривається в
інфраструктурі, що складається із способу виробництва, а також, що політична
організація – це лише елемент надбудови, створеної для підтвердження могутності володарів засобів виробництва, – значить забувати про те, що поведінка
класів, груп, індивідуумів залежить від їх приналежності до всього комплексу, керованого політичними принципами, забувати про те, що тут у них існують умови
для вільного вираження інтересів і думок, вільного об’єднання, інформації, формулювання нових прав...»9. Отже, будь-яка політична система формується під
впливом не одного лише економічного базису, а комплексу умов і факторів.
Польський політолог-матеріаліст А. Боднер показав історичну обумов-леність
політичних систем, назвавши п’ять факторів, що впливають на їх формування, а
саме:
1) безперервність природного середовища, в якій живе дана нація або її окрема група;
2) матеріальні продукти її діяльності;
3) сукупність цінностей і зразків поведінки, знання та уявлення про світ, що
передаються з покоління в покоління;
4) громадські інститути, які кожне наступне покоління застає як даність;
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5) зовнішнє середовище нації, спільне з нею певне коло цивілізації і культури,
а також політичні умови10.
При цьому єдність, інтеграція у сфері політики можливі лише за наявності духовного зв’язку, завдяки якому люди (особливо в багатонаціональному середовищі) можуть хоча б просто зрозуміти один одного.
Історія доводить, що політичні системи, здатні до тривалого і стабільного
існування, обов’язково володіють певними цінностями. Таких цінностей може бути небагато, але вони неодмінно присутні і поділяються більшістю членів
суспільства, закладаються в системи виховання і соціалізації. Цінності – це вираження значущості об’єктів навколишнього світу для людини, її суб’єктивного
ставлення до них. Відомий американський політолог Г. Лассуел визначав їх як
«бажані події» або «події-бажання». Оскільки у сфері політичних відносин люди
постійно мають справу з вибором порядку власних дій, цінності відіграють величезну роль у становленні характеру спрямованості політичних дій і процесів. Вони значною мірою визначають тип політичних систем, пріоритети державних механізмів, а відображенням їх еволюції слугує зміна пануючих у політичній системі цінностей11.
Серед ціннісних домінант, що створювали історичний вигляд європей-ських
політичних систем, відомий американський політолог К. Дейч виокремлює такі:
до XV ст. – справедливість, чесність; у XV ст. – влада, вигода; у XIX ст. –
стабільність; у XIX–XX ст. – розвиток.
Автор говорить про неможливість визначення сучасної політики в рамках єдиної цінності. Наприклад, така функція політичної системи, як впорядкування
політичних процесів, визначається самою природою політики, спрямованої як
вид діяльності на реалізацію суперечливих, але взаємо-пов’язаних цілей, а саме
оновлення, необхідного з точки зору обліку та пристосування до мінливих умов
життя, і стабілізації – фактора збереження соціальної цілісності. Тому природною
є присутність у політичних процесах двох протилежних станів: порядку і безладу. Ефективна політична влада повинна забезпечити і розвиток, і стабільність
політичної системи. Відсутність цього поєднання спричиняє численні деструкції.
У літературі виділяють й інші функції політичної системи: екстракційну,
пов’язану зі здобуванням із громадянського суспільства його ресурсів; політичне
рекрутування і символізація, що виражається у формуванні гасел, правил, символів, що спрямовують поведінку людей в політиці12. Наприклад, американські
політологи Д. Істон, Г. Алмонд називають чотири головні функції:
1) регулююча, що стосується управління поведінкою груп та індивідів (введення норм, діяльність адміністрацій і т. п.);
2) екстракційна, пов’язана з добуванням необхідних для функціонування економічних та інших ресурсів;
3) дистрибутивна – здатність розподіляти і перерозподіляти ресурси, блага,
послуги, відзнаки та ін.;
4) реагуюча, що пов’язана з необхідністю постійно відповідати на вимоги
соціального середовища, адаптуватися до її змін13.
Уже згадуваний П. Шаран цілком обґрунтовано додає ще п’яту, не менш істотну, а може й найважливішу функцію політичної системи, – функцію саморегуляції, яка характеризує внутрішню, звернену на себе керованість, що дозволяє забезпечувати існування даного суспільства як єдиного самокерованого соціального організму14.
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Нездатність політичної системи до реалізації своїх найважливіших функцій
викликає її кризу, коли встановлені в суспільстві норми регуляції політичних
відносин не сприймаються його членами як авторитетні, діяльність державного
апарату, обмежена рамками його специфічного інтересу, не сприяє поліпшенню
стану соціального організму, а структура державних інститутів створюється всупереч традиціям та історичному народному досвіду.
Отже, розглянувши політичну систему через призму її регулятивних та управлінських аспектів, можна дійти таких висновків:
По-перше, всі всемислимі сфери і галузі суспільного життя людей – це є
соціальний простір будь-якої країни або її соціум. Оскільки переважна більшість
країн є багатонародною, а кожен народ-етнос утворює свій унікальний, тільки йому притаманний мікросоціум зі своїми відносинами, інституціями та ідеологією,
можна говорити про те, що кожна країна є складною синергетичною сумою усіх
соціумів представлених в ній народів-етносів, а отже «приречена» на життя за
умов найрізноманітнішого плюралізму.
По-друге, якщо уявити соціум у вигляді конусу, його нижня (найширша) частина становить економічний базис країни. За умови, що економічні інститути,
сформовані цим економічним підґрунтям, плідно взаємодіють з різноманітними
боковими галузями (особливо культурними і духовними), можемо говорити про
зрілу (демократичну) соціальну систему суспільства.
По-третє, держава зі своїми владними повноваженнями логічно перебуває на
вершині уявного конусу і являє собою і центральний політичний інститут, і сукупність низки галузевих інститутів різного призначення, які у своїй різноманітній взаємодії і являють собою політичну систему, яка повинна на умовах
партнерства взаємодіяти із соціумом, а не керувати, а тим більше владно розпоряджатися ним.
По-четверте, партнерська взаємодія із суспільством забезпечується завдяки
такій функції політичної системи, як інтеграція, яка передбачає наявність розвиненої здатності політичної системи різними шляхами знімати, згладжувати протиріччя, які неминуче виникають у суспільстві, розв’язувати конфлікти, локалізувати і гасити вогнища соціальної напруженості. При цьому єдність, інтеграція у
сфері політики можливі лише за наявності духовних цінностей в суспільстві.
По-п’яте, політичні системи, здатні до тривалого і стабільного існування,
обов’язково володіють певними цінностями, які виражають значущість об’єктів
навколишнього світу для людини і закладаються в системи виховання і політичної соціалізації. Вони значною мірою визначають тип політичних систем, пріоритети державних механізмів, а відображенням їх еволюції слугує зміна пануючих
у політичній системі цінностей.
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О. М. ЧИЖОВА

ЄДНІСТЬ РАЦІОНАЛЬНОГО ТА ІРРАЦІОНАЛЬНОГО
В ПРАГМАТИЧНІЙ ПОЛІТИЦІ

Показано, що в умовах політичної трансформації в Україні відбувається становлення демократії та громадянського суспільства. Успіху в політичній діяльності досягають завдяки застосуванню політичних технологій, спрямованих на досягнення необхідного політичного результату, що посилює політичний прагматизм.
Ключові слова: раціональність, ірраціональність, прагматизм, політика.

Чижова О.М. Единство рационального та иррационального в прагматической
политике
Показано, что в условиях политической трансформации в Украине происходит
становление демократии и гражданского общества. Успех в политической деятельности достигается благодаря применению политических технологий, направленных на
достижение необходимого политического результата, который усиливает политический прагматизм.
Ключевые слова: рациональность, иррациональность, прагматизм, политика.

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 independent 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.

Історичний масштаб критерія раціоналістичності політики та прагматизму передбачає також відтворення й розвиток як усього людства, так і окремих його частин – народів, етносів, держав тощо, а ірраціоналістичним у цьому плані може
вважатися все те, що веде до стагнації, застою й руйнації суспільства разом з існуючими в ньому політичними інститутами і процесами.
Важливим питанням дослідження прагматичної політики є орієнтація на
принцип єдності раціонального та ірраціонального. При цьому треба враховувати
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діалектичність їхнього взаємозв’язку, а узагальнюючим критерієм оцінювання
раціонального та ірраціонального в політиці є практика історичного розвитку
суспільства, забезпечення оптимального прагматичного узгодження інтересів
соціальних і політичних сил під впливом дії і мети політичного прагматизму.
Перспективним напрямом подальших розробок раціонального і ірраціонального в політиці може бути дослідження трансформаційних процесів в Україні та
інших пострадянських країнах через призму прагматизму як політичної технології1.
Актуальність статті полягає в тому, що в умовах процесів політичної трансформації в Україні, молода незалежна держава перебуває на шляху становлення
демократії та громадянського суспільства, а її політичне життя надзвичайно динамічне, зокрема, щодо проявів процесів політичного прагматизму. Варто відзначити, що дана проблема дуже складна і потребує глибокого та широкого творчого розгляду, який виходить за рамки статті.
Політичний прагматизм є досить суперечливим, оскільки має кілька підходів
для трактування. Один з них розглядає прагматизм як властивість політичної
діяльності, за якої головним критерієм та чинником стає досягнення поставленої
мети. Тобто у цьому варіанті розуміння поняття прагматизму є майже точним
відтворенням теорії Н. Макіавеллі у її «викривленому» вигляді.
Інший погляд на прагматизм – це необхідність діяти, не покладаючись на авторитет та апріорні ідеї; шукати кращі способи та варіанти дій, випробовувати та
перевіряти їх, відбирати найефективніші, приймати обґрунтовані рішення, тобто
керуючись розумом та логікою. Цей варіант пояснення прагматизму наближається до головних елементів філософії «справжнього» макіавеллізму, яка розглядає прагматизм як вміння та можливість обирати у політичній діяльності розумні політичні рішення для досягнення адекватних політичних цілей2.
Таке пояснення прагматизму було обрано, тому що воно відповідає сучасним
умовам політичного життя, яке є дуже складним та динамічним і для якого характерна стійка, високого рівня спрямованість, раціональна активність, що виявляється в органічній єдності з ірраціональним в прагматичній політиці. Кількість
суб’єктів політичного життя щоразу зростає, значно ускладнюючи політичні
відносини. Тому будь-яке політичне рішення вимагає дуже детального осмислення та співставлення власних інтересів з інтересами інших
Рішення діяти силою та рішучістю, не рахуючись ні з ким, далеко не завжди
спрацьовує, оскільки жодна політична сила не володіє абсолютною силою та
можливостями, і дуже швидко зустрічає протисилу.
Саме тому розуміння як можливості обирати розумні варіанти рішень та дій
для досягнення поставлених задач, є найбільш вдалим за сучасних умов. Можна
навіть сказати, що новий термін «прагматизм» у ХІХ ст. продовжив та поступово
замінив поняття макіавеллізму у політиці, отримавши його смислове навантаження.
Як правило, поняття політичного макіавеллізму та прагматизму прийнято застосовувати щодо характеристики процесу та принципів прийняття політичних
рішень та політичних дій, які є прагматичними, коли будуються на основі розумного розрахунку, осмислення та прорахунку кожного кроку і передбачають готовність йти на компроміси. Макіавеллістська політична дія є такою, що зорієнтована на досягнення цілі будь-якими засобами.
Виникають запитання: чи можна назвати прагматичною або макіавеллістською лише політичну дію; чи можна подібним чином класифікувати політичні
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цілі; які політичні дії ми можемо називати прагматичними? Прагматичними можуть бути лише названі цілі політичних суб’єктів, що виправдані з їхнього боку
наявністю усіх необхідних ресурсів, зокрема, інтелектуальних, та довірою населення в межах певної територіальної одиниці, інтереси якої прагне представляти
даний політичний суб’єкт. З’ясування цих питань і є метою даної статті.
Як приклад, можна розглянути механізм виборів. Вибори – це завжди
раціональне і творче змагання політичних сил, корпоративних чи індивідуальних
політичних суб’єктів за електоральні симпатії. За головним принципом виборів
перемогу отримує та сила, яка зможе представити детальну, обґрунтовану програму розвитку і відповідну команду професіоналів, що зможе її реалізувати. Тому
перемога подібної політичної сили має, в першу чергу, засвідчити її
раціональність та компетентність. Отже, наявна мета – здобуття влади – є прагматичною для даної політичної сили, оскільки вона ресурсно її виправдовує.
Успіху у політичній діяльності досягають завдяки багатьом чинникам, але
найбільше залежить він від підготовленості політика, тобто йдеться не лише про
знання, здібності, особисті якості, а й про володіння політичними технологіями,
які мають свої особливості, механізми дії та впливу на окремих громадян і
спільноту. Важливо, хто із якою метою їх використовує, наскільки моральними є
дії, вчинки суб’єктів політичного процесу.
Політичні технології (грец. techne – мистецтво, майстерність ) – сукупність
методів і систем послідовних дій, спрямованих на досягнення необхідного
політичного результату, що посилює політичний прагматизм.
У політичній практиці вони постають як сукупність методів застосування
об’єктивних законів політики.
Особливості політичних технологій зумовлені характером політичного процесу, який охоплює найрізноманітніші види політичного прагматизму та діяльності
в межах конкретної політичної системи.
Політичні технології поділяються на загальні та індивідуальні. Так, в першому випадку технології розглядають виборчий процес як комплекс спеціальних
технологій, що сприяють утриманню влади, а індивідуальні технології використовують окремі політики в процесі своєї політичної діяльності, суть якої пов’язана із завоюванням популярності, умінням контактувати з громадянами, майстерністю дискутувати, виголошувати промови, вести мітинги, збори, вдосконалювати власний імідж, тощо.
Слід підкреслити, щоб розпізнати справжню мету політичної діяльності
суб’єктів політики та передбачити її результат, слід проаналізувати характер і
особливості їх потреб та раціональність і ірраціональність політичних дій.
Вибір людиною позиції та відповідної лінії поведінки у суспільно-політичному житті залежить від її політичної орієнтації, а політична орієнтація – це певні
уявлення політичних суб’єктів про цілі, завдання діяльності політичних партій,
політичного режиму, суспільства в цілому.
Сьогодні науковці наголошують на чотирьох підходах щодо політичного вибору. Існують ситуаційний, соціологічний, маніпулятивний та індивідуально-психологічний підходи:
– ситуаційний підхід – базується на твердженні, що будь-яка політична
орієнтація є реакцією на конкретну історичну ситуацію;
– соціологічний підхід – спрямований на аналіз взаємозалежності між
індивідуальним і груповим політичним вибором відповідно до соціальнополітичної ситуації в суспільстві;
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– маніпулятивний підхід – грунтується на здійсненні вибору відповідно до
психолого-політичного, прагматичного, зовнішнього впливу коли активно використовуються різноманітні політичні, психологічні комунікації й технології. За
інтенсивного розвитку засобів масової інформації, маніпулятивний підхід відіграватиме значну роль у формуванні громадської думки, а особливо в нестабільних
суспільствах, де недостатньо розвинуті демократичні засади;
– індивідуально-психологічний підхід – за основу вибору беруться особистісні психологічні якості суб’єктів політичного життя.
Вибір політичної орієнтації – це процес, у якому людина коригує свою
раціональну та ірраціональну орієнтацію під впливом певних соціально-економічних умов, особистих психологічних змін.
Без знання особливостей політичних технологій прагматизму, раціональності
та ірраціональності, вміння їх використовувати, щоб досягти успіху в політичній
діяльності, діяти неможливо. А для оволодіння ними потрібні відповідна науково-теоретична підготовка, вміння вивчати й аналізувати об’єктивні умови, в яких
діють конкретні суб’єкти політики. Це сто сується соціально-економічної,
політичної ситуації в країні, розстановки політичних сил; статусу та рівня впливу на громадян політичних партій, рухів, об’єднань, засобів масової інформації.
Підкреслимо, що індивідуальні політичні технології використовуються окремими політиками, громадськими державними діячами, а загальні – колективними
суб’єктами політичного проце су, групами тиску, політичними партіями,
лобістськими групами, громадськими об’єднаннями.
До найпоширеніших індивідуальних політичних технологій належать:
публічні виступи; участь у бесідах, дискусіях, розв’язанні конфліктів; прогнозування політичної діяльності; виступи на радіо, телебаченні; підготовка матеріалів
для друкованих засобів масової інформації тощо.
Кожна технологія має свої особливості, завдяки яким створюється певний
імідж політика, його авторитет і популярність, формується і збагачується досвід
політичної діяльності, посилюється дія політичного прагматизму.
Технологію прийняття політичних рішень розглядають як процес реалізації
політичної мети на основі накопиченої інформації, за якою накопичена інформація перетворюється на відповідні спонукальні акти, прагматичні вказівки, розпорядження, накази.
Слід підкреслити: технології прийняття політичних рішень великою мірою зумовлені характером політичного режиму. За авторитаризму, тоталітаризму рішення приймають здебільшого в закритому, таємному режимі вузьким колом людей,
не беручи до уваги точки зору опозиції, а за демократичних режимів дбають про
чіткість процедури прийняття політичних рішень, використовуючи компроміс та
консенсус. Це сприяє уникненню соціально-політичних конфліктів, забезпечує
стабільний розвиток суспільства.
Стрижнем політичної діяльності, політичної участі і використання різноманітних політичних технологій є влада, яку здобувають або демократичним (всенародні вибори), або недемократичним (насильство, авторитаризм, диктатура)
шляхами, які іноді поєднуються або взаємодоповнюються.
Відповідно до виборчої системи (мажоритарна, пропорційна, змішана,
куріальна), суб’єкти політики обирають певні виборчі прагматичні технології.
Виборчі технології – сукупність політико-організаційних, інформаційних,
пропагандистських та інших дій з метою приведення до влади певного політика,
групи політиків, політичної організації чи їх об’єднання.
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Спочатку відбувається формування команди кандидата або іншого суб’єкта
політичного процесу, а потім створюються групи політичного аналізу по роботі із
засобами масової інформації, організації масових заходів. Кожна з груп, маючи
конкретні функції, взаємодіє з іншими, працюючи на єдину програму і мету.
Починають передвиборчу кампанію з ґрунтовного аналізу політичної ситуації
як у конкретному виборчому окрузі, регіоні, так і в країні. Аналізу підлягають
історичні й географічні особливості, соціально-демографічний портрет; соціально-економічна ситуація; політичні сили і політичні організації громадян (виборців); результати попередніх виборів (розстановка політичних сил); наявність
впливових політиків, громадських діячів, неформальних лідерів; особливості засобів масової інформації; інформація про головних конкурентів тощо3.
Отже, прагматизм – це необхідність діяти, не покладаючись на авторитет та
апріорні ідеї; шукати кращі способи та варіанти дій, випробовувати та перевіряти їх, відбирати найефективніші, приймати обґрунтовані рішення, тобто керуватись розумом та логікою. Цей варіант пояснення прагматизму наближається до
головних елементів філософії «справжнього» маккіавелізму, яка так само розглядає прагматизм як технологію, вміння та можливість обирати у політичній діяльності розумні політичні рішення для досягнення адекватних політичних цілей4.
Політична ситуація, яка складається у сучасному світі, є досить унікальною.
Під час виборів електорат майже не має можливості безпосереднього контакту з
політичними силами. Вибори перетворюються з обрання та вручення влади кращим, голосування орієнтується на красивіших, коли перевага віддається не програмі чи команді, а іміджу, формату та іншим елементам зі сфери політичних технологій. За таких умов важко визначити, яка з політичних сил має право на перемогу, для якої з них здобуття влади є прагматичною ціллю. Суб’єктивно кожна
політична сил готова визнати та відстоювати своє право на владу.
Засобом забезпечення участі громадян у формуванні політики держави є саме
політичний прагматизм політичних партій, ідеологічні чинники прагматизації
влади, яка керуючись методологією її отримання, має власні прагматико-ідеологічні засади, систему норм, цінностей, соціальну базу, методично зорієнтовану
на конкретні соціально-політичні сили. У сучасній Україні існує понад 160
політичних партій, які сповідують різні ідеології, але методика їх впливу на процеси структуризації українського суспільства різна. Окремі з них взагалі не мають суспільного значення, тому що вони утворені під певні особистості і нічого
не роблять для вирішення суспільних проблем та дезінформують громадян. Крім
того, партії відволікають увагу суспільства від тих політичних сил, які керуючись
методикою політичного прагматизму, могли б зорганізувати більшість громадян
та ідеологічно вплинути на соціально-економічні, політичні та суспільні зміни.
Слід підкреслити, що за змістом конкретної діяльності більшість політичних
партій не відповідають ідеологічному наповненню. Майже всі політичні партії
України голо сують за демократією, єдність українського суспільства, економічний розвиток соціуму та інші. Сьогодні в українській політиці немає ідеологічних принципів, а є ситуативне співробітництво, постійні компроміси, прагматичні тенденції слабо виражені, відбувається девальвація, усіх без винятку
інструментів громадянського суспільства, система цінностей, особливо ідеологічних, зруйнована, на розгляд залишилися лише декларації. Для українського
політикуму стало звичним явищем міняти політичні табори, не дотримуватися
ідеологічних принципів та настанов, ігнорувати тенденції політичного прагматиз-
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му, ідеологічні чинники прагматизації політики, безконтрольно жонглювати поняттями, обіцянками та звинуваченнями. Такова методика ведення політичної боротьби в Україні – дедалі менше ідеологічних дискусій та більше кулуарних домовленостей, а тому не дивно, що структурні елементи політичного прагматизму
: слово, дія, політика, ідеологія, мораль, політико-ідеологічні чинники, авторитети від політики перестають бути актуальними для українського суспільства5.
Таким чином, ми поступово вступаємо в період дії політичного прагматизму,
тобто час майбутніх не корумпованих політиків і бізнесменів, час політично
структурованого суспільства, а й також майбутніх суспільно-економічних і
політичних звершень. Демократія пройшла складний шлях утвердження прагматизму і збагатилася великою кількістю різноманітних положень. Розвиток
суспільних процесів в Україні потребує поглибленого дослідження процесів демократизації відносин як владних інститутів держави, так і громадянського
суспільства. Основним раціональним методом діяльності соціально-правової держави, яка є владним органом суспільства, виступає досягнення узгоджених
рішень, а забезпечення рівноваги між приватними і загально громадськими інтересами – це раціональна технологія збереження цілісності суспільства, його подальший матеріальний і духовний прогрес. Питання практичної реалізації Конституції України, втілення їх у повсякденне життя суспільства і держави – це питання практичного змісту розвитку демократичної держави, єдності раціонального та ірраціонального6.
Однією з визначальних рис українців у боротьбі за незалежність був
«політичний романтизм», а й сьогоднішня дійсність вимагає зміщення акцентів з
політичного романтизму в бік політичного прагматизму, передбачаючи формування громадянського суспільства. За допомогою соціологічних методів
досліджень аналізується концепція прагматизму, згідно з якою ідеї, теорії, поняття, ідеологічні чинники прагматизації політики – це лише знаряддя, інструменти,
а також творчі, методологічні, технологічні та раціональні інструменти політичного прагматизму. Їх значення, згідно з основною доктриною прагматизму, зводиться до можливих методико-практичних наслідків їх здійснення, тобто мислене уявлення про предмет, поняття, або будь-який об’єкт полягає в практичному
результаті, який кожен з них може мати у дії. Все це є не що інше як сукупність
методичних, практичних, методологічних наслідків, які можна одержати. У концепціях прагматизму проблеми розглядаються в площині їх істинності, корисності як для окремої людини, так і суспільства в цілому7.
Таким чином, альтернативні управлінські моделі являють собою два або
кілька шляхів вирішення проблем, що виключають та обмежують один одного.
На рівні прагматичного рішення, що переслідує максимальну вигоду для політичної структури при мінімальних витратах на реалізацію програми, суб’єктом
політики вибирається модель, яка потім реалізується на практиці. У політиці
прагматизм є досить адекватною, позитивною, ідеологічною установкою. Для досягнення позитивних результатів опрацьовується проблема, висуваються реальні
шляхи її вирішення, суспільно значимі цілі, вибирається істинний варіант і
здійснюється підготовка до реалізації ідеї.
Незважаючи на свою практичну цілісність, прагматизм не позбавлений недоліків. Обмеженістю прагматизму в політиці можна вважати можливе протиріччя між конкретним і загальним результатом дій. Миттєвий успіх, найчастіше, приводить до протилежних наслідків у загальному політичному процесі.
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Тому прагматизм краще доповнювати іншими ідеологічними установками, в яких
це протиріччя вирішується8.
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РАСИЗМ І ДИСКРИМІНАЦІЯ У СПОРТІ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ
ДОСВІД ПРОТИДІЇ

Досліджується міжнародно-правовий досвід протидії расизму, ксенофобії та
іншим видам дискримінації в спорті. Встановлюється зв’язок між загальним рівнем
ксенофобії в суспільстві та її деструктивними проявами під час спортивних подій. Вказується на те, що потенціал спорту як засобу боротьби з ксенофобією не використовується в повному обсязі.
Ключові слова: расизм, ксенофобія, дискримінація, спорт

Явир В.А. Расизм и дискриминация в спорте: международно-правовой опыт
противодействия
Исследуется международно-правовой опыт противодействия расизму, ксенофобии
и другим видам дискриминации в спорте. Устанавливается связь между общим уровнем ксенофобии в обществе и ее деструктивными проявлениями во время спортивных
мероприятий. Указывается на то, что потенциал спорта как средства борьбы с ксенофобией не используется в полной мере.
Ключевые слова: расизм, ксенофобия, дискриминация, спорт

Yavir Vira. Racism and Discrimination in Sport: International Law Experience of
Elimination
International law experience of combating racism, xenophobia and other kinds of discrimination 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.
Key words: racism, xenophobia, discrimination, sport

Більшість держав європейської частини по ст радянського про стору на
нинішньому етапі розвитку впроваджують антидискримінаційну політику, яка передбачає реалізацію комплексу політико-правових механізмів із запобігання та
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протидії проявам ксенофобії, расизму та іншим видам дискримінації у всіх сферах життя. Додатково до боротьби з дискримінацією їх спонукає євроінтеграційний поступ, оголошений безальтернативним вектором розвитку держав. Україна та Молдова прийняли антидискримінаційні закони в межах виконання Плану дій про лібералізацію візового режиму. Грузія після президентських виборів
2013 р. підтвердила курс на інтеграцію до ЄС. Новообраний глава держави заявив
про продовження демократизації та висловив бажання восени наступного року
підписати Угоду про асоціацію з ЄС. Це передбачає гармонізацію законодавства
відповідно до вимог ЄС, покращення становища меншин у країні, прийняття антидискримінаційного законодавства. Міністерство юстиції Грузії винесло на розгляд проект антидискримінаційного закону, головною метою якого оголошено
імплементацію в життя гарантованого Конституцією принципу рівноправності та
викорінення дискримінації.
Наскільки позитивно позначиться прийняття антидискримінаційних законів в
пострадянських державах на загальному зниженні рівня ксенофобії та расизму,
продемонструє за деякий час статистика. Однак уже зараз помітно, що залишаються певні сфери, в яких антидискримінаційне законодавство та політика, що
реалізується на його основі, мають певні труднощі. Відтак потребують розробки
та впровадження окремих законодавчих механізмів протидії. Предметом розгляду
буде расизм, ксенофобія та інші види дискримінації у спорті та досвід протидії
цим явищам. У цьому дослідженні - міжнародно-правий досвід, у наступних – боротьба з означеними явищами на національному рівні. Адже спортивні змагання
світового та локального рівня, що супроводжуються проведенням масових заходів з великим скупченням людей, часто стають майданчиками для поширення
расизму та ксенофобії, незважаючи на запобіжні заходи.
Ксенофобські гасла перетворюються на ідеологію вболівальників, їх поширення під час спортивних подій складно контролювати. Розчаровані програшем
або невдоволені перебігом змагань, радикально налаштовані фанати схильні ототожнювати негатив з кольором шкіри або національністю суперника, а згодом поширювати його на всіх осіб цієї національності. Постраждати від ворожнечі на
ґрунті расизму, розпаленій під час спортивних подій, можуть бути навіть випадкові свідки. Причому поділ на «своїх» та «чужих», характерний для процесу ксенофобізації, може не виходити за межі певної раси, національності, країни.
Вболівальники маркують ярликом «чужий, противник» будь-кого, хто підтримує
суперника.
Расизм, ксенофобія та інші види дискримінації у спорті особливо небезпечні
з кількох причин. По-перше, вони тиражують ксенофобські, расистські гасла, які
поширюються за межі спорту в інші сфери життя. Це призводить до загального
зниження рівня толерантності та підвищення міжетнічної ворожнечі. По-друге,
прояви расизму та ксенофобії в спорті суттєво погіршують стосунки між державами. Як відомо, різке зростання негативного ставлення до сусідніх країн в
соціологічних опитуваннях найчастіше фіксується після програшу командам/гравцям цих країн у спортивних змаганнях. І, по-третє, прояви расизму та
ксенофобії в спорті дестабілізують етнополітичну ситуацію та загрожують
міжетнічними конфліктами, які можуть супроводжуватися кровопролиттям та
людськими жертвами. Найбільше людей в історії міжнародних спортивних змагань загинуло в навколофутбольних конфліктах.
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В ХХ ст. між Сальвадором та Гондурасом навіть виникла футбольна війна (липень 1969 року) після програшу команди Гондураса команді Сальвадора в матчах
плей-офф відбіркового турніру до Чемпіонату світу з футболу. Взаємні поразка та
програш в обох країнах супроводжувалися расистськими проявами: в Сальвадорі
зазнали нападів гондураські футболісти та вболівальники, спалювалися гондуральські прапори; в Гондурасі у відповідь нападів зазнали сальвадорці, були загиблі та біженці з держави. Прояви расизму та взаємної ненависті сягли апогею і
обидві держави мобілізували збройні сили1. Після поразки в третьому вирішальному матчі Гондурас розірвав дипломатичні відносини з Сальвадором і між державами розпочалася війна, що тривала близько тижня. Конфліктуючі сторони зазнали значних матеріальних та людських втрат: під час воєнних дій загинуло
близько 3 тис. осіб, переважна більшість цивільних. Мирний договір за міжнародного посередництва було підписано тільки через десять років після завершення
футбольної війни.
Протягом 40 років після трагедії з’явилися нові міжнародно-правові норми з
протидії расизму та дискримінації, в тому числі в спорті, поступово вдосконалювалося національне антидискримінаційне законодавство держав. Слід зазначити,
що перші спроби регламентувати міждержавні відносини в сфері спортивної
співпраці мали місце ще в ХІХ ст. – саме тоді почали проводитися перші світові
чемпіонати та міжнародні спортивні змагання. У 1984 р. було створено Міжнародний олімпійський комітет та прийнято Олімпійську Хартію (Хартію
Олімпійського руху) - міжнародно-правовий акт, яким визначається правовий статус та порядок проведення Олімпійських ігор2. Сучасна редакція документу зі
змінами та доповненнями 1999 р. базується на принципах олімпізму, гармонійного розвитку людини, вільної реалізації права займатися спортом і, щонайголовніше, принципі недискримінації.
Принцип олімпізму є філософією, яка гармонійно поєднує спорт з культурою
й освітою та утверджує спосіб життя, заснований на освітній цінності позитивних прикладів та повазі до універсальних фундаментальних етичних принципів.
Метою олімпізму є становлення спорту на службу гармонійного розвитку людини, що сприятиме формуванню мирного суспільства, в якому шанується гідність
людини. Згідно з основоположними принципами Хартії кожна людина має право
займатися спортом без будь-якої дискримінації, в Олімпійському дусі, що вимагає
взаєморозуміння, солідарності та чесної гри3. Хартія визначає несумісними з
олімпійським рухом будь-які форми дискримінації щодо країн чи осіб за ознакою
расової, національної, релігійної, статевої належності. Таким чином, організація
та проведення Олімпійських ігор на основі цього міжнародно-правового акту передбачає неухильне дотримання його принципів, у тому числі принципу недискримінації.
Однак Олімпійська хартія стосувалася спортивної співпраці на міжнародному
рівні не в повному обсязі, оскільки не охоплювала всі види змагань. У 2001 р. на
Всесвітній конференції ООН з боротьби проти расизму в Південній Африці був
прийнятий загальний документ - Декларацію про ліквідацію всіх форм расової
дискримінації (Дурбанська декларація) та Програму дій з реалізації Декларації,
яка стосувалася сфери спорту та міжнародних змагань. Дурбанська декларація,
зокрема вказує на необхідність національних та міжнародних дій, спрямованих на
боротьбу з расизмом, расовою дискримінацією, ксенофобією та пов’язаної з ними нетерпимістю для забезпечення поваги всіх прав людини; підкреслює важ-
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ливість зміцнення міжнародної співпраці в сфері боротьби проти расизму, расовою дискримінацією, ксенофобією; визнає, що ксенофобія в її різноманітних проявах є одним з сучасних джерел дискримінації та конфліктів, тому боротьба з нею
вимагає пильної уваги та невідкладних дій з боку держав та міжнародної спільноти; наголошує, що незважаючи на зусилля, яких докладає міжнародна спільнота
та держави, расова дискримінація, ксенофобія та пов’язана з ними нетерпимість
не зникає, слугуючи причиною порушення прав людини, насильства, тому з цим
явищами потрібно боротися всіма наявними засобами в пріоритетному порядку;
висловлює стурбованість з приводу зародження та існування расизму, ксенофобії
та расової дискримінації в більш сучасних спотворених формах та проявах4.
Програма дій з реалізації Дурбанської декларації містить низку практичних
рекомендацій для держав з протидії та запобігання расової дискримінації та ксенофобії. Це дуже детальних документ, що стосується усіх можливих уразливих
груп (біженці, мігранти, корінні народи, жертви) та пропонує безліч варіантів захисту та покращення їх становища на національному рівні. Відтак Дурбанська
декларація та Програма дій з її реалізації стали найбільш ґрунтовними політикоправовими документами, орієнтованими на практичні кроки, оскільки запропонували державам конкретні механізми боротьби проти расизму, расової дискримінації та ксенофобії. Дурбанською декларації та Програмою дій ООН визнала, що ксенофобія та расизм залишаються глобальними проблемами, що пронизують нові сфери життя, і що наразі жодна країна не може вважатися вільною від
ксенофобії та расизму5. Міжнародна спільнота цими документами задекларувала
твердий намір спільно та безкомпромісно боротися проти цих деструктивних для
етнополітичного розвитку і стабільності держав явищ. Конференція ООН з
моніторингу Дурбанського процесу в заключному документі настійно закликала
всі міжнародні спортивні організації підтримувати на національному, регіональному та міжнародному рівні розвиток спорту, вільний від расизму, расової дискримінації та ксенофобії.
Втім, зважаючи на особливості поширення расизму та ксенофобії в спорті та
високий рівень загрози з боку цих явищ національній безпеці держав, виникла потреба в вужчих, спеціалізованих актах міжнародного права. У 2010 р. Рада ООН
з прав людини прийняла Резолюцію 13/27 «Світ спорту, вільний від расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов’язаної з ними нетерпимості». Цим документом ООН закликала держави вжити відповідних заходів для запобігання проявам расизму, расової дискримінації та ненависті саме під час спортивних заходів, зокрема футбольних матчів. Резолюція вказує на потенціал спорту як
універсальної мови, що сприяє поширенню таких цінностей як різноманіття, толерантність, та як засобу боротьби проти расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов’язаної з ними нетерпимості. Адже спорт та спортивні події можна
використовувати як механізм поширення атмосфери толерантності та взаєморозуміння6. ООН згадала основні міжнародні спортивні події на багато років вперед
(футбольні чемпіонати, олімпійські, параолімпійські ігри) і підкреслила важливість використання їх для популяризації толерантності, миру, а також розвитку
й зміцнення зусиль у боротьбі з расизмом.
Резолюція закликає держави вжити заходів відповідно до внутрішнього законодавства та міжнародних зобов’язань з метою попередження проявів расизму,
расової дискримінації, ксенофобії під час спортивних подій, а також забезпечити
притягнення до відповідальності винних осіб у цих злочинах. ООН підкреслює
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важливість боротьби з актами підбурювання до дискримінації, ворожості та насилля під час спортивних подій і закликає держави організувати та фінансувати
інформаційні кампанії для запобігання расизму та расової дискримінації в спорті.
А також - до обміну досвідом та інформацією щодо ефективних методів боротьби проти расизму та ксенофобії в спорті та сприяння інтеграції та міжкультурному діалогу в спорті7.
Незважаючи на увагу міжнародної спільноти та напрацьовану правову базу,
ефективно запобігати повторенню конфліктів на ґрунті дискримінації навколо
спортивних подій досі не вдається. Єгипетська футбольна Прем’єр ліга 2012 р. ознаменувалася протистоянням, що отримало назву різні на стадіоні Порт-Саїд. Під
час матчу між клубами «Аль-Масрі» (Порт-Саїд) та «Аль-Ахлі» (Каїр) вболівальники господарів поля, що вигравали матч (3:0), помітили на фанатській трибуні
образливий банер. Після фінального свистка фанати «Аль-Масрі» (Порт-Саїд)
вибігли на поле та почали бити футболістів команди суперника. Між сторонами
розпочалися сутички, в ході яких загинуло 73 особи. Поліція не змогла стримати
агресію, протистояння зупинили тільки завдяки залученню військових
підрозділів. Суд засудив 21-го винуватця трагедії до страти. Президент Міжнародної футбольної федерації (ФІФА) назвав ці події чорним днем в історії футболу,
наголосивши, що держави мають докласти зусиль, щоб подібні катастрофи не повторилися під час футбольних матчів8.
Зважаючи на трагічні наслідки конфліктів на ґрунті ксенофобії та расизму у
спорті, ця проблема неодноразово порушувалася на міжнародному рівні. Управління Верховного Комісара ООН з прав людини проголосило темою Міжнародного дня боротьби за ліквідацію расової дискримінації, який відзначається щорічно
21 березня, в 2013 р. «Расизм та спорт». Обрана тематика мала привернути увагу до расизму в спорті, що залишається деструктивним явищем в багатьох частинах світу. Генеральний секретар ООН у Посланні з нагоди Дня наголосив на лейтмотиві теми - використанні спорту для того, щоб покласти край згубній практиці
расизму9. Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації дає
можливість висвітлити різкий контраст між позитивними цінностями спорту та
негативними проявами расизму, що накладають відбиток навіть на змагання професійних спортсменів. На думку Пан Гі Муна, незважаючи на значний прогрес,
расизм залишається поширеною загрозою окремим особам, етнічним та
релігійним групам по всьому світу. Расизм та дискримінація одночасно є загрозою етнополітичной стабільності та індикатором порушення прав людини. Генеральний секретар ООН закликав держави об’єднатися, щоб зупинити поширення
расизму та активніше застосовувати спорт для досягнення цієї мети.
Расизм та інші види дискримінації у спорті залишаються першочерговими
об’єктами уваги ООН, оскільки перешкоджають забезпеченню миру, гармонійної
співпраці та захисту прав людини. Коментуючи футбольні чемпіонати, спеціальний доповідач ООН М. Рутеере заявив, що інциденти з насильством та ксенофобією під час останніх міжнародних футбольних змагань продемонстрували, що
расизм та дискримінація у спорті залишаються серйозним викликом10. Адже під
час футбольних матчів з’являється неонацистська символіка, лунають расистські
заяви щодо гравців та вболівальників африканського походження. Ксенофобські
дії найчастіше застосовуються щодо осіб африканського походження та представників меншин, зокрема циган, мусульман, мігрантів.
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Головною особливістю ксенофобії та расизму в спорті, яка суттєво ускладнює
протидію цим явищам, є емоційна складова. Спортивні змагання перетворилися
на наймасовіші в світі видовища, куди глядачі йдуть задля отримання позитивних
емоцій. Програш, навпаки, несе негативні емоції, з якими не всі можуть впоратися. Для засмучених фанатів очевидною причиною поразки стають візуальні ознаки-маркери інакшості – расова, національна належність. На ці негативні емоції
нашаровується негативний досвід попередньої взаємодії з представниками цієї
раси, національності – в такий спосіб акумулюються давні історичні образи.
Відбувається так звана мобілізація свої етнічності проти «чужої» – вболівальники вдаються до дискримінаційних дій проти суперника, або його уболівальників,
або осіб його національності. Виникає конфлікт, для стримування якого доводиться залучати силу.
Міжнародні організації вказують на прямий зв’язок між рівнем ксенофобії та
расизму в суспільстві та спорті. За словами спеціального доповідача ООН, ріст
екстремістських партій, рухів є серйозним викликом в контексті економічних негараздів11. Ситуація погіршується тим, що навіть традиційні політичні сили не
можуть протидіяти спокусі застосування ксенофобської, націоналістичної риторики, на яку схвально реагує суспільство, намагаючись знайти винного у фінансових проблемах (безробітті, падінні рівня життя). На роль ворога призначаються національні меншини – титульні етноси в сусідніх державах, мігранти, уразливі групи населення. Безперешкодне поширення ідей, що базуються на расовій
вищості або ненависті, підбурювання до ксенофобії та інших видів дискримінації – завершуються конфліктами та сутичками під час спортивних заходів.
Не випадково ФІФА вимагає у Росії – країни, що приймає Чемпіонат світу з
футболу в 2018 році доказів протидії расизму в футболі зокрема та спорті й
суспільстві загалом. Президент ФІФА наголосив, що в футбол проблема расизму
та дискримінації прийшла з суспільства, тому суспільство та держава мають з
нею боротися12. Неможливо зупинити расизм у спорті, не зупинивши його циркуляцію в суспільстві. У випадку неможливості вирішення проблеми расизму під
час футбольних матчів чемпіонат може бути перенесено в іншу, більш толерантну державу.
Таким чином, вивчення міжнародно-правового досвіду протидії расизму та
іншим видам дискримінації в спорті виявило кілька проблем, які потребують
вирішення. По-перше, сфера спорту з огляду на особливості потребує додаткових,
спеціалізованих механізмів протидії ксенофобії. По-друге, міжнародно-правові
норми виявляються неефективними в державах з високим рівнем ксенофобії в
суспільстві загалом, такі держави потребують впровадження комплексної антидискримінаційної політики. По-третє, потенціал спорту як засобу боротьби з расизмом та ксенофобією не використовується в повному обсязі.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ
В УКРАЇНІ: ЗАБОРОНА ІДЕОЛОГІЙ

Аналізуються спроби стабілізувати етнополітичну ситуацію в країні шляхом внесення змін до законодавства, яке регламентує сферу етнонаціональних відносин. Автор
доводить, що більшість поспішних ініціатив, на зразок заборони ідеологій та політичних сил, що дотримуються цих ідеологій, загрожують етнополітичній стабільності,
оскільки суперечать конституційним принципам та демократичному розвитку
поліетнічної держави.
Ключові слова: етнополітична стабільність, етнокультурні відмінності.

Асланов С.А. Особенности дестабилизации этнополитической ситуации в Украине: запрет идеологий
Анализируются попытки стабилизировать этнополитическую ситуацию в стране
с помощью внесения изменений в законодательство, регламентирующие сферу этнонациональных отношений. Автор доказывает, что большинство поспешных инициатив,
наподобие запрета идеологий и политических сил, которые придерживаются этих
идеологий, угрожают этнополитической стабильности, поскольку противоречат
конституционным принципам и демократическому развитию полиэтнического государства.
Ключевые слова: этнополитическая стабильность, этнокультурные различия

Aslanov Stellas. The peculiarities of ethnopolitical situation’s destabilization in
Ukraine: ideologies’ prohibition
The attempts to stabilize the ethnopolitical situation in Ukraine by amending ethnopolitical law are analyzed. The author proves the major part of rash initiatives like banning ideologies and the parties based on these ideologies threaten ethnopolitical stability because they
are in conflict with constitutional principles and democratic development of polyethnic state.
Key words: ethnopolitical stability, ethnocultural differences.
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Запорукою етнополітичної стабільності є дотримання балансу інтересів всіх
етнічних спільнот, що проживають на території поліетнічної держави. Принципи
рівності, збереження культурної та мовної самобутності етноспільнот, недискримінації за етнічною ознакою закріплені в етнонаціональному законодавстві
всіх демократичних країн. Україна не є винятком. Адже за поліетнічного складу
населення, як стверджує О. Картунов, держава повинна виконувати роль нейтрального посередника – представника і захисника всіх без винятку етнічних
спільнот, що проживають на її території. Однак на практиці таке спостерігається
далеко не завжди. Дослідник констатує, що найчастіше державою керує або використовує у своїх цілях якась одна етнічна спільнота, точніше її еліта1. Це провокує процеси етнічного невдоволення та політизації етнічності всередині інших
етноспільнот, які почуваються дискримінованими та скаржаться на порушення
своїх прав.
О. Картунов характеризує процеси політизації етнічності, які призводять до
посилення напруги, етнічних конфліктів, а отже, етнополітичної нестабільності,
як протидіючі2. Вони виникають там, де спостерігаються найменші прояви
нерівності та дискримінації етнічних спільнот. З цього випливає, що у моноетнічних державах політизація етнічності та етнополітична дестабілізація не
трапляються. Тоді як поліетнічним державам, навпаки, доводиться бути максимально зваженими в етнонаціональній політиці під час прийняття будь-яких
рішень, які можуть зачіпати інтереси етноспільнот, що населяють їх території.
Внутрішня етнополітична стабільність великою мірою залежить від вирішення проблем, пов’язаних з налагодженням комунікації у поліетнічному суспільстві,
подоланням міжетнічних бар’єрів, розвитком демократії в умовах етнокультурного плюралізму та іншими стратегіями, що реалізуються в межах державної етнонаціональної політики, – переконаний Н. Ціцуашвілі3. Необхідність підтримувати етнонаціональні відносини у стабільному стані та атмосфері міжетнічної злагоди сприяла появі нових стандартів демократичної етнонаціональної політики,
які базуються на толерантності, підтримці та визнанні цінності різноманіття поглядів, культур, мов етноспільнот. Україна особливо вразлива з цієї точки зору –
її територію населяють понад 130 національностей. Окрім того, для України характерний яскраво виражений розподіл на макрорегіони, що мають суттєві етнокультурні відмінності. О. Майборода, вивчаючи регіональні виміри поліетнічності в Україні, виділяє три макрорегіони: Центральну Україну, Західну Україну
та Східну й Південну Україну. Центральну Україну дослідник характеризує як пасивний в етнополітичному розумінні регіон (більшість населення українці –
82,9%) через відсутність етнічних суб’єктів, які могли б розв’язати етнічних
конфлікт, що дозволяє Центральній Україні відігравати роль сполучної ланки між
Заходом і Південним Сходом, врівноважуючи їх позиції4. Західна Україна має,
фактично, моноетнічний склад (89,3% етнічні українці), демонструє високу
пасіонарність у питаннях утвердження української етнічної ідентичності у всіх
сферах життя5. Південна та Східна Україна суттєво відрізняються за етнічними та
етнополітичними ознаками (українці становлять трохи більше половини населення регіону – 54,3%; найбільшою національною меншиною є росіяни 40,9%).
О. Майборода підкреслює, що українці цього регіону майже повністю русифіковані, внаслідок чого російська мова та культура беззастережно домінують над українською6.
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Зауважимо, що етнополітичні й етнокультурні відмінності макрорегіонів
суттєво посилюються історичною належністю до різних держав – Австро-Угорщини та Росії; участю в історичних подіях, зокрема Другій світовій війні, на боці
суперників. На ґрунті пошуку спільного компромісного бачення історії, подій та
героїв в Україні дуже часто виникають етнополітичні суперечності та конфлікти,
що дестабілізують етнополітичну ситуацію. Політичні еліти, що представляють
інтереси того чи іншого регіону, не вперше намагаються узаконити полярне етнокультурне бачення на загальнонаціональному рівні. Це викликає спротив та етнополітичну напругу у інших регіонах, які не лежать в етнокультурній мапі цього
рішення і сприймають нав’язування чужої етнокультурної політики як порушення своїх прав.
Яскравим підтвердженням цього може слугувати конфлікт етнічно-історичного забарвлення у Львові 9 травня 2011 року, що супроводжувався проявами
міжетнічної ворожнечі, актами вандалізму та сутичками між правими та лівими
політичними силами. Безпосередньою його причиною стало втручання Комуністичної партії України, що користується популярністю переважно на Півдні
та Сході держави та обстоює проросійську риторику, в етнокультурну політику
Заходу країни. Напередодні етнополітичного конфлікту за ініціативою КПУ до
Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945
років» було внесено зміни, які зобов’язували органи влади та органи місцевого
самоврядування під час урочистих заходів Дня Перемоги використовувати копії
прапора перемоги (червоного прапора СРСР) поряд з державним прапором України7 Націоналістична партія ВО «Свобода», що користується найбільшою популярністю на Заході країни, у відповідь провела через місцеві ради рішення про
неприпустимість використання червоних прапорів. Захід сприйняв нав’язування
радянського прапора на офіційному рівні як етнополітичний тиск, дискримінацію
та неповагу до своїх етнокультурних поглядів та історичних ідеалів. Адже перемога Радянського Союзу у війні 1941–1945 років часто розцінюється в західних
областях держави не як звільнення України від німецьких загарбників, а як захоплення її територій Радянським Союзом. Як наголошує К. Вітман, цей етнополітичний конфлікт перейшов з латентної стадії в стадію ескалації через те, що
не були враховані особливості сприйняття окремих історичних подій на Заході
України8.
З цього випливає, що будь-яке рішення на державному рівні, яке порушує етнополітичний баланс, суперечить інтересам, поглядам, культурі різних регіонів
України та етноспільнот, що їх населяють, може стати приводом для етнополітичної дестабілізації та конфліктів. Втім, конфлікт навколо обов’язкового використання червоного прапора не став попереджувальним сигналом для КПУ. Політична сила, апелюючи до стабілізації та наведення ладу в державі під час політичної
кризи, насправді дестабілізує етнополітичну ситуацію, реалізуючи на загальноукраїнському рівні небезпечні з точки зору етнополітичної безпеки законодавчі
ініціативи.
Вони стали відповіддю на знищення пам’ятників радянської епохи під час
протестів проти відтермінування євроінтеграції та політики влади, що отримали
назву Євромайдану. В місті Києві та інших містах (Кривому Розі, Фастові,
Гребінці, Бердичеві, Шепетовці) у варварських спосіб було знесено пам’ятники
Леніну. Такий спосіб демонтажу пам’ятників не схвалили навіть духовні авторитети Євромайдану. Зокрема, співачка Руслана засудила акти вандалізму, насилля,
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які не відповідають європейським стандартам гуманізму і можуть роз’єднати,
розколоти українців9. Архієпископ УГКЦ Л. Гузар порекомендував прибрати
пам’ятники радянської епохи і експонувати їх в спеціально відведеному місці10.
Партія «Свобода» взяла на себе відповідальність за демонтаж пам’ятника Леніну
в Києві, підкресливши, що він був «точкою напруги» у центрі міста11. Політична
сила заявляє, що діяла в правому полі на виконання Указу Президента України
№ 423/2009 «Про додаткові заходи щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору
1932–1933 років в Україні». Цим документом місцевим державним
адміністраціям та Раді міністрів АРК було доручено вжити заходів щодо демонтажу пам’ятників і пам’ятних знаків, присвячених особам, які причетні до організації та вчинення голодоморів і політичних репресій в Україні12. Партія «Свобода» вважає В. Леніна безпосереднім організатором голодомору 1921–22 рр. в
Україні, оскільки саме цей діяч видав наказ насильно вилучати і вивозити хліб з
України до Поволжя, що потерпало від посухи та неврожаю.
Комуністична партія висловила протест проти «фашистських дій ВО «Свобода» і зажадала від влади рішучих дій для «припинення беззаконня в країні з боку
націонал-фашистських організацій». КПУ у властивій для себе манері заявила,
що «сьогодні фашисти-молодчики з ВО «Свобода» знищують нагло і беззаконно
пам’ятники, марширують з факелами, кричачи «Україна для українців», «Смерть
ворогам», «Комуняку на гілляку», «Москалів на ножі», цим самим розпалюючи
країні ненависть, нетерпимість та міжнаціональну ворожнечу, топчуть та принижують історичну пам’ять мільйонів громадян Україні, а завтра, якщо їх не зупинити, будуть мордувати та розстрілювати людей за їх ідеї та думки»13. Однак першою на свободу поглядів та переконань на загальнонаціональному рівні етнонаціональної політики зазіхнула саме Комуністична партія, яка не користується
популярністю в Західній та Центральній Україні. Тому не може претендувати на
представництво інтересів громадян цих етнокультурних регіонів.
Очевидно, що спосіб демонтажу пам’ятників під час європротестів не демонстрував поваги до поглядів населення тих регіонів, для яких радянська епоха є
предметом захоплення та позитивного ставлення. Тому з ініціативи КПУ були
прийняті закони про внесення змін до Кримінального кодексу України, які передбачають встановлення відповідальності за осквернення або руйнування пам’ятників радянської епохи та за заперечення чи виправдання злочинів фашизму. Якщо перший Закон не викликає особливих заперечень в контексті поточної етнополітично нестабільної ситуації, то другий нормативно-правовий акт викликає
стурбованість своїми можливими етнополітичними наслідками.
Закон «Про вне сення змін до Кримінального кодексу України щодо
відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму» доповнив
Кримінальний Кодекс України статтею № 436-1, яка встановлює відповідальність
(штраф та/або позбавлення волі на строк до двох років) за публічне заперечення
чи виправдання злочинів фашизму проти людяності, вчинених у роки Другої
світової війни, зокрема злочинів, здійснених організацією «Вафен-СС», підпорядкованими їй структурами, тими, хто боровся проти антигітлерівської коаліції і
співпрацював з фашистськими окупантами, а також пропаганду неонацистської
ідеології, виготовлення та (або) розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються злочини фашистів і їх прибічників14. Ініціатори Закону в пояснювальній записці посилаються на те, що законодавство України передбачає заборону пропаганди фашизму: Закон України «Про захист суспільної моралі» забороняє вироб-
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ництво та розповсюдження продукції, яка пропагує фашизм та неофашизм (ст.2);
Закон України «Про об’єднання громадян» забороняє діяльність об’єднань громадян, метою яких є пропаганда фашизму чи неофашизму (ст.4), – але кримінальне
законодавство не містить конкретних норм, які встановлювали б відповідальність
за такі злочини15.
Однак ці зміни до Кримінального кодексу України суперечать Конституції України, засадам етнонаціональної політики, що передбачають гармонізацію інтересів всіх етноспільнот, повагу до їх етнокультурної спадщини та історії. Тому вони не можуть вважатися демократичним етнополітичним інструментом. По-перше, ст. № 436-1 не може застосовуватися в правовому полі, оскільки не містить
визначення явищ, за які передбачено покарання. По-друге, ця правова норма не
відповідає вимогам до законодавства, оскільки містить емоційно забарвлені вирази та означення, зміст яких не може тлумачитися однозначно. Так, наприклад, на
яке визначення «фашизму» посилатимуться в суді, якщо українське законодавство не містить визначення фашизму? Як визначатимуться фашистські окупанти та
їх прибічники? Насправді, обвинуваченим за цією статтею в неупередженому суді
нескладно буде довести, що йшлося не про фашистських окупантів, а німецьких
визволителів України від радянської окупації.
Поява статті № 436-1 в Кримінальному кодексі України є серйозним фактором
дестабілізації етнополітичної ситуації в Україні, адже вона передбачає не лише
нав’язування етнокультурного бачення одним регіоном іншим, однією етноспільнотою іншим, а й встановлення кримінальної відповідальності за поширення протилежної точки зору на історичні події. Стаття № 436-1, що передбачає
відповідальність за публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму, пропаганду неонацистської ідеології, повністю суперечить Конституції України, яка
забезпечує кожному право на свободу думки і слова, на вільне висловлення своїх
поглядів і переконань, гарантує право вільно збирати, зберігати, використовувати
і поширювати інформацію. (ст. 34). І хоча згодом Закон «Про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму» втратив чинність внаслідок домовленостей з врегулювання політичної кризи між владою та опозицією, ст. № 436-1 з Кримінального
кодексу вилучена не була, а отже, продовжує діяти.
Показово, що встановлення заборони та відповідальності за поширення тоталітарних ідеологій популярне кілька років тому в законотворчості, зрештою, було визнане безперспективним та небезпечним з точки зору захисту демократичних свобод в Україні. Критикуючи низку законопроектів з заборони нацизму, фашизму, комунізму та інших тоталітарних ідеологій, експерти апелювали до неможливості розмежування таких понять, як геноцид, расизм, націоналізм,
шовінізм, фашизм, апартеїд, екстремізм, неонацизм, ксенофобія, антисемітизм з
точки зору виключності, переваг або неповноцінності, дискримінації певних людей за їх ознаками та неможливості встановлення відповідальності за пропаганду
ідеологій, адже ідеологія як сукупність уявлень, ідей, припущень, теорій не може
вважатися правопорушенням, поки не стає протиправною дією16.
КПУ не зупинилася на змінах до Кримінального кодексу України, не врахувала застережень експертів, зареєструвавши в Верховній Раді окремий проект Закону України «Про заборону неонацистської і неофашистської ідеології» № 4082.
Законопроектом пропонується заборонити неонацистську і неофашистську ідеології на території України. Неонацистська ідеологія документом визначається як
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сукупність радикальних ідей, поглядів, настанов, гасел і концепцій, які характеризуються крайнім націоналізмом, антисемітизмом, ксенофобією, біологічним
расизмом, прагненням відновити націонал-соціалізм, запереченням Голокосту та
ідеалізацією нацистського режиму Третього рейху, окремих його діячів та є сучасним відгалуженням нацизму; неофашистська – як сукупність сучасних радикальних ідей, поглядів, настанов, гасел і концепцій, які характеризуються расизмом,
ірраціоналізмом, антигуманізмом, використанням терористичних видів діяльності, проповідуванням культу сили та є ідейними і політичними правонаступниками фашистських організацій, які припинили існування після Другої світової
війни17.
Ці визначення – найвразливіше місце проекту Закону, що унеможливлює його прийняття, а тим більше застосування на практиці етнополітичних відносин в
Україні. Яким чином розмежувати ці дві ідеології між собою? Неонацизм характеризується крайнім антисемітизмом, ксенофобією, біологічним расизмом, тоді
як неофашизм також характеризується расизмом. У чому полягає між ними різниця, якщо расизм, ксенофобія та антисемітизм – явища, що належать однієї етнополітичної категорії?
Ініціатори законопроекту апелюють до того, що поширення в Україні ідей неонацизму і неофашизму набуло масштабів, які загрожують національній безпеці
держави. У пояснювальній записці до законопро екту стверджується, що
діяльність радикальних рухів, їх націонал-фашистська політика не об’єднує
країну, а навпаки – посилює протистояння у суспільстві на ґрунті етнічної належності, міжнаціональних відносин, політичних та релігійних переконань, що посилює загострення проблеми відносин «Захід-Схід» в Україні та сприяє розпалювання національної ворожнечі серед громадян, загострює відносини у суспільстві
та розриває Україну на частини18. Метою ухвалення законопроекту «Про заборону неонацистської і неофашистської ідеології» задекларовано недопущення поширення і активізації неофашистських рухів, політичних партій, громадських організацій на території України.
У зв’язку з цим пропонується заборонити діяльність політичних партій, громадських організацій та рухів, які підтримують неонацистську і неофашистську
ідеологію (ст. 2). КПУ не приховує, що планує заборонити в судовому порядку
всіх ідеологічних опонентів правого спектру – це ВО «Свобода», Правий сектор,
ВО «Тризуб ім. С.Бандери», УНА-УНСО, «Патріот України», Соціал-Національна Асамблея, «Українська альтернатива», «СіЧ», «РіД», Київська організація
«Білий молот», «Воля», ОУН та інші. Припинення діяльності політичних партій,
які підтримують неонацистську і неофашистську ідеологію, за ст. 2 законопроекту тягне за собою припинення повноважень депутатів усіх рівнів, які є членами
цих політичних партій, розпуск керівних органів організацій, їх первинних осередків та решти структурних утворень, передбачених статутами цих організацій,
а також припинення членства у них.
Заборона поширюється на пропаганду неонацистської і неофашистської ідеології (ст.3) та використання неонацистської і неофашистської символіки (ст. 4.)
При чому пропаганда неонацистської і неофашистської ідеології засобом масової
інформації є підставою для припинення його діяльності та скасування реєстрації.
Проведення масових заходів з використанням неонацистської і неофашистської
символіки, публічне відзначення дат, пов’язаних з націоналістичним рухом,
публічне виконання гімну ОУН-УПА чи їх частин, прирівнюється до неона-
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цистської і неофашистської пропаганди. Неофашистською символікою ініціатори
законопроекту пропонують вважати, зокрема прапори, герби, емблеми, формений
одяг, знаки розрізнення та іншу атрибутику неонацистських і неофашистських
партій, зображення діячів націоналістичного руху (С. Бандери, Р. Шухевича,
Є. Коновальця та інших), свастику, Кельтський хрест, поєднання молота і меча,
герб та прапор Третього Рейху, прапор дивізії СС «Галичина», емблему СС, нацистське привітання, жест «Тризуб» та інші19.
Неможливо уявити запровадження настільки дискримінаційного закону в
європейській, демократичній, поліетнічний державі, якою проголошує себе
Україна. Подібні ініціативи суперечать принципам рівності, плюралізму та етнополітичної стабільності. Адже ними пропонується ліквідувати з політичної карти
всі праві політичні сили, заборонити свободу слова, вільне висловлення поглядів
і, щонайголовніше, позбавити найбільшу етнічну спільноту в Україні національної ідентичності, бачення власної історії. Ініціатива є прикладом того, як, намагаючись стабілізувати етнополітичну ситуацію, законодавці, замість пошуку загальнонаціонального компромісу, дотримання нейтралітету між етноспільнотами,
вдаються до жорстких, недемократичних методів придушення опонентів, що ще
більше посилює етнополітичну дестабілізацію, провокуючи конфлікти та протистояння.
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ПОЛІТИКА І ПРАВО В СФЕРІ РЕЛІГІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

Наведено основні типи взаємодії держави і релігії: систему державних релігій, систему договорів (конкордатів), систему відокремлення. Розглянуто модель, яка існує в
Україні, наведено позиції зацікавлених суб’єктів (церкви, влади, суспільства) щодо її
зміни, визначено тенденції, які прослідковуються в Україні у публічній політиці щодо
релігії. Приділено увагу толерантності – інтолерантності, як необхідним умовам
міжконфесійного діалогу.
Ключові слова: релігія, держава, релігійність суспільства, державна релігія, конкордат, відокремленість релігії від держави, толерантність.

Кукуруз О.В. Политика и право в сфере религии: современные тенденции в Украине
Наведено основные типы взаимодействия государства и религии: систему государственных религий, систему договоров (конкордатов), систему отделения. Рассмотрено модель, которая существует в Украине, наведено позиции заинтересованных субъектов (церкви, власти, общества) касательно изменений в ней, определено тенденции,
которые прослеживаются в публичной политике Украины касательно религии. Уделено внимание толерантности – интолерантности, как необходимым условиям межконфессионального диалога.
Ключевые слова: религия, государство, религиозность общества, государственная
религия, конкордат, обособленость религии от государства, толерантность.

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 policy 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 держав світу релігія відіграє значну роль у суспільних відносинах. Політика в цій сфері формується під впливом багатьох чинників: історичних
традицій, правового статусу релігійних організацій, ідеології політико-управлінської еліти, авторитету представників релігій. В Україні сфера релігії тривалий
час перебувала під впливом ідеології комунізму керівників Радянського Союзу,
яка характеризувалася насадженням атеїзму, переслідуванням релігійних діячів,
контролем за релігійними громадами, яким дозволили певні види релігійної
діяльності. Після прийняття Верховною Радою УРСР Декларації про державний
суверенітет України був прийнятий Закон України «Про свободу совісті та
релігійні організації» від 23.04.1991 р. N 987-XII (987-12), в якому визнавалось
право людини «мати, приймати і змінювати релігію або переконання за своїм вибором і свободу одноособово чи разом з іншими сповідувати будь-яку релігію або
не сповідувати ніякої, відправляти релігійні культи, відкрито виражати і вільно
поширювати свої релігійні або атеїстичні переконання» (ст. 3). У 1996 році Конституцією України закріплено положення про те, що «церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви» (ст. 35).
Останніми роками в Україні спостерігається зростання взаємовпливу політики і релігії. Релігійні діячі, науковці, представники влади все частіше обговорюють питання про перегляд обраної моделі взаємовідносин держави і релігії. Кожна з представлених сторін дбає про свої інтереси. Представники певних релігій
хочуть отримати особливий статус для своєї церкви, а влада хоче залучати церкву до державних справ, тоді коли їй це вигідно. Метою статті є аналіз політики і
права у сфері релігії, визначення сучасних тенденцій в Україні. Для цього важливо з’ясувати поширені моделі взаємодії держави і релігії, проаналізувати модель,
яка існує в Україні, з’ясувати позиції зацікавлених суб’єктів (церкви, влади,
суспільства) щодо даної моделі, визначити тенденції, які прослідковуються в Україні у публічній політиці щодо релігії.
Питання щодо різноманітних релігійних конфесій, їх становища і діяльності,
взаємодії з політичними силами в Україні активно обговорюються в науковій і
релігійній літературі. Існують спеціальні інститути, діяльність яких пов’язана з
дослідженнями в сфері релігії, це зокрема правозахисна громадська організація –
Інститут релігійної свободи (ІРС), Релігійно-інформаційна служба – РІСУ (RISU,
проект Інституту релігії та суспільства Українського католицького університету),
науково-просвітницька організація – Інститут прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії (IHRPEX), а також Центр Разумкова, відділ релігієзнавства
Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України тощо. Цими інститутами,
центрами, відділами проводиться величезна кількість різноманітних досліджень,
конференцій, круглих столів. Однак політика є надзвичайно динамічним регулятором суспільних відносин, тому сьогодні, зважаючи на нові прояви взаємодії
політики і релігії, є потреба знову звернутися до цієї теми.
Публічна політика повинна формуватися на основі обраної моделі взаємодії
держави і релігії певного суспільства. Існує багато різноманітних типів цієї
взаємодії, які виділяються на основі різних критеріїв і підходів. У багатьох з них
розглянуті історичні приклади таких взаємовідносин. Дослідження тенденцій
взаємозв’язку політики і релігії потребує класифікації, яка є актуальною для сучасних держав. Одна з них визначає 3 типи: систему державних релігій, систему
договорів (конкордатів), систему відокремлення1. Безперечно, ця класифікація, як
і будь-яка інша, не охоплює всіх можливих типів взаємовідносин держави і
релігії. Кожен з цих типів має безліч різновидів, оскільки ці відносини залежать
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від багатьох чинників, наприклад, від конкретних осіб, які володіють владою в
державі, від тих, які мають вплив на найбільші релігійні громади в країні, від
внутрішньої політичної ситуації в державі, від геополітичних тенденцій.
Державною релігією вважається та релігія, церква якої визнається частиною
офіційної організації держави. Така церква фінансується державою, має право
здійснювати певні функції держави. В одних країнах, де законодавчо визначено
державну релігію, свобода інших релігій не обмежується, в інших – не державні
релігії зазнають утисків або взагалі заборонені2. У деяких країнах законодавчо не
визначено державної релігії, однак нормативно-правова база і фактичний стан
справ свідчать, що певна релігія має привілеї. Наприклад, у державах, де
більшість осіб сповідують католицизм або він є офіційним віросповіданням, становище костелу може регулюватися конкордатом. Останній є детальним міжнародним договором підписаним між Святим Престолом, що представляє Католицьку Церкву (Ватикан) і певною державою. Він регулює політичні відносини
сторін, а також правове становище Костелу у певній державі. Також існують держави, де спеціальні внутрішні договори підписані з православною церквою. Ще
в частині країн, релігія відокремлена від держави. Така система взаємодії існує в
Україні. Відокремлення релігії від держави зафіксоване в Конституції України і
деталізоване в інших нормативно-правових актах, зокрема в Законах України
«Про свободу совісті та релігійні організації» № 987-XII від 23.04.1991 р. та «Про
засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» № 5207-17 від
06.09.2012 р.
Вибір моделі взаємовідносин між державою і релігією значною мірою ґрунтується на релігійній приналежності осіб, які проживають на території певної
країни. У березні 2013 року Центр Разумкова провів моніторинг стану та тенденцій релігійності українського суспільства. Відповідно до нього кількість громадян, які визнали себе віруючими дещо зменшилась, порівняно з 2010 роком:
67% замість 71%; менше стало невіруючих: 6% замість 8%; однак збільшилась
кількість тих, які вагаються між віруючими і невіруючими: 15% замість 12%. Серед віруючих 70,6 % опитаних відносять себе до православ’я, 5,7% – до греко-католицизму, 1,3% – до римо-католицизму, 0,8% – до протестантських і євангелічних Церков, 0,7% – іслам, 0,3% – іудаїзм, 0,1% — індуїзм, 0,1 – язичництво,
8,6 % вважають себе «просто християнами», 11,3% – не відносять себе до жодного з релігійних віросповідань. Варто зазначити, що православ’я в Україні представлене декількома церквами. 19,6% опитаних відносять себе до Української
православної церкви Московського патріархату, 18,3% – до Української православної церкви Київського патріархату, 0,8% – до Української Автокефальної православної церкви, 0,5% – до Руської православної Церкви, 28,8% – до «просто
православних», 2,5% – не знають до якої саме церкви вони належать3.
Отже, віруючі однієї з найбільших церков – Української православної церкви
Московського патріархату УПЦ (МП) становлять лише 19,6% опитаних, а представники другої за чисельністю церкви – Української православної церкви
Київського патріархату УПЦ КП – 18,3%. Взаємовідносини між ними мають не
завжди толерантний характер, оскільки УПЦ КП вважають, що їх послідовників
є набагато більше, ніж в УПЦ (МП). Крім того, після отримання незалежності України, церква також мала стати незалежною – вважає голова УПЦ КП – Філарет.
В той же час представники УПЦ (МП) вважають, що їх церква повинна мати
особливий юридичний статус, зважаючи, зокрема, на її кількісну перевагу, істо-
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ричні заслуги і канонічний статус4. Протягом всього періоду незалежності нашої
держави Українська православна церква Московського патріархату займає активну позицію щодо забезпечення своїх інтересів. Представники церкви постійно
підтримують тісні стосунки з представниками органів державної влади всіх
рівнів. Вони завжди публічно висловлюють свою позицію щодо нормативно-правових актів, які регулюють відносини держави і церкви, активно пропонують
зміни до законодавства у сфері релігії, поширюють інформацію про досвід країн,
де для традиційних релігійних організацій закріплений особливий статус5. Зокрема, наводиться приклад взаємодії держави і релігії в Грузії. Справді у статті 9
Конституції Грузії (1995 р.) зазначається, що держава визнає особливу роль грузинської православної церкви в історії Грузії і разом з тим проголошує повну свободу релігійних переконань, незалежність церкви від держави. У 2001 році був
прийнятий Закон «Про внесення змін і доповнень в Конституцію Грузії».
Відповідно до якого ст. 9 доповнили ще одним пунктом – «взаємовідносини між
державою Грузія і Апостольською Автокефальною Православною Церквою
Грузії визначаються Конституційним Договором. Конституційний договір повинен повністю відповідати загальновизнаним принципам і нормам міжнародного
права, зокрема у сфері прав і свобод людини». У 2002 році був підписаний такий
договір, згідно якого православна церква, яка становить значну більшість віруючих Грузії, фінансується з державного бюджету. Однак варто також відзначити,
що на початку 2014 року було прийнято Постанову уряду Грузії «Про затвердження порядку деяких заходів, пов’язаних з частковим відшкодуванням шкоди, нанесеної існуючим в Грузії релігійним об’єднанням під час тоталітарного радянського режиму». Прем’єр-міністр Грузії – Іраклій Гарибашвілі заявив, що крім Грузинської православної церкви, гроші з бюджету як компенсацію за переслідування в радянський період отримають Грузинська єпархія вірменської апостольської
православної святої церкви, Релігійне об’єднання мусульман Грузії, Католицька
церква і Об’єднання іудеїв6. Така політика держави свідчить про намагання влади забезпечити справедливе ставлення до різних конфесій, незважаючи на особливий статус однієї з церков.
Зважаючи на статистику щодо релігійності громадян України, логічним є забезпечення владою однакового ставлення до різних конфесій. Визнання особливого статусу певної церкви поки що не є логічним, оскільки православ’я, до якого себе відносять 70,6% опитаних громадян представлене декількома церквами.
Система договорів, поширена в державах, у яких переважна більшість віруючих
сповідують католицизм, також є не логічною, оскільки римо-католиками в Україні себе вважають лише 1,3% опитаних. Хоча питання про укладення Конкордату між Святим Престолом і Україною обговорюється протягом тривалого часу.
Українське керівництво відмовляє Святому Престолу зазначаючи, що відсутність
такої угоди не перешкоджає діяльності Католицької Церкви в Україні, тому що
схожих документів не укладено з іншими конфесіями, а також тому, що в умовах
кризи у православ’ї підписання конкордату передчасне7. Крім укладання двосторонньої угоди – конкордату – про статус та умови діяльності Католицької Церкви
в Україні, Святий Престол постійно порушує питання про повернення культових
споруд та інших церковних приміщень, які належали раніше Католицькій Церкві,
про інкорпорацію спеціальності теологія у державну систему освіти, про можливість існування середніх загальноосвітніх католицьких шкіл та вищих богословських навчальних закладів, які б визнавалися державою8.
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Регулювання відно син між державою і релігією на основі Конкордату
здійснюється, наприклад, у Республіці Польща. Згідно нього Костел може
здійснювати служіння у в’язницях і лікарнях; у школах і дитячих садках проводяться уроки релігії; фінансові питання між державою і Костелом регулюються
спеціальним комітетом Костелу і уряду. Варто зазначити, що п.1 ст. 25 Конституції Республіки Польща декларує рівноправність костелів і віросповідань. Однак
далі виокремлюється Католицький Костел, зокрема, зазначається, що відносини
між державою і цим костелом визначається спеціальним договором. Деякі науковці вважають, що окрема форма регуляції відносин між державою і Католицьким Костелом порушує норму про рівноправність костелів. Крім того, Конкордат
є міжнародним договором і в цьому вбачається певна дискримінація щодо інших
релігій. Однак інші науковці зауважують, що інші костели не мають статусу
суб’єкта міжнародного права, так як Святий Престол, який представляє Католицький Костел. Тому інші костели не можуть претендувати на такі договори9.
Норми Конституції Республіки Польща свідчить про консенсуальне регулювання відносин між державою і окремими віросповіданнями (п. 4 і 5 ст. 25). Держава визнає автономію і незалежність релігійних спільнот. У науковій літературі
підкреслюється, що принцип незалежності й автономії релігійних спільнот означає визнання відокремленості сфери діяльності держави і релігійних спільнот й
виключення взаємного втручання10. Для Костелу і релігійних організацій ця норма надає самостійність від державної влади у справах, що належать до сфери їх
діяльності. Звичайно, фахівці наголошують, що необхідно відрізняти ситуації, коли регулюються загальні питання релігійної спільноти (наприклад, щодо
будівництва, пожежної безпеки, податків тощо) і ситуації, коли питання стосується реалізації членами певної релігійної спільноти свободи віросповідання11.
Хоча на практиці часто важко розрізняти такі ситуації. Особливо, це стосується
випадків, коли певним релігійним спільнотам забороняється будівництво необхідних для них споруд. Місцева влада може це аргументувати нормами чинного законодавства щодо вимог до будівництва, і встановити факт дискримінації за
релігійною ознакою буде дуже важко.
Зважаючи на те, що в Україні найбільшу кількість віруючих становлять прихильники православ’я, які не представлені єдиною церквою, так як наприклад, католицизм в Польщі (більше 90% віруючих), говорити про законодавчі привілеї
для якоїсь однієї церкви і про узаконення релігійних меншин не варто. Єдиною
правильною політикою є виконання чинного законодавства щодо забезпечення
рівних прав і можливостей для всіх релігійних громад, які здійснюють свою
діяльність в межах українського законодавства. Це є можливим завдяки поширенню в суспільстві ідей толерантності. У сучасному глобалізованому світі толерантність сприймається як засіб запобігання ксенофобії, дискримінації, екстремізму. 16 листопада 1995 року Генеральною конференцією ЮНЕСКО була ухвалена Декларація принципів толерантності, де зазначається, що толерантність —
це повага, сприйняття та розуміння такого широкого розмаїття культур нашого
світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Велика
кількість теоретичних досліджень поняття «толерантність», закріплення у законодавстві норм, які передбачають відповідальність за прояви ксенофобії, дискримінацію, однак не означає, що влада і громадяни одразу ж починають вести себе толерантно. Для цього необхідно запроваджувати певні програми виховання
толерантності. Представники влади повинні показувати приклади толерантності
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у діалогах, переговорах, консультаціях щодо важливих суспільних питань. На
думку В .О. Ханстантинова, ефективний розвиток нашої держави неможливий
без політичної толерантності, яка тісно пов’язана з демократією, повагою до інакшості «іншого», спрямування на свідомий пошук компромісів12.
Водночас не можна ідеалізувати «толерантність», оскільки, як зазначає
В. Логвинчук, «у одних і тих же соціальних верствах можуть бути поширені
кілька моделей необхідної або бажаної толерантності, що матиме різні наслідки
для різних політичних систем»13. Також у такій багатонаціональній, поліконфесійній державі як Україна важливо знайти баланс толерантності – інтолерантності. Науковці застерігають, що необмежена терпимість не повинна призводити
до нетерпимості. «Якщо поширеним явищем буде толерантність до нетолерантності, нетолерантність завжди переможе. Будучи надміру толерантними, ми опосередковано сприяємо поширенню інтолерантності»14.
Проаналізувавши науково-релігійну літературу та практичну взаємодію держави і релігії в Україні, варто відзначити що фраза «відокремлення держави і
релігії» є не зовсім правильною, оскільки держава, в будь-якому випадку впливає
на сферу релігії за допомогою відповідних нормативно-правових актів, системи
органів, які регулюють діяльність релігійних організацій, і осіб, які представляють державну владу. Відносини в суспільстві не можуть існувати поза межами
держави. Тим більше в сфері релігії, яка має вплив на значну частину суспільства,
що завжди використовувалося політиками для отримання і утримання влади. Варто в Конституції України записати так, як, наприклад, у Конституції Республіки
Польща – «відносини між державою і церквами, іншими релігійними союзами
формуються на принципах поваги їх автономії, взаємної незалежності кожного у
своїй сфері, а також взаємодії для блага людини і для загального блага».
Так звана «відокремленість церкви від держави і школи від церкви» призвели
до того, що в країні не має якісних взаємовпливів релігії та політики. Представники органів державної влади часто публічно демонструють належність до певного віросповідання, однак в їх висловлюваннях і діях не спостерігається загальнолюдських цінностей. Політикам не вистачає моральності, справедливості, толерантності. Духовні настанови представників релігій могли би допомогти встановити у суспільстві правопорядок.
На сьогоднішній день статистика щодо релігійної належності громадян України доводить, що політика однакового ставлення до всіх релігій є найбільш правильною. Цьому може сприяти поширення ідей толерантності, наприклад, за допомогою заходів, на яких збираються політики, громадські діячі, представники
різних релігій для обговорення цінностей, що об’єднують різні віросповідання.
Держава повинна посприяти організації уроків, занять де б учнів, студентів виховували і навчали поважати інших, поступати справедливо, бути законопослушними громадянами.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛА ДАННЯ ПОЛІТОЛОГІЇ
У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛА ДАХ УКРАЇНИ

Розглядаються вузлові проблеми політичної науки, що потребують акцентування
під час викладання політології в вищих медичних навчальних закладах. Сфера охорони
здоров’я аналізується як політична проблема. Увага приділена теоріям етатизму,
егалітаризму та теорії груп як інструментам аналізу політики в сфері охорони здоров’я.
Ключові слова: охорона здоров’я, групи інтересу, групи тиску, громадянське
суспільство, держава, політичні цінності, солідарність, страхова медицина.

Мисержи С.Д. Особенности преподавания политологии у высших медицинских учебных заведениях Украины
Рассматриваются узловые проблемы политической науки, требующие акцентирования во время преподавания политологии в высших медицинских учебных заведениях.
Сфера здравоохранения анализируется как политическая проблема. Внимание уделяет-
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ся теориям этатизма, эгалитаризма и теории групп как инструментам анализа политики в сфере здравоохранения.
Ключевые слова: здравоохранение, группы интересов, группы давления, гражданское общество, государство, политические ценности, солидарность, страховая медицина.

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 analyzed 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 values, solidarity, the medical insurance.

Зростання розуміння в суспільстві необхідності реформування соціальної
сфери, зокрема охорони здоров’я (далі – ОЗ), свідчить про усвідомлення значення гуманітарної складової розвитку. Останнє актуалізує проблеми викладання
суспільно-гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах, перш за все
політології. Політична реальність є не лише результатом зовнішнього впливу, а й
активності самої особи – людини політичної. Політичне є тим, яким ми його утворюємо через свою повсякденну діяльність, відповідно до наших уявлень та
знань про політику. Конструктивістська роль науки, зокрема завдяки системі
освіти, зростає, що накладає на викладачів політології велику відповідальність.
Соціологічні дослідження показують, що здоров’я як цінність посідає перші
місця в структурі ціннісних настанов громадян. Проблема особистого здоров’я та
здоров’я близьких дедалі більше турбує людину. На оцінки, щодо цінності здоров’я, його стану впливає низка факторів, починаючи від підвищення загального
рівня освіти у сучасному суспільстві до зміни екологічних та техногенних умов
життя людини. Перетворення потреби у здоров’ї в суспільний інтерес в умовах
обмеженості ресурсів дедалі політизує сферу ОЗ. Тому роль соціальної групи, що
задовольняє зростаючу потребу суспільства у медичній допомозі та медичних послугах, зростатиме.
Важко перебільшити потенційні можливості медичної спільноти впливати на
формування суспільної думки. Її можливості базуються на визнанні її як носія
знань, вмінь та інформації, що мають високу суспільну значущість та затребуваність з боку кожної особи. Які політичні цінності, знання та поведінку засвоює
нове покоління лікарів, таким вони й будуть конструювати український політичний простір, зокрема політику в сфері ОЗ. Лікар повинен бути вільним від своїх
політичних, етнічних, культурних та інших уподобань, бачити у хворому перш за
все людину, а не чужого або супротивника, бути готовим надати медичну допомогу в різних обставинах.
Сфера медицини все більше привертає увагу українських вчених-гуманітаріїв. Деякі політичні аспекти розвитку галузі розглядаються соціологами,
філософами, економістами (Головаха Є.І, Паніна Н.В, Попов М.В., Камінська
Т.М. та ін.). Особливе місце займають роботи з соціальних проблем медицини
(Москаленко В.Ф., Сердюк А.М., Слабкий Г.О. та ін). Певний масив дослідницьких робіт здійснений в межах галузі держуправління (Карамишев Д.В., Волков В.В., Євсєєв B.І. та ін.). Політична складова цих досліджень пов’язана перш
за все з політикою держави в галузі. Враховуюче це, стає зрозумілим, чому, на
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відміну, наприклад, від філософії та економічної теорії, немає вітчизняного
підручника з політології, який би враховував особливості підготовки майбутніх
лікарів, що є неможливим без обговорення в науковому середовищі особливостей
політологічного дослідження цієї сфери та викладання нашої науки для майбутніх лікарів.
Однією з найважливіших проблем викладання політології є подолання поширеного в підручниках етатизму. Абсолютизація ролі держави має давні (радянські) та нові (розбудова незалежності) коріння. Але в політичній науці це призводить до неспроможності вийти за межі донаукової традиції розуміння політики як сфери державного врядування. Ототожнення політики з держуправлінням
не лише не відбиває реалії розвитку політичного, а й унеможливлює засвоєння таких цінностей як політична свобода, права людини, громадянське суспільство,
соціальна справедливість, соціальний захист, громадянська солідарність тощо.
Такий підхід заперечує пріоритетність інтересів громадянина та громадянського
суспільства щодо держави, яка є лише «механізмом» задоволення цих інтересів.
Від того, чи зможемо ми довести до студента, що нервом політичного є взаємодія
між груповим та суспільним інтересом, що політика – це сфера відносин на рівні
великих соціальних груп та суспільства (держава не є єдиним владним
суб’єктом), залежить, в якому суспільстві вони житимуть.
Виходячи з цієї парадигми, викладач політології вступає в складну конкуренцію з політичною елітою, яка, використовуючи шкільну освіту, ЗМІ, монополізує «виробництво» політичних цінностей. Обмеження політичної суб’єктності держави є обмеженням можливостей еліти як бенефіціаріїв. Основною
ставкою в політичній грі є не лише і не стільки монополія використання об’єктивованих ресурсів політичної влади (фінансів, права, армії), скільки монополія виробництва та поширення політичних уявлень та думок: саме вони мають
«мобілізуючу» силу, яка дає життя партіям та правлячим угрупуванням. Місце
вченого, викладача полягає в тому, щоб не полишати виробництво політичного
продукту на одних політиків, щоб запобігти домінуванню їх точок зору в політичному полі1.
Ця проблема набуває особливого змісту при опануванні майбутніми лікарями
закономірностей розвитку політичного в сфері ОЗ. В цій сфері взаємодіють інтереси великої кількості груп, які політизуються у зв’язку з обмеженістю її ресурсів. За умов ринкової трансформації медична допомога набула вартісного вираження. Неухильно зростають середні витрати світового медичного виробництва. Розробка та впровадження новітніх технічних та технологічних рішень є
складовими цього зростання. Попит на медичні послуги зростає під впливом
старіння населення, скорочення народжуваності, екологічного та техногенного
навантаження, зміни відношення людей до здоров’я як цінності. Так, витрати на
лікування людей похилого віку на 75% вище, ніж на молодих2. Витрати на
профілактику, лікування та реабілітацію однієї дитини в однодітних родинах вище, ніж в родинах з більшою кількістю дітей3. Щорічний приріст витрат на ОЗ в
розвинених країнах складає більше 2%. За прогнозами вчених доля цих витрат в
найближчому майбутньому становитиме не менше 30% ВВП4. При цьому різниця в доходах соціальних груп теж зростає. Ринкові відносини в сфері медичного
виробництва з невід’ємними конкуренцією та лібералізацією цін, маркетингізацією; обмеженість медичних ресурсів та зростання попиту на них; юридичні права громадян на медобслуговування при посиленні поляризації в доходах
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сприятимуть подальшій політизації сфери. Отже, зростає роль опанування майбутніми лікарями політологічного інструментарію аналізу проблем розвитку цієї
сфери, які загострюються.
Тому, розглядаючи предмет політичної науки, слід виокремити соціологічний
підхід до нього, зокрема, теорію груп А. Бентлі. Дослідження політики в галузі
ОЗ, зокрема її реформування, є обмеженим без аналізу діяльності груп тиску
(pressure groups) та груп інтересів (interest groups). Аналіз діяльності державних
інститутів не дасть, наприклад, відповіді на питання, чому від початку експерименту щодо реформи ОЗ («пілотний проект» І. Акімової, з початку 2011 р.) пішли
з посади два міністри ОЗ (І. Ємець, О. Андрущенко). Крім офіційних заяв, ніякої
інформації щодо причин їх відставки суспільство не має. Безумовно, політична
еліта від медицини не має єдиного бачення реформи. Мають місце суперечності
між бізнесом, що розгортається під егідою держструктур, політичними діячами
та приватним бізнесом. На думку глави Комітету з питань ОЗ ВР України, головна перешкода на шляху реформування – відсутність зацікавленості, інертність
управлінців системи ОЗ всіх рівнів5. Суть політичного процесу полягає в динамічному тиску на уряд зацікавлених груп, що здатні змінювати політичні інститути, їх суперництві. В медичному середовищі точаться дискусії щодо співвідношення державних та недержавних установ при реалізації обов’язкового медичного страхування. Частина чиновників вважає, що слід вивести приватні компанії за
межі цього процесу і залишити їм лише добровільне страхування. Самі компанії
виступають проти цього і мають в цьому підтримку частини медичної еліти, перш
за все науковців, які вважають, що це знищить конкуренцію на ринку медичних
страхових послуг, монополізує контроль за страховими ресурсами, викличе корупцію та неефективність системи. Але позицію приватних страховиків не слід
ідеалізувати. Вони теж виходять із власних інтересів, намагаючись долучитись до
держпрограм6. Групи тиску намагаються просунути своє бачення, впливаючи на
прийняття державних рішень. Так, екс-глава МОЗ Ю. Поляченко, коментуючи поширення в ЗМІ інформації про ситуацію із закупівлями машин швидкої допомоги, сказав: «Це було в усі часи. Але коли було менше закупівель – тоді і менше
звертали увагу на роботу МОЗ… Є зацікавлені особи, від яких йде вкидання неправдивої інформації. Існує якесь лобі, яке сьогодні дестабілізує ситуацію…»7.
Політизація процесу прийняття управлінських рішень неминуче викликає все
більшу кількість міжгрупових конфліктів8.
Акцентування на доступі до здоров’я як природному праві людини, принципах соціальної справедливості, рівному доступі до медичних ресурсів залишиться виразом благих намірів, якщо політсистема не створюватиме умови для артикуляції та агрегації інтересів соціальних груп. Головна роль у функціонуванні
справедливої та ефективної системи ОЗ належитеме громадянському суспільству.
Тому йому як суб’єкту політичного процесу в сфері медицини має бути приділена особлива увага викладачем. Рівень розвитку громадянського суспільства визначається наявністю каналів, за допомогою яких різні групи (пенсіонери, діти, виробники ліків, інваліди, лікарі тощо) можуть бути почутими, вплинути на державні рішення. Держава не є в демократичному суспільстві єдиним суб’єктом
політики. Документи ВООЗ виходять з розуміння високої ролі громадянського
суспільства в їх реалізації на національному ґрунті. У Оттавській хартії з
укріплення здоров’я від 1996 р. зауважено: «...Дії зі зміцнення здоров’я спрямовані на скорочення нерівності по показниках здоров’я та надання рівних можли-
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востей і ресурсів, що сприяють найбільш повній реалізації людьми свого потенціалу здоров’я… Людина тільки тоді зможе повністю реалізувати свій потенціал здоров’я, коли вона буде спроможною управляти обставинами, від яких
воно залежить… Всі соціальні прошарки представлені в цій діяльності на рівні
окремих осіб, сімей, спільнот. Перед професійними та суспільними групами,
працівниками охорони здоров’я відповідальне завдання – виступити в якості посередників, домагаючись узгодження різних суспільних інтересів заради покращення здоров’я людей»9. Не можна применшувати роль держави як політичного
інституту, зокрема в реалізації політики щодо охорони здоров’я. Йдеться лише
про утворення механізмів контролю за державною владою, діалогу з громадянським суспільством, розуміння того, що «сумніви ніколи не бувають надмірними,
коли маєш сумніви щодо держави»10.
Викладач політології часто на початку роботи в аудиторії зустрічається з негативним ставленням до політики, але одночасно з інтересом до політичних процесів. Досвід показує, що формування позитивної настанови на опанування
політологічних знань можливе через розуміння того, що нині в суспільстві система соціального контролю концентрується на політичному рівні11. Політичні
цінності соціальної справедливості, рівності, свободи, солідарності, громадянського суспільства невід’ємні від соціальних цінностей співчуття, ввічливості,
відповідальності, взаєморозуміння, співдружності, які не є поза політикою. Ці
цінності є складовою демократії. Остання є не лише культурою виборів, а, як показує сучасна історія, може уживатися з бюрократією, елітизмом в певних сферах.
Визнанням пріоритетності права на здоров’я, суб’єктності за особою та
асоціаціями індивідів в формуванні та реалізації політики в сфері ОЗ пронизані
документи Всесвітньої організації ОЗ (далі – ВООЗ). Акцентування на ідеї
соціальної справедливості, рівного доступу до здоров’я має місце майже у всіх
документах ВООЗ. Так, документ, що визначатиме європейську політику в ОЗ
«Здоров’я – 2020», виокремлює як одне з двох її стратегічних завдань «поліпшення здоров’я для всіх і скорочення нерівностей у відношенні здоров’я»12. Це потребує акцентування уваги майбутніх лікарів на особливостях теорії егалітаризму. Трансформаційний шлях, який обрало українське суспільство – лібералізацію
економіки, демократизацію політичної системи – потребує опанування особливостей розуміння представниками різних напрямів цієї теорії, зокрема, подолання
абсолютизації ідеї рівності майна та умов, що врешті решт призводить до безконтрольної діяльності держави в перерозподілі, використанні насильства та примусу для забезпечення зрівнялівки, підкорення особистості. Це постійний пошук
компромісу між рівністю можливостей та рівністю результатів, внеском та винагородою, здібностями та потребами. Держава має здійснювати регуляторну
політику (податкова політика, дотації, соцпрограми). Подолання розбіжностей
можливе не через посилення держави, а через посилення впливу на нього громадянського суспільства як сфери солідарності та самоврядування. Так, абсолютна
більшість представників медичної еліти, зокрема наукової, є прихильниками диверсифікації джерел фінансування ОЗ через впровадження обов’язкового медичного страхування (системи Бисмарка). Лише через солідарність можна забезпечити наближення медичної допомоги до пацієнта.
Серед визначальних чинників впливу на розвиток системи ОЗ вважаються витрати на ОЗ на душу населення, частка держвитрат у структурі загальних витрат.
Але вплив цих чинників на якість медобслуговування, показники тривалості жит-
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тя, рівня дитячої смертності тощо не є лінійним. Якщо взяти ці показники на
зламі ХХ–ХХІ ст., то у США при витратах 14% ВВП на ОЗ середня тривалість
життя складала 76 років, рівень дітячої смертності – 6,7 промілле. Аналогічні показники по Німеччині становлять: 10,7% ВВП; 77 років; 5,1. Переконливими є
дані по Японії – 7,2%, 80 років, 4,113.
Згідно зі звітом Мінфіна України про виконання бюджету 2012 р., на ОЗ були
надані рекордні 58,5 млрд.грн., або 4,2% ВВП. Крім того, прямі платежі громадян
склали 30 млрд.грн., неофіційні платежі – 9,8 млрд. Отже, загальні витрати на ОЗ
склали 98,3 млрд.грн., або 7% ВВП, що відповідає і навіть перевищує рекомендації ВООЗ. До речі, середнє фінансування по Європейському регіону складає
7,65% ВВП, зокрема, у Польщі – 7%, Чехії – 7,5%, Угорщині – 7,8%. При цьому
середня очікувана тривалість життя в Україні складає 71 рік, Польщі – 76 років,
Чехії – 78 років, Угорщині – 75 років. Це свідчить, що пацієнти в Україні не можуть контролювати кількість та якість медпослуг. Світовий досвід показує: чим
більше ресурсів розподіляється через публічний сектор, тим більше шансів отримати необхідний ефект від реформ. Більшість країн, що створили ефективні системи ОЗ, розподіляють через публічний сектор не менше 70% видатків на ОЗ. Чиновники прямо не зацікавлені у підвищенні ефективності управління системою
ОЗ. Їх зацікавленість полягає у збереженні ручного управління за більшою
кількістю питань. Дехто з них прямо пов’язує з цим своє матеріальне благополуччя14. Ухвалення бюджету є наслідком діяльності лобістських угруповань. Тому закладений в ньому прогноз видатків на ОЗ не завжди корелює з можливостями
держави, отже, цей «показник можна вважати політичним, який визначає, насамперед, ставлення держави до охорони здоров’я»15.
Варто процитувати Люблінську хартію з реформування охорони здоров’я від
1996 р.: «Реформи охорони здоров’я повинні задовольняти потреби людей, враховуючи за допомогою демократичного процесу їх очікування в плані здоров’я та
медичного обслуговування… Хід реформ повинен постійно відслідковуватися та
оцінюватися з публікацією результатів»16. Відтак активність громадянського
суспільства в процесі реформування медичної сфери є його запорукою. Система
фінансування потенційно сприятиме оновленню системи, її модернізації лише
при створенні механізмів контролю з боку суспільства за витратами.
Політичний аналіз сфери ОЗ ускладнений закритістю сфери, непрозорістю
прийняття рішень, пануванням корпоративної етики на всіх рівнях. Реалізація
ефективної політики в галузі можлива лише через опанування майбутніми лікарями ліберальної парадигми осмислення політичного (усвідомлюючи й обмежені її
можливості), що накладає на сучасних викладачів особливу відповідальність. Але
це дає нам надію на засвоєння студентами-медиками принципів і прийомів
аналізу, що допоможуть їм орієнтуватися у складному, суперечливому політичному світі, що швидко змінюється, приймати рішення в цілях ефективної реалізації
своєї гуманістичної соціальної ролі.
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СТРАТЕГІЧНИЙ КУРС КИТАЙСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ: «М’ЯКА СИЛА»
ТА КОМПЛЕКСНА ПОТУЖНІСТЬ

Концептуалізовано процес становлення китайської теорії міжнародних відносин в
історичному процесі ґенези світової політики. Аналізується теза про те, що ще в середини XIX століття китайська еліта почала розуміти, що Китай більше не живе у світі
переваг і стоїть завдання навчитися існувати серед конкуруючих між собою силових
блоків. Стало питання політичної та культурної адаптації досягнень західних країн із
опорою на власні стратегії виживання. Розглянуто взаємовплив парадигми комплексної
потужності та культурних традицій КНР. Висується гіпотеза про те, що нині основною зовнішньополітичною стратегією в Китаї стала концепція «м’якої сили».
Ключові слова: «м’яка сила», комплексна потужність, теорія міжнародних
відносин.
Костыря И.А., Дикарев А.И. Стратегический курс китайськой дипломатии:
«мягкая сила» и комплексная мощь
В статье концептуализирован процесс становления китайской теории международных отношений в историческом процессе генезиса мировой политики. Анализирует-
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ся тезис о том , что еще в середине XIX века китайская элита начала понимать, что
Китай больше не живет в мире преимуществ и стоит задача научиться существовать среди конкурирующих между собой силовых блоков. Стал вопрос политической и
культурной адаптации достижений западных стран с опорой на собственные стратегии выживания. В статье рассмотренj взаимовлияние парадигмы комплексной мощности и культурных традиций КНР. Предлагается гипотеза о том, что сейчас основной
внешнеполитической стратегией в Китае стала концепция «мягкой силы».
Ключевые слова: «мягкая сила», комплексная мощность, теория международных
отношений.

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 thesis 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 paradigm 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

Сходознавець O. Арін, досліджуючи специфіку міжнародних відносин на
Сході, зазначав, що у Китаї як і у давнину, так і після 1949 р. існувало безліч теорій з китайською специфікою бачення світу, які не були схожі на західні. Очевидно, що світобачення китайців базується на традиційній філософії, яка з початку
XX ст. стала цікавитися західним теоретичним дискурсом і запозичили з різною
метою концепти з різних течій західної думки., включаючи її марксистський напрям в його радянському варіанті. Дослідник Пекінського Китайського університету зовнішньої політики Цинь Яцин зазначає, що в китайському контексті слово
теорія має два значення: одне - керівництво до дії, інше - сума знань та ідей, що
пояснюють світ в дусі теорій Кеннета Уолца і Хедлі Булла. До першого типу очевидно відносяться практичні теорії періоду Мао Цзедуна як «Теорія трьох світів»
або «Стратегічні теорії Ден Сяопіна». До них же можна віднести і військову теорію Сунь Цзи, втілену в «Мистецтві війни». До другого типу – теорії з філософським наповненням бачення світу. Проте політичні дослідження робилися ще
в період пізньої імперії Китаю. В цьому контексті варто згадати твердження американського вченого Джона Фербенка про те, що до періоду опіумних війн (1839
- 1842 рр.), поняття «міжнародного» порядку базувалося на концепті про «серединне» положення імперії. Імперія позиціонувалася в якості цивілізованого центру всесвіту («все під небом» («тіанксіа»). Тобто в ієрархії світу вищі шаблі займав
китайський імператор1.
Робилися спроби модернізувати цю систему. Так, у 1842 р. в праці китайського чиновника Вей Юаня «Плани морської оборони», де проаналізовано причини
поразки Китаю в Опіумній війні, пропонується залучення в дипломатичну практику європейських принципів балансу сил. Вей Юань запропонував багатоцільову стратегему: підштовхувати до нападу на західних варварів країн ворожих до
них; вивчати все, в чому варвари перевершують нас, щоб тримати їх у вузді2.
З моменту проголошення КНР в країни стали з’являтися теорії міжнародні
відносини, виражені в офіційних державних доктринах у відповідності зі стан-
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дартами китайських визначень теорія (лілунь). Теорія є «система концепцій і
принципів, або систематизоване раціональне знання; наукова теорія встановлюється на основі суспільної практики і доводиться і перевіряється суспільною
практикою, і правильно відображає суть і закони об’єктивної реальності. Значення наукової теорії визначається її здатністю керувати людською поведінкою3.
З 1978 року починається період пошуку зовнішньополітичних парадигм реалізації програм модернізації Китаю згідно ідей Ден Сяопіна про «побудову
соціалізму з китайським обличчям». В цей час було перекладено на китайську мову ряд західних праць класиків теорії міжнародних відносин і застосування їх
досвіду концептуалізації. В 1980 - х рр. було сформовано соціальне замовлення на
«китайську» теорію МВ. Озвучив проблему керівник відділу МВ при Державній
Раді Хуан Сіань на першій китайській конференції по проблематиці МВ в Шанхаї
в 1987 р. Зазначалося, що концептуалізацію «необхідно формувати з точки зору
інтересів Китаю», з врахуванням «китайської специфіки»4.
Вищезгаданий Цинь Яцин зазначає, що розвиток міжнародних відносин після
1949 р. мав три етапи: (1) 1953 – 1964 рр., коли в Пекіні було засновано Департамент дипломатичних досліджень при Народному університеті Китаю, через два
роки реорганізований в Інститут зовнішньої політики; (2) 1964 - 1979 рр.., коли
було створено департаменти міжнародних відносин в трьох головних університетах країни: у Пекінському, в Народному і в Фуданьського університетах; (3) 1979
р. - теперішній час, коли в Китаї відбувається поглиблене освоєння західних концепцій МВ.
Причому китайців не бентежить часта зміна теорій. Навпаки, більшу настороженість викликала б «вічна » теорія. У свідомості це фіксується тим, що оскільки
життя, світова обстановка, та й сам Китай постійно змінюються, значить теорія,
відображаючи ці зміни, також повинна змінюватися, інакше вона перетворюється
на догму5.
У китайських документах часто присутній термін – лінхуо син (гнучкість),
який як би акумулює і відображає явища, що вимагають постійних змін. Одночасно є якісь постійні речі, які не можна змінити, або, принаймні, вони не підлягають зміні. Це свого роду фундаментальні принципи, що стосуються життєвих
національних інтересів. Такі безкомпромісні речі позначаються терміном – юандзе сін (принципи), під який потрапляють національні інтереси, суверенітет і
соціалістичний шлях розвитку КНР. Серед національних інтересів чітко
фіксується принцип возз’єднання з Тайванем, і цей принцип не підпадає під компромісні. У розряд аналогічних принципів входять чжунсюе Вейт (китайські
цінності), якими не можна поступатися при взаємодії із Заходом. Водночас принцип – цицю вейюн (західні цінності) припускають використання західних цінностей в технічних і практичних цілях6.
Процес становлення теорії міжнародних відносин в КНР проходить неоднозначно. Про це свідчать результати обговорень проблеми теорії міжнародних
відносин у ході ряду конференцій («Виклики на рубежі віків – розвиток дисципліни міжнародних відносин в Китаї» (1991 р.); «Китай й світ в XXI столітті»
(1994 р.); «Теорія МВ в Китаї: порівняння й запозичення» (2002 р.); «Будувати китайську теорію, створювати китайську школу» (Шанхайський університет Цзяотун, 2004 р.); «5-а конференція Ради Китайської національної асоціації міжнародних досліджень присвячений 60ій річниці КНР (Уханьський університет,
2009 р.)»7. Учасники конференцій так і не напрацювали спільної думки. Особли-
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во гострі дебати йшли навколо проблеми ставлення до конструктивістської парадигми міжнародних відносин.
Професор Цинь пояснює таку увагу до конструктивізму тим, що ця школа за
своєю суттю збігається з інтерпретацією в китайській філософії поняття «і син»
(зміна). Крім того, іншим ключовим словом в конструктивізмі є самосприйняття
(ідентичність), яке для нового Китаю також стало важливим для визначення своєї
причетності до справ світу. Саме в рамках конструктивізму нині в КНР широко
обговорюються взаємодія понять «ідентичність» та «поведінка». В цьому контексті відбувається дискурс про специфіку китайської теорії міжнародних відносин. Зокрема, професор Лян Шоу Де8 з Центру досліджень східних та західних
культур Пекінського університету запропонував ідею «міжнародної політики з
китайською специфікою» (Чжунго тесе де гоцзи чженчжи стое); професор Мей
Жань з Інституту МВ Пекінського університету, Жень Сяо, Ціинь Яцін запропонували свій варіант у вигляді «китайської школи МВ» – «Чжунго сюепай», Ван
Ічжоу, Ши Бінь з Центру вивчення міжнародних досліджень Нанкінського університету, Є. Цзічен оперує термінами «китайська перспектива аналізу» («Чжунго
шіцзяо»), «китайське дослідження міжнародних відносин» («Чжунгоши Таксо»)9,
«китайська сфера міжнародних досліджень» – «Чжунго шие»10. Нині в китайських публікаціях починає переважати термін «Чжунго сюпай» – «китайська школа». В нашому досліджені терміни «китайська школа теорії міжнародних відносин» й «теорія міжнародних відносин з китайською специфікою» вважається аналогічним підходом. І слідом за Чжан Жуйчжуаном вживаємо як тотожні.
Концепція «м’якої сили» тісно пов’язана з вищевикладеним дискурсом і концепцією комплексної могутності країни. В Китаї ця концепція увійшла в політичний дискурс в 1993 року в статті Ван Хунін (Wang Huning ) у журналі Фуданьского університету (Journal of Fudan University, 1993, № 3 ) під назвою «Культура як
національна сила: м’яка сила». Вчений не заглиблювався в філософський аналіз
суті даної концепції, проте виносить на перший план культуру, як головну складову «м’якої сили», на основі якої повинна базуватися зовнішня політика КНР.
Більш докладно ідею культури через м’яку силу роз’яснює вчений з КНР Чень
Дзяньфен. За допомогою «китайської культурологічної доктрини Середини», яка
лежить в основі вчення конфуціанства, будується гармонізація Ян і Інь. На
відміну від попереднього тлумачення дії сил Ян і Інь в рамках філософії Тянься,
Чень стверджував думку про те, що у контексті міжнародних відносин конфуціонізм наполягає на бесіді з іншими націями на принципах м’якості і моралі і
вірить, що доброта є протиотрутою грубості. У цілому ж доктрина Середини (або
серединного шляху) - це і є китайська м’яка сила.
У вище згаданій статті Ван Хунін також наголос робиться на тих аспектах
конфуціанства які і складають м’яку силу китайської культури. Це і повага і визнання достоїнств (yi de fu ren), і доброзичливе управління (wang dao), і мир і гармонія (he), і гармонія без придушення відмінностей (he er bu tong).
Ряд інших китайських вчених виходять з того, що м’яка сила швидше корениться в політичній силі, ніж в культурі, і в сучасних умовах втілюється в нинішніх державних інститутах, нормах та надійності, тобто в політичній системі.
На відміну від Ная, деякі китайські вчені звертають увагу на той факт, що
жорстка сила і м’яка сила не можуть бути розділені, вони взаємодоповнюють одна одну. Правильніше було б сказати, що вони нерозривно пов’язані між собою,
одне без іншого просто не існують. Ця думка була використана для трансформації
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китайської моделі розвитку в формі національної м’якої сили. Мен Хунхуа (КНР)
виділяє наступні елементи м’якої сили: (1) культура; (2) цінності; (3) модель розвитку міжнародних інститутів; (4) міжнародного образу країни.
Аналізуючи ці компоненти американський китаєць Чжао Суйшен констатує,
що китайська економічна і військова сила відстає від американської, а м’яка сила
Китаю все ще не дорівнює американській, зокрема в термінах політичних цінностей і моральної привабливості. Ця теза є спірною, оскільки ряд американських
вчених вважає, що культурна дипломатія КНР вже продемонструвала і дієвість і
ефективність. Зокрема, Джозеф Най наголошує, що найбільш впливовим засобом
в світі стає м’яка сила Китаю, яка лежить у культурній сфері. Він стверджує, що
той факт, що традиційна культура Китаю завжди користувалася особливою привабливістю, сприяв діяльності нинішнім 400 Інститутам Конфуція за межами Китаю.
Існують думки про те, що Китай давно перегнав Америку по ефективності
м’якої сили. Зокрема, американський поміркований дослідник Роберт Росс
аналізуючи чинники загострення відносин Китаю з США, Норвегією, Японією у
2010–2013 рр., прийшов до парадоксальних висновків про значне відставання
американської дипломатичної школи. Росс засуджує американське зловживання
геополітичними концепціями і вважає помилковою практику тлумачення войовничості КНР в термінах балансу сил та географії. Саме таку позицію займав американський сходознавець Джона Памфрета, коли радив уряду в 2010 р. проголосити новий зовнішньополітичний курс в АТР. Зміст цього повороту в Азії склала
воєнна програма зміцнення оборонних союзів з країнами регіону і нарощування
присутності американських, європейських та японських воєнно - морських сил у
відповідній акваторії. Дипломатичний вимір нової стратегії став зрозумілий в
2011 р., коли міністр оборони Леон Панетта запевнив союзників, стривожених посиленням Китаю, що Сполучені Штати надовго залишаться в Тихому океані. Однак, на думку Росса, цей курс був продиктований глибоко помилковим тлумаченням мотивів поведінки китайського керівництва та культурного контексту політики Китаю. Джерелом силової дипломатії Пекіну слугує не почуття переваги, впевненості у власній могутності. Лідери Китаю добре розуміють, що китайська армія
як і раніше значно поступається американській. Проте традиційна культура поведінки китайця не сприймає слабості. Нинішня агресивна реакція КНР на виклики глобалізму викликана глибоким і хворобливим усвідомленням власної уразливості в реаліях фінансової кризи та можливих соціальних заворушень. Зіткнувшись з цими викликами і зрозумівши, що розраховувати на продовження вражаючого економічного зростання більше не доводиться, лідери Китаю вирішили
зміцнити свою легітимність в широких народних масах і заспокоїти
націоналістично налаштовану громадськість демонстрацією символічних силових жестів. Американський «азіатський поворот» буде лише посилювати відчуття вразливості і агресивності в КНР. Бажаний зміст американської політики в АТР
можуть скласти дії по заспокоюванню еліти КРН і послідовному захисту американських інтересів.
Ряд вчених критикує політику США в контексті західних, напрацьованих в англосаксонському світі базових теорій. Перш за все, це концепт комплексної
взаємозалежності, сформульованої Р. Кеохане і Дж. Наєм в 1977 р. Комплексна
взаємозалежність визначалася авторами як ситуація, що виникла в міжнародних
відносин в результаті розширення меж світової торгівлі і фінансових зв’язків, в
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якій: (1) між товариствами, державами та іншими суб’єктами міжнародного життя встановлюються канали комунікації; (2) розмивається ієрархія основних питань міжнародних відносин; (3) у міжнародних відносинах знижується ефективність військової сили і механізмів примусу; (4) більш ефективним інструментом вирішення проблем стає пошук взаємних інтересів за допомогою дипломатії.
У цьому контексті звернемося до аналізу латиноамериканського досвіду
сприйняття цих теорій, створених в США. На думку аргентинського вченого
К. Ескудо, ні французькі, ні англійські теорії не є настільки етноцентричними як
американські. К. Ескудо проаналізувавши поняття «взаємозалежності», «світовий
порядок» прийшов до висновку про те, що ці поняття використовуються як
політичні та економічні метафори для прикриття несправедливості. А оскільки
кожен актор має право створювати свої міфи, то К. Ескудо теж використовує цю
можливість і створює образ «периферійного реалізму», побудованого на концепті
«один громадянин - один голос». Як вважає К. Ескудо, концепт «одна країна один голос може сприяти справедливому функціонуванню міжнародної системі11.
Китайський вчений Ян Сетун теж активно критикує тези Р. Кеохане і Дж. Ная.
На його думку, комплексна сила країни поєднує в собі «жорстку» та «м’яку силу»,
але це не сума, а добуток двох компонентів. А тому при втраті «м’якої» або «жорсткої сили» сукупна національна міць стає рівною нулю. «М’яку силу» Янь визначає як здатність держави до політичної мобілізації всередині і зовні. Це
здатність використовувати матеріальні ресурси, але сама по собі матеріальним ресурсом вона не є. Учений пропонує представити траєкторію розвитку «м’якої сили» Китаю за останні тридцять років у формі ієрогліфа «чжі», який нагадує латинську букву N, що моделює сценарії розвитку китайської позиції. В перше десятиліття реформ у 1980 - 1988 роках «м’яка сила» зростала, в 1989 - му після
трагічних подій на площі Тяньаньмень знизилася до нуля, а потім знову почала
повільно зростати. Янь Сюетун прирівнює «м’яку силу» до політичної сили
країни. На його думку, вона слабкіше економічної сили Китаю, але сильніше
військової сили. Китай торгує зі всіма континентами, чинить політичний вплив на
суміжні території, але його воєнний вплив проявляється лише в прикордонних
регіонах. Вчений виступає проти економічного детермінізму, вважаючи, що наявність великих фінансових ресурсів не підвищує здатності держави до політичної мобілізації всередині і зовні. На думку Янь Сюетуна, в 1970 - 1980 роки економіка КНР була менш розвиненою, ніж тепер, а можливості політичної
мобілізації на міжнародній арені були вище, ніж зараз. Головну загрозу «м’якій
силі» Янь бачить в соціальній дисгармонії всередині країни. Позитивна оцінка
китайських реформ за кордоном підвищує статус і мобілізаційні можливості КНР,
і в цих умовах усе більше число країн готове прислухатися до китайських порад.
Навпаки, при загостренні проблем соціальної несправедливості в країн, міжнародний образ і мобілізаційні можливості знижуються. Вказуючи на ідеологію
«гармонійного суспільства» і «гармонійного миру» як стратегію підвищення
м’якої сили Китаю, Янь Сюетун визнає, що за 20 років реформ в країні міцно вкоренилася ідеологія наживи і тепер владі буде складно поєднати плани побудови
«гармонійного суспільства» з курсом на пріоритет економічного розвитку. Захоплення економізмом є шкідливим і для зовнішньої репутації країни. Експерт радить китайської дипломатії думати не тільки про мирний контекст економічного
розвитку КНР, але й про покращення її іміджу в світі. В середині країни китайський експерт бачать два основних джерела «м’якої сили»: багатство національної
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культури і успіх китайської моделі модернізації. Янь вважає, що «культурна сила
СРСР в 1991 році була набагато вища, ніж в 1951-му, проте множення культурної
сили не допомогло зберегти цілісність країни12.
З іншого боку, слабкість культурної сили зовсім не означає слабкість «м’якої
сили» держави. Так, під час «культурної революції» 1966 - 1976 років культурна
сила Китаю була, на думку Янь Сюетуна, серйозно ослаблена, проте в 1971-му
Китай отримав широку політичну підтримку країн Третього світу, знайшов членство в ООН і місце постійного члена Ради Безпеки, що підвищило міжнародну вагу і вплив країни. У 1978 році, коли в КНР почалися перетворення, культурна сила була ненабагато міцніша, ніж при «культурній революції», проте реформи і
відкритість дали країні можливість отримати широку міжнародну політичну
підтримку, і «м’яка сила» Китаю помітно виросла. Янь Сюетун вважає, що Китаю
потрібно, перш за все, думати про зміцнення «стратегічної репутації». Експерт
вважає, що з 2005 року, коли Китай приступив до здійснення зовнішньої політики «гармонійного миру», він покращив свою стратегічну репутацію, від чого його здатність до міжнародної мобілізації підвищилася порівняно з першими роками XXI століття13.
Лю Цзайци – доктор історичних наук, професор, директор Інституту по вивченню Росії та України Державного Уханьнського університету – зазначає, що китайську інтерпретацію «м’якої сили» вперше було озвучено в політичній доповіді
на XVII з’їзді КПК, де було висунуто конкретні завдання будівництва «м’якої сили» країни в рамках будівництва соціалізму з китайською специфікою та програму побудови середньозаможного суспільства до 2020 р.14
В формі узагальнення концепти Лі Мінгджіанг, Лю Цзайци та партійних настанов по застосуванню «м’якої сили» можливо представити у вигляді цілеспрямованої тріади тринітарного стратегуювання «м’якою силою»: 1. (1) «система
соціалістичних цінностей» – (2) гармонічна, новаторська національна культура» –
(3) «лідерство». 2. В економічній сфері: (1) розвиток («індустріалізація – інформатизація – «урбанізація») – (2) «маркетинг» – (3) «інтернаціоналізація»; 3.Наукова «тріада» розвитку Китаю: (1) Китай «цивілізована країна з тривалою історією» – (2) Китай «велика соціалістична країна» – (3) Китай (країна, яка провела
«індустріалізацію» – має «сукупну міць» – «лідерство») світовий лідер.
Тобто еліта Китаю прагне досягти світового лідерства. Проте існує розуміння
необхідності виграти час для проведення реформ на основі маркетингової логіки
задоволення потреб споживача, а не тільки символічних показників плану, що не
допустимо в умовах інтернаціоналізації. Індустріалізація лишається важливим
фактором забезпечення урбанізації при значному відсотку сільського населення
КНР та товарного виробництва і підтримання ринку послуг в контексті можливості повторити досвід сповзання пострадянських країн в деіндустріалізацію. В
Китаї розуміють важливість інтелектуального забезпечення таки планів і всіляко
підтримують винахідництво.
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В. Л. ЗГУРСЬКА

ГРОМА ДЯНИН ЯК СПІВВИРОБНИК ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
У ПОЛІТИЦІ УЧАСТІ

Розглянуто еволюцію політики участі, в ході якої розширення можливостей громадян брати участь у процесі прийняття рішень, впровадження урядування та нових
інформаційно-комунікаційних технологій сприяло появі громадина – співвиробника
публічних послуг. Оскільки громадянин володіє унікальною інформацією та досвідом
вирішення поточних проблем, то його залучення до надання публічних послуг дає змогу
підвищити їх якість.
Ключові слова: участь, громадянин, мережі, публічні послуги, інформаційно-комунікаційні технології.

Згурская В.Л. Гражданин как сопроизводитель публичных услуг в политике
участия
Рассмотрено эволюцию политики участия, в ходе которой расширение возможностей граждан принимать участие в процессе принятия решений, внедрение управления
и новых информационно-коммуникационных технологий содействовало появлению
гражданина – сопроизводителя публичных услуг. Поскольку гражданин владеет уникальной информацией и опытом решения текущих проблем, то его привлечение к предоставлению публичных услуг позволяет повысить их качество.
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Ключевые слова: участие, гражданин, сети, управление, публичные услуги, информационно-коммуникационные технологии.

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 communication technologies facilitate the appearance citizen as co-producer of public services, is
considered. Since citizen has unique information and experience of resolving current problems, his involvement to public service supply will increase their effectiveness.
Key words: participation, citizen, networks, public service, information and
communication technologies.

Політика участі є різновидом партнерства між громадянами, підприємцями та
урядом і активне громадянство як основи демократії. У її рамках суспільство виступає як динамічна інтерактивна мережа, що сприяє залученню громадян до самоорганізованих процесів у політичному житті держави. Разом з електронним
урядом її можна розглядати як нову тенденцію політичного життя, що визначає
формулювання нової державної політки, характерної для розвинених демократій
у низці управлінських сфер.
Політку участі можна розглядати як таку, що складається з трьох основних
елементів, які почали взаємодіяти і посилювати один одного лише протягом останнього десятиліття. Перший елемент представлений ідеєю, що активні громадяни є передумовою функціонування демократії. Друга складова проявляється у
концепції громадянського суспільства як природного середовища для активності
громадян та вияву різноманітних форм самоорганізації індивідів. Третій елемент
вказує на важливість громадянина як джерело оцінки даних щодо функціонування демократії та як співвиробника деяких публічних послуг.
Іншими словами, політика участі стала реальністю коли виник симбіоз трьох
складових: громадяни стали активними учасниками процесу прийняття рішень,
творцями мереж, що слугують передумовою соціального добробуту, та виробниками нового знання та технологій. Вона проявляється і у відмові від державноцентристської парадигми та переході до концепції урядування, що базується на
мережі. У результаті розв’язанням проблем, що виникають у різних сферах
соціального життя і стосуються надання державних послуг, займається не лише
держава як єдиний центр управління, а й інші соціальні актори завдяки використанню різноманітних моделей партнерства та контрактних відносин. Не останню
роль у появі такого підходу відіграв розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, які з 1990-х років розглядаються як важлива складова багатьох політикоадміністративних реформ1.
Що стосується першого елементу – активного громадянства, то у кінці ХХ ст.
політики усвідомили, що зростання недовіри з боку населення до інститутів представницької демократії та політичних лідерів посилюється розчаруванням громадян у можливості певним чином вплинути на рішення проблем, що стосуються їх
повсякденного життя. Зниження явки на вибори та незадоволення діяльністю
політичних партій є досить типовими проблемами для розвинених демократичних країн. Аналогічно зростання місцевої та міжмуніципальної співпраці, розвиток мереживних відносин та збільшення ролі приватного сектора у наданні послуг ослабила традиційні механізми відповідальні і звузили можливості для
політичного контролю, який реалізується за у системі представницької демократії. Сукупність зазначених чинників вимагала вироблення нових демократич-
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них практик, які б передбачали ширше використання прямої участі громадян одночасно з функціонуванням інститутів представницької демократії та традиційними механізмами участі.
Активна учать громадян у процесі прийняття рішень, створення нових механізмів їх включеності у політичний процес стали провідними тенденціями у
політиці багатьох розвинених країнах Заходу та міжнародних організацій протягом останніх двадцяти років2. Цей розвиток та відповідні політичних програми
поєднувалися з можливостями, які відкривали інформаційно-комунікаційні технології щодо посилення здатності громадян отримувати інформацію та мати кращий доступ до органів державної влади. Таким чином популяризація участі громадян тісно пов’язувалася із впровадженням електронного урядування. Так Європейська комісія запустила сайт «Твій голос в Європі»3 як складову частину «Інтерактивної політики», заохочуючи прагнення як з боку організацій, так і окремих
громадян «відігравати активну роль у процесі вироблення політики в Європі».
У політиці участі активний громадянин, який відстоює свої власні інтереси і
прагне брати участь у вирішенні суспільних проблем, формується як відповідь на
проблеми пасивного громадянина, який залежить від благ, які надає йому держава загального добробуту4, та постійно ризикує опинитися на узбіччі суспільного
розвитку.
Власна ініціатива громадян та залучення до процесу прийняття політичних
рішень та громадських обговорень була невід’ємною характеристикою полісу –
грецької ідеї політичної громади, однак у сучасному сенсі вони стали важливими
не тільки у зв’язку з причетністю до ліберальної політичної думки. Відповідно до
положень класичного лібералізму, поняття активного громадянства та розвиток
громадянської активності як основи демократичного суспільства почало відроджуватися у багатьох країнах Заходу у 1980-ті роки. Так, у Великій Британії ідея
активної громадської участі з’явилася у період активного обговорення різноманітних програмам відродження міст, а згодом стала широко використовуватися
і в інших сферах: від боротьби зі злочинністю до освіти. З приходом до влади нових лейбористів дискусії щодо участі громадян активізувалися з появою концепції деліберативної демократії. У 1990-ті участь громадян стала прив’язуватися безпосередньо до проблем представницької демократії, потреб реформування
уряду та розвитку інформаційних мереж. Сьогодні вона найбільш яскраво проявляється у багатьох країнах Євросоюзу5, однак вона все ще потребує підтримки з
боку держави6 і поки що демонструє неоднозначні результати7.
Другим важливим чинником політики участі є наявність соціальних мереж і
громадських комун як відповідь на питання про природне політичне середовище
активних громадян. Йдеться насамперед про посилення особистої ініціативи громадян шляхом збільшення їх персональної відповідальності як членів громадянського суспільства. Залучення до громадянської активності розглядається як
ознака по силення активного громадянства, яке сприяє розвитку відчуття
спільності, що у своїй сукупності є передумовою для функціонування демократичної соціальної системи. З цієї точки зору участь є важливою не лише через її
інструментальну цінність – як спосіб вирішення низки проблем, а також тому, що
вона уповноважує людей та групи і, таким чином, становить життєву форму
«соціального агентства»8.
З іншого боку, сьогодні громадська активність часто розглядається як взаємна
довіра між людьми, що готує їх бути більш моральними, відповідальними агента-
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ми суспільних відносин. Просування незалежних ініціатив та відповідальності
таким чином є основним елементом західної політичної думки, починаючи з
1980-х років, коли вони почали розглядатися як характерна риса політики дерегуляції та як ціль у запровадженні більшої частки приватного сектору у наданні державних послуг.
Державна політика щодо розвитку відчуття приналежності до громади сприяє
зміцненню активного громадянства та залученню громади, оскільки «нові моделі
сусідської участі, місцевої активності та залучення мешканців до прийняття
рішень про їх власне життя активуватиме самомотивацію, самовідповідальність
та впевненість у своїх силах»9.
У Великій Британії відродження громадських мереж та залучення громади
стало провідною темою нових урядових програм як частина ідеології Третього
шляху, який намагалися реалізувати «нові» лейбористи10, щоб відмежуватися від
індивідуалізму тетчеризму і етатизму «старих» лейбористів11. Консультування з
громадянами у прийняті місцевих рішень розглядається як важливий інструмент
зміцнення соціальних зв’язків між членами територіальної громади. Так, у Великій Британії, програма «Найкращі цінності»12, спрямована на реформування
місцевого самоврядування, зобов’язала органи місцевої влади та інших надавачів
послуг проводити консультації з користувачами з питань, що стосуються місцевих послуг та залучати їх до оцінки послуг, що надаються. Навіть у Франції, де
уряд спершу відмовився проводити переговори з організаціями громадянського
суспільства, у 1995 році було створено Національну комісію з публічного обговорення13 та збільшено перелік питань, щодо яких консультації з громадянами мали обов’язковий характер14. У Європейському Союзі Європейська комісія особливу увагу звертає на громадянське суспільство та участь як інструмент підвищення демократичної легітимності та підзвітності. Так у Білій книзі з європейського урядування громадянське суспільство розглядається як спосіб сприяння
відкритості, участі та підзвітності управлінських процесів.
Третій чинник політики участі ґрунтується розгляді громадянина як виробника, який, окрім активної участі у суспільному житті є одночасно джерелом
унікальних знань та інформації з перших рук про повсякденне життя населення.
Визначення громадянина як виробника може бути розглянуто у кількох аспектах:
особистого знання чи як співвиробництво у наданні послуг.
Слід зазначити, що інформаційно-комунікаційні технології також сприяли
трансформації громадянина з об’єкта публічних послуг у важливе джерело оперативних даних, необхідних для ефективного здійснення управлінських процесів.
Різноманітні он-лайн сервіси розроблялися не лише для кращого збору і опрацювання інформації для використання різними органами державної влади. Вони надають можливість громадянам висловити свою думку щодо проблем, які вони можуть вирішити, виходячи з наявних у них знань та досвіду. Таким чином публічні
он-лайн сервіси покликанні також збирати думки «експертів щоденного життя»,
якими є громадяни. Такі відомості з перших рук також визначають нову форму
знання, що до певної міри доповнює та поглиблює рекомендації, що надаються
кваліфікованими експертами, вченими та консультантами. По мірі трансформації
управління в урядування яскравіше почала проявлятися тенденція до більш громадської чи діяльності, орієнтованої на клієнта.
Якщо оціночні знання, що які традиційно задовольняли основні потреби традиційної управлінської діяльності, продукуються в результаті статистичного
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аналізу, порівняльних досліджень та різноманітних інструментів оцінки діяльності, то методи участі ґрунтуються на громадських групах, конференціях,
інтерв’ю у фокус-групах та інтерактивних опитувань громадян. Хоча думка громадян, наприклад, в оцінці публічних послуг стає все важливішою, однак «знання з перших рук» не завжди розглядаються як щось цінне, а інструменти для їх
систематичного накопичення і використання відсутні.
Розвиток ідеї співвиробництва публічних послуг перетворює громадян виключно з споживачів публічних послуг частково й у їх виробників. Таким чином
відмінність між наданням публічних послуг та їх споживанням – чи між експертами та клієнтами – розмивається15. Наприклад, громадяни можуть почати планувати своє перебування в установах охорони здоров’я, та обговорювати можливі
варіанти разом з медиками16.
Очевидно, що такий підхід вимагає більшої ініціативи від громадян, оскільки
таким чином громадяни стають активними учасниками, а не пасивними об’єктами управлінських процесів. Він вписується у загальну тенденцію переходу державного управління від моделі державно-центристської системи надання послуг
до мереживного партнерства, що проявляється в оринковленні (маркетизації)
публічного управління, укладанні контрактів з приватними акторами щодо надання деяких публічних послуг. Так, у США партнерство включає органи місцевого
самоврядування та представників неурядових організацій, представлених
підприємцями та пересічними громадянами, що безпосередньо пов’язують громадянське суспільство та державні програми17.
Отже, завдяки популяризації механізмів прямої участі громадян, використанню переваг інформаційно-комунікаційних технологій та впровадженню урядування та мереж в управлінський процес стала можливою поява концепції громадянина як співвиробника публічних послуг.
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Л. П. МАКАРЕНКО

ЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ В ПРОЦЕСІ
ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

В публікації досліджується роль політичної комунікації в процесі демократичних
перетворень політичної системи. Розв’язання політичної кризи, свідками якої ми є, вимагає зважених, якісних, взаємоузгоджених управлінських рішень. Такі, можливі лише
на основі докорінних змін характеру комунікативних зв’язків влади і суспільства. Можна виділити декілька принципових моментів, які потребують вдосконалення в сфері
взаємодії політичної системи з «навколишнім середовищем»: забезпечення відкритості
та прозорості управлінських процесів, формування нормативно-правової бази взаємодії
громадян з органами влади, забезпечення моніторингу і зовнішньої підзвітності. Крім
проблеми збільшення участі громадськості у виробленні та прийнятті політичних
рішень, актуальності набуває і забезпечення ефективної комунікації всередині політичної системи, між різними політичними інститутами та органами державної влади.
Ключові слова: політична система, демократія, політична комунікація, комунікативні технології, кризова комунікація, повідомлення, політична свідомість.

Макаренко Л.П. Значение коммуникации в процессе демократических преобразований политической системы
В публикации исследуется роль политической коммуникации в процессе демократических преобразований политической системы. Разрешения политического кризиса,
свидетелями которого мы являемся, требует взвешенных, качественных, взаимосогласованных управленческих решений. Таковы, возможны только на основе коренных изменений характера коммуникативных связей власти и общества. Можно выделить несколько принципиальных моментов, которые нуждаются в совершенствовании в сфере взаимодействия политической системы с «окружающей средой»: обеспечение открытости и прозрачности управленческих процессов, формирование нормативно - правовой базы взаимодействия граждан с органами власти, обеспечение мониторинга и
внешней подотчетности. Кроме проблемы увеличения участия общественности в выработке и принятии политических решений, актуальность приобретает и обеспечения
эффективной коммуникации внутри политической системы, между различными политическими институтами и органами государственной власти.
Ключевые слова: политическая система, демократия, политическая коммуникация, коммуникативные технологии, кризисная коммуникация, сообщение , политическое
сознание .

Makarenko Liliya. Importance of communication during democratic reforms of the
political system
This publication examines the role of political communication in the process of democratic 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 decisions 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 transparency 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 technology, crisis communication, notification, political consciousness .

Зміни, що стали невідворотними в сучасному українському суспільстві, вимагають нового характеру позиціонування влади і її органів, нових засад функціонування політичної системи, спрямованих на створення умов для самоорганізації і
самовизначення громадян, а відтак нового типу комунікацій. Комунікації повинні
стати тим інструментом управління, який забезпечить максимально швидку адаптацію політичної системи та «навколишнього середовища» до умов, що змінюються, засадою їх взаємного зближення та плідної взаємодії. Пов’язано це з тим,
що саме у процесі комунікації відбувається передача соціально-історичного
досвіду, з’ясовуються інтереси і потреби, актуалізуються цінності, формується
політична свідомість і культура, породжуються нові соціальні норми.
Розв’язання політичної кризи, свідками якої ми є, вимагає зважених, якісних,
взаємоузгоджених управлінських рішень. Такі можливі лише на основі докорінних змін характеру комунікативних зв’язків влади і суспільства.
Політична система, як і будь-які інші системи, характеризується тим, що зміни
в одній з її підсистем в тій, чи іншій мірі позначаються на інших. Всі елементи системи, як відомо, взаємопов’язані та взаємозалежні. Якщо сьогодні відбувається
перетворення інституційної підсистеми, це означає, що паралельно повинні відбуватися зміни в нормативній підсистемі, це своєю чергою потребує утвердження в
свідомості соціуму нових ідей і цінностей, що складають стрижень політичної
культури, і, нарешті, все це тягне за собою зміни засад і форм політичної комунікації та взаємодії. Можна намалювати і зворотний ланцюг взаємозалежності
елементів політичної системи: недосконала, неефективна система комунікації викликала до життя протестний спосіб донесення інформації, «вимог» суспільства до
політичної системи, в результаті чого, відбулось глибинне переосмислення цінностей, перетворення політичної свідомості, культури, що поставило вимогу негайних змін в законодавстві, тобто нормативній підсистемі, і як наслідок - постало завдання негайного реформування інституційної підсистеми.
Не зважаючи на активне формування свідомого громадянського суспільства,
державна влада виступає сьогодні найвагомішим інструментом регулювання та
інтеграції доволі неоднорідного суспільства. Виконання цієї функції залежить від
здатності владних органів і окремих політиків здійснювати вплив на свідомість і
психологію мас з метою легітимізації політичних рішень. Відповідно, необхідним
підґрунтям політичної діяльності повинно стати знання психологічних і
соціокультурних комунікативних принципів і закономірностей. Врахування психологічного та соціокультурного контексту комунікації стає важливим саме в
умовах політичних реформ, коли політична система є нестабільною, вразливою,
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а соціум – вимогливим та збудженим. Однак і громадянське суспільство повинно
демонструвати виваженість, з повагою ставитися до закону, розуміти, що швидких і якісних, одночасно, змін не буває, що за допомогою насильства демократія
не будується. Все це говорить про те, що потрібно вибудовувати нові концептуальні принципи комунікації на рівні «суспільство – влада», підкріплювані новою
культурою та психологією політичної взаємодії.
Ефективність реформ великою мірою також залежить від збалансованості
цінностей стабільності, єдності суспільства та розвитку. Пріоритет такої цінності
як розвиток при ігноруванні єдності, що особливо яскраво проявляється в періоди
соціальних і духовних зрушень, веде до розколу і хаосу. Навіть в однорідному
суспільстві далеко не всі верстви населення однаково зацікавлені та залучені до
процесу перетворень, тому успіх реформ визначається тим, наскільки вдалося
створити загальний для всіх груп населення тип сприйняття, наскільки вдалося
знайти консолідуючу ідею. Держава повинна забезпечувати потребу людей в
універсальному ідеалі, деякому ціннісному каркасі, здатному цементувати спільне соціальне життя, яке на цьому етапі легко може зруйнуватися. Удосконалення
базових для політики комунікацій у сфері ухвалення рішень, проведення виборів,
розвитку стосунків між різними інститутами політики, буде сприяти формуванню
нових відносин між політичною системою та «навколишнім середовищем».
Французький дослідник С. Московічі стверджує, що комунікація є вкрай важливим елементом політичної системи, адже якщо змінити її форму, її засоби, то
вона тут же змінить природу соціальних груп і форму влади. На основі даного
твердження можемо припустити, що найпершим завданням на етапі реформування політичної системи, є завдання зміни принципів її комунікації з суспільством1.
Участь громадян в управлінні як безпосередня, так і опосередкована, є
невід’ємним ат рибутом демократичного суспільства. У демократичному
суспільстві держава не може довільно встановлювати свої «правила гри» у відносинах з громадськістю, не може бути відкритою або закритою тією мірою, якою
вона вважає для себе потрібним, не може приймати будь-яке управлінське рішення, не узгоджуючи його тим, чи іншим чином з громадянами і їх об’єднаннями2.
Сучасна демократична держава як ніколи раніше потребує підтримки й участі
громадян у процесах управління, в пошуку найбільш ефективних шляхів і методів вирішення завдань і проблем, що постають перед суспільством. Комунікації, у зв’язку з цим, стають важливим елементом формування і реалізації
політики, реальним елементом її здійснення.
Можна виділити декілька принципових моментів, які потребують вдосконалення в сфері взаємодії політичної системи з громадськістю, а саме: забезпечення відкритості та прозорості управлінських процесів, формування нормативноправової бази взаємодії громадян з органами влади, забезпечення моніторингу і
зовнішньої підзвітності.
Ефективна система взаємодії з громадськістю, з навколишнім середовищем
повинна стати пріоритетом політичної системи, при цьому взаємодія повинна будуватися на співучасті, співпраці, співтворчості, а основними цілями взаємодії
повинні виступати: підвищення якості політики, зважене, обґрунтоване ухвалення управлінських рішень; мінімізація проблем і затримок на стадії реалізації
політики; забезпечення довіри громадян; зростання відповідальності органів влади за результати рішень; протидія корупції; можливість моніторингу діяльності
органів влади і впровадження механізмів соціального контролю.
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Все це дасть можливість подолати вражаючий рівень недовіри населення до
владних структур, який формувався десятиліттями, і який ми сьогодні маємо. Деякі дослідники виділяють три групи причин недовіри суспільства до політичних
інститутів:
– організаційно-технічні причини, пов’язані з тим, що державні органи
внаслідок відсутності компетентних професіоналів у сфері зв’язків з громадськістю не вміють роз’яснювати громадянам цілі та мотиви своєї діяльності,
не створюють адекватного уявлення про її характер і ті умови, в яких вони вимушені працювати і вирішувати проблеми;
– культурно-історичні причини, сутність яких полягає в традиційно високій
мірі політичної і соціальної активності українських громадян, схильності нашого
суспільства до протистояння з владою, без належного усвідомлення своєї
відповідальності за формування представницьких інститутів влади;
– ресурсні причини, пов’язані з недостатнім фінансуванням органів влади,
відсутністю необхідної матеріальної і технічної бази, обмеженістю часових ресурсів, що не дозволяє здійснювати ефективні інформаційні кампанії3.
До цього переліку, напевно, потрібно додати ще одну причину, що породила і
підтримує високий рівень недовіри громадськості до влади – це небажання владних структур вести діалог. А комунікація – це саме діалог. Цей діалог можливий
лише на умовах чесності, відкритості, толерантності, взаємоповаги, професійності, за наявності бажання почути іншу сторону, врахувати її думку, потреби та
інтереси. Закритість і небажання прислуховуватись до думки громадськості у ході
вироблення програм розвитку суспільства залишились нам у спадок від радянської системи і, нажаль, не тільки не подолані, але й набули відвертого цинізму.
Комунікативні процеси у нашій політичній системі є недемократичними не в
силу відсутності інформації, а через відсутність системного інформаційного
обміну між політичною системою, її інститутами та суспільством. Ускладнювався цей процес також відсутністю розвинених структур громадянського
суспільства, які були б здатні суттєво впливати на якість політичної комунікації
через систему зворотного зв’язку, постійного політичного діалогу як на горизонтальному, так і на вертикальному рівнях суспільства. На сьогоднішній день,
з’явилася надія на те, що в нашому суспільстві сформуються громадські
об’єднання, структури, які зможуть взяти на себе функції взаємодії та контролю
за інститутами влади, а пересічний громадянин, виборець нарешті усвідомить і
свою відповідальність за долю суспільства. Жодна «хороша» виборча система не
створить надійного фільтра на вході до органів державної влади, якщо позиція виборця залишиться безвідповідальною.
Обов’язок органів влади – не просто інформувати населення, але обґрунтовувати, пояснювати, пропонувати альтернативні шляхи розв’язання суспільних проблем. Політичні комунікації мають бути чітко спрямованими на інтеграцію
суспільства, пошук і донесення до населення таких суспільно значимих ідей, які
були б зрозумілими і прийнятними для більшості українських громадян. Завдання структурних підрозділів органів влади, які відповідають за реалізацію комунікативної політики, – забезпечити інформаційно-аналітичний супровід процесу прийняття політико-управлінських рішень .
Варто наголосити на трьох рівнях комунікацій та визначити недоліки, що
існують на цих рівнях.
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1. Інформування. Передбачає однобічне надання інформації зацікавленим групам чи організаціям, що представляють інтереси тих, на кого відповідна політика
потенційно впливає. Інформування вважається першим кроком на шляху налагодження взаємодії. Шляхи відправки можуть бути як безпосередні, так і опосередковані – поштою, через ЗМІ, Інтернет. Серед типових методів інформування варто назвати роботу зі ЗМІ: публікації, прес-конференції, інтерв’ю, прес-релізи, новини; публікації в офіційному виданні органу влади; наповнення офіційних Інтернет-сайтів; публікації брошур, бюлетенів. Що стосується інформування, то найгостріше стоїть питання низької якості інформації, яка визначається неналежною
компетентністю відправника. Натомість кількість інформації є навіть завеликою.
Деякі автори говорять про «інформаційний шок», який переживає українське
суспільство. Зазвичай це не стає проблемою для демократичних країн, але у
країнах, які тільки вчаться демократії, може виникнути проблема, коли держава
вже не контролює комунікативні мережі, що складаються у публічній політичній
сфері, а громадянське суспільство ще не готове до впливу на цю сферу. Пересічному громадянину важко в інформаційному потоці виокремити варту уваги
якісну інформацію4.
2. Консультування. Також однобічна комунікація, яка означає рух інформації
у зворотному напрямі – від громадськості до політичних інституцій, і є позицією,
щодо визначених владою питань. До механізмів консультування належать такі комунікативні методи як інтерв’ю, опитування та дослідження громадської думки,
письмове консультування, публічні зустрічі, громадські слухання, круглі столи,
семінари, дорадчі комітети, громадські ради. Всі ці заходи, як правило, до нині
носили формалізований характер і реальних наслідків не мали.
3. Залучення громадськості. Є тим типом взаємодії, що забезпечує двосторонню комунікацію і передбачає активну участь громадян та їх об’єднань у формуванні публічної політики, її реалізації та оцінці. Така взаємодія реалізується на
основі ідей: свободи слова, відкритої та критичної комунікації, осмислення проблем з різних точок зору, рівного доступу до джерел інформації, рівності всіх
учасників діалогу щодо можливості його ініціювання та проведення. Серед конкретних форм залучення громадськості варто, передусім, назвати: загальні збори
громадян, місцеві референдуми, діяльність органів самоорганізації населення,
публічні звіти, публічні дебати, публічні слухання з важливих проблем суспільного життя. З метою досягнення успішних результатів від участі громадськості серед зацікавлених сторін завжди слід поширювати необхідну інформацію, зміст
якої має відповідати вимогам простоти, доступності, зрозумілості, лаконічності.
Як раніше зазначалося, двосторонній зв’язок для нашої політичної системи є
найбільшою проблемою. Тим більше, ніхто й ніколи не переймався проблемою
роз’яснення подій і фактів, їх зрозумілістю і доступністю.
Крім проблеми збільшення участі громадськості у виробленні та прийнятті
політичних рішень, актуальності набуває і забезпечення ефективної комунікації
всередині політичної системи, між різними політичними інститутами та органами державної влади. В нашій країні комунікативні технології використовуються у
просторі державної влади переважно задля розповсюдження компромату, знеславлення політичних опонентів та боротьби за повноваження.
Якщо говорити про використання комунікативних інструментів з метою демократизації процесу прийняття політичних рішень, то можна виокремити наступні
критерії ефективності політичної комунікації між центрами прийняття державно-
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управлінських рішень: корисність, повнота і точність, достовірність, своєчасність, чіткість викладу, переконливість.
У статті «Комунікативні технології моделювання політичного простору в демократичному суспільстві» українська дослідниця Л. Климанська розрізняє процеси «конструювання» та «моделювання» політичного простору: «Зазвичай,
політична символіка складається (конструюється) «природним» шляхом і поширюється спонтанно у масовій свідомості, відображаючи відповідне сприйняття
політики населенням. Натомість часто, зокрема під час виборів, референдумів ми
стаємо свідками моделювання символічного політичного простору (конструювання «з прицілом») різними політичними силами. Соромно замовчуючи той факт,
що подібне моделювання обов’язково для когось з них є вигідним… Слід відокремити власне процес «конструювання» політичної реальності від процессу моделювання політичної реальності. Конструювання реальності – це процес, що
відбувається в суспільстві через безперервну комунікацію, тобто обмін інформацією у взаємодії. Його перебіг може відбуватися стихійно (наскільки
стихійною можна назвати взаємодію багатьох людей, що спілкуються з приводу
тих чи інших проблем реальності) і з наміром, тобто керовано. В разі, якщо цей
процесс відбувається з наміром, керовано, доцільніше говорити про моделювання реальності, тобто «накидання» свого бачення реальності на масову свідомість
через використання комунікативних технологій»5.
Моделювання політичної реальності у авторитарних режимах може включати
тотальний контроль за інформаційним простором з боку держави, обмеження доступу громадян до інформації, що дозволяє створити єдиний, безальтернативний
центр створення та передачі політичної інформації і формування громадської
думки. Проте, у демократичних країнах задіяно інші механізми – комунікативні
технології, які можна розуміти як раціонально організований комплекс дій в
інформаційному просторі з цілеспрямованого виробництва і поширення інформації задля впливу на визначену аудиторію, це «запланований вплив на цільові
групи»6.
Ми повинні зрозуміти, що на нинішньому переламному етапі розвитку нашого суспільства в цілому, і політичної системи зокрема, необхідно за допомогою
комунікацій «конструювати» політичну реальність, а не «моделювати» (термінологія Л. Климанської). Зараз політична комунікація має бути максимально чесною і зрозумілою, аби ні в кого не виникло підозр в спробі маніпулювання
суспільною свідомістю, оскільки на даний момент в суспільстві панують доволі
радикальні настрої.
Для реалізації ефективної комунікації політичної системи і суспільства необхідні реальні умови і готовність до вільного обміну думками всіх суб’єктів та
об’єктів політичного процесу; визнання закономірним і законним існування
різних підходів, поглядів на проблеми, толерантне ставлення до різних позицій та
думок; наявність практики вільного вираження, поширення та захисту думок та
поглядів; заохочення ініціативності, пошук найбільш оптимальних і ефективних
рішень; розвинена інформаційна інфраструктура політичних інститутів; культура
політичного діалогу.
Ці завдання передбачають низку проблем організаційного, правового, психологічного, соціокультурного, технологічного характеру, які теж потребують свого
вирішення.
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О. П. МОСКАЛЕНКО

ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ КОМПРОМІСНИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ

Розглянуті основні засоби досягнення компромісних рішень у процесі прийняття
політичних рішень, а також основні форми їх реалізації: популізм, елітизм, консерватизм, радикалізм, демократизм. Автор підкреслює, що прийняття компромісних
рішень потребує володіння механізмами зв’язку й інформації, які дають можливість
обґрунтувати ці рішення.
Ключові слова: компроміс, політика, політичне рішення.

Москаленко О.П. Способы достижения компромисних решений в Украине
Рассмотрены основные средства достижения компромиссных решений в процессе
принятия политических решений, а также основные формы их реализации: популизм,
элитизм, консерватизм, радикализм, демократизм. Автор подчеркивает, что принятие компромиссных решений требует овладения механизмами связи и информации, которые дают возможность обосновать эти решения.
Ключевые слова: компромисс, политика, политическое решение.

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 compromise solutions requires possession of communication and information mechanisms that
allow to confirm these decisions.
Key words: compromise, politics, political decision.

У політичній науковій практиці застосовується декілька методів-засобів прийняття рішень: компроміс, консенсус і гегемонія. Тому метою даної статті є зясування суті цих компонентів та розкриття їх впливу на прийняття компромісних
рішень в Україні.
Компроміс (лат. – обіцяний) – це угода, досягнена шляхом взаємних поступок.
Компроміс неможливий, коли учасники рішення знаходяться в взаємо заперечних
відносинах. Однак, компроміс можливий, коли інтереси учасників частково
співпадають, хоча й частково суперечать. Компромісне (спільне) рішення забезпе© МОСКАЛЕНКО Ольга Петрівна – старший викладач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»
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чує реалізацію спільної або вищої мети, але не гарантує для жодної із сторін повноти виконання їх вимог1.
Такою вищою метою в суспільстві є збереження цілісності та незалежності
держави, громадянського миру і виконання загальнонаціональних завдань. Рівень
компромісу є прямо пропорційним масштабам проблеми, що розв’язується, і
рішенням, що приймаються. Для збереження держави необхідне компромісне
рішення всіх соціальних груп у межах держави, а для збереження загального миру на планеті необхідне компромісне рішення всіх держав що складають світове
співтовариство.
Тут доцільно з’ясувати, що таке консенсус.
Консенсус(лат. consensus – «згода») сприймається як спільна згода щодо
політичного курсу в цілому чи його окремого аспекту. У вузькому сенсі - це метод розробки і прийняття рішення, коли обговорювана альтернатива не ставиться
на голосування, а приймається шляхом узгодження.
Узгодження – це порядок прийняття рішення, коли учасники навіть за незгоди з якогось положення пропонованого проекту не заперечують проти його прийняття в ім’я спільних інтересів2. Тема цієї статті актуальна ще тому, що досягнення компромісних рішень відбувається за допомогою методу консенсусу. Так,
рішення Ради Безпеки ООН приймаються за згодою всіх її постійних членів. Водночас консенсус не означає абсолютної згоди всіх політичних сил і ніколи не
охоплює всього населення, хоча є вищим за рівнем з питань загального характеру і нижчим з конкретних соціально- політичних проблем.
Для досягнення політичного компромісу і політичного консенсусу необхідні:
по-перше, готовність більшості населення слідувати прийнятим законам; по- друге, легітимність політичних інститутів, покликаних перетворювати ці закони в
життя, по – третє, наявність у громадян почуття належності до спільноти (нації,
соціальної групи тощо). Всі ці положення відіграють значну роль в прийнятті
політичних рішень, які являють собою перетворення політичної влади, що впливає на управління соціальними процесами.
Гегемонія (грецьк. Hegemonia - «провід, керівництво») у політиці – це
провідна роль якого-небудь соціального класу чи держави щодо інших класів чи
держав. Гегемонія, як політичний принцип, означає неоднаковий статус соціальних суб’єктів в системі соціально – політичних відносин, суб’єктів, що визнають
один одного не суперниками, а природними союзниками і партнерами в реалізації
своїх інтересів. Пріоритет у прийнятті політичних рішень належить більш могутньому суб’єкту, а його слабші союзники погоджуються альтернативою як такою,
що відповідає їх інтересам. Доречно вказати, що сучасний дослідник в галузі теорії політики О. Гьоффе вирізняв серед ознак модерного суспільства систему
суспільних благ. В цій системі належне місце займає суспільна легітимація з боку тих, кого це стосується, тобто тих, хто перебуває під впливом влади. Чітко простежується політичний компроміс між усіма громадянами держави. На думку
О. Гьоффе, зміст легітимації полягає в досягненні єдності громадян, щодо
суспільного устрою, оскільки основа легітимації модерних суспільств – досягнення компромісу3.
У політичній науці визначаються також кілька основних форм реалізації компромісних рішень: популізм, елітизм, консерватизм, радикалізм і демократизм.
Популізм, як основний засіб досягнення владних цілей, передбачає безпосередню опору на масові настрої та апеляцію до суспільної думки. Масам зрозуміле
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просте рішення, а тому популізм орієнтується на упрощення пропонованої
суспільству мети, експлуатує психологію маси, висуває щось здатне забезпечити
подолання всіх суперечностей і привести до негайного успіху. У таких випадках
використовуються необґрунтовані обіцянки, залякування внутрішньою чи
зовнішньою загрозою. Популізм процвітає за харизматичного правління, хоча його прояви характерні і для демократичних режимів.
Елітизм –це курс на відчуження громадян від вироблення політичних рішень,
на заохочення посередницьких форм взаємодії з електоратом, заниження рівня
гласності, що обумовлює закритий характер прийняття та здійснення компромісних рішень на всіх етапах.
Консерватизм виходить із домінуючої настанови на збереження структури,
функцій державних органів влади, традиційних форм, а також підтримуючи прихильність громадян до пануючих у суспільстві ідеалів, сприяє досягненню компромісних рішень4.
Радикалізм приводить до того, що добрі наміри досягти якісного переустрою
суспільства вкрай рідко приносять соціальний порядок і поліпшення життя, а насилля, як основний метод реалізації компромісних політичних рішень, робить
владу знаряддям перетворень, обтяжених надмірними витратами, масовою загибеллю людей.
Демократизм, на відміну від радикалізму, спрямований на реальні потреби і
запити громадян на втілення в політиці їх прав і свобод. У сфері реалізації
політичних компромісних рішень робить ставку на взаємовідповідальні відносини між пересічними громадянами та елітою, домагається довіри в людей та реальної легітимності. У ньому домінує дотримання процедур виборчих циклів,
зберігається принцип розподілу влади, налагоджується механізм цивілізованих
стосунків з опозицією, що виключає застосування жорсткої політичної технології
та заохочує розвиток внутрішньої дисципліни громадян. Крім цього, рішення
поділяють: за значущістю для влади: значні, нейтральні, чергові, перспективні,
вчасні, запізнілі, прогностичні; за терміном дії: короткочасні, довгочасні, безперервно діючі; за інноваційністю: новаторські, рутинні; за силою впливу: обов’язкові, рекомендаційні.
Рівень об’єктивності політичного компромісного рішення залежить від дотримання ряду умов таких, як: якість й обсяг інформації про проблему, яку вирішують; детальне врахування обставин політичних, економічних, ідеологічних, що
взаємодіють між собою та утворюють відносну цілісність; враховування змін обставин впливаючих на компромісні рішення та механізми їх реалізації; прогнозування прийняття компромісних рішень.
Прикладом компромісно-політичного рішення, що має історичне значення, є
«Акт проголошення незалежності України», прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р.
Суспільство завжди прагнуло до впорядкованості соціальних відносин і до
компромісного способу життя. У ролі чинника такої політичної впорядкованості
та забезпечення світового компромісного політичного порядку виступають професійно підготовлені політичні рішення.
Слід підкреслити, що історія, в тому числі й політична, не є продуктом абсолютної впорядкованості. Лише наприкінці XX ст. актуалізувалася проблема світового політичного порядку. Інколи може скластися враження, що прийняті рішення свідомо сформульовані, чіткі, а відносини між урядами — продукт сконструй-
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ованої політики. Однак, багато з того, що відбувається, є справою особистої боротьби й амбіцій суб’єктів політики,а узгодженими є лише засоби, хоча фундаментально розбіжні, або узгоджуються цілі, але немає згоди у засобах. Тому слід
досягати компромісних рішень.
При цьому суб’єкти політики приймають компромісні політичні рішення, враховуючи об’єктивні і суб’єктивні потреби й особливості суспільства, а прийняття
політичних рішень вимагає від політиків високого політичного професіоналізму,
а це означає знання ситуації, тобто досягнення компромісної угоди і взаємної
довіри щодо заходів, які приймаються. Прийняття компромісних рішень потребує
володіння механізмами зв’язку й інформації, які дають можливість обґрунтувати
ці рішення.
Обґрунтованість компромісних політичних рішень визначається тим,
наскільки вміло й ефективно суб’єкти політики підготовлені до пізнання закономірностей політики і вибору механізмів їх дії, який передбачає: визначення
провідного напряму суспільного розвитку; оптимальне співвідношення провідного напряму з іншими тенденціями. Правильно реалізований вибір забезпечує правильність, ефективність компромісного рішення.
Проблема оптимального вибору напряму політичного розвитку, методів забезпечення, вимагає від суб’єктів політики знання політичних процесів, політичних
змін у суспільстві, політичних сил, які діють, особливостей історичного періоду,
в який приймається політичне рішення.
В той же час проблема оптимального вибору на стадії прийняття компромісного рішення потребує урахування корисності і витрат ресурсів, що примушує політиків звертати увагу на відповідальність за прийняття цих рішень, а інколи буває вигідніше вирішувати питання, які фактично є тільки цілями і не мають
кількісних обмежень.Так, за умов радянського тоталітаризму легше було прийняти рішення про побудову комунізму, ніж вирішити конкретне питання підвищення рівня життя.
Зміст політичних рішень охоплює питання різноманітної політичної діяльності: організації і функціонування всіх структур політичної системи суспільства;
забезпечення процесу політичного владарювання; розвитку демократичних форм
участі громадян в управлінні державними і громадськими справами; підвищення
активності громадян у політичному житті; вирішення національних проблем; розвитку взаємовідносин з народами світу. Всі ці питання можна вирішити за допомогою компромісу, який слід розглядати як один із засобів досягнення компромісного рішення5.
Слід підкреслити: сучасна епоха, глобальне розуміння еволюції людства потребують постійного перегляду змісту політичних рішень, переосмислення значення вже прийнятих рішень, визначення нових меж їхнього впливу, часу виконання та ін.
Нова політична мораль полягає у визнанні того, що не політика змінює людину, а людина має змінювати себе сама, сприяючи досягненню компромісних
рішень. У цьому зв’язку відомий французький соціолог і політолог М. Крозьє у
своїй книзі «Скромна держава, сучасна держава. Стратегія іншого виміру» (Париж, 1987) пише: «Людина безперервно змінюється, вона не перестає відкривати
і втілювати нові цінності... Незважаючи на важкі випробування та поразки, через
них вона стає людянішою. Та ці завоювання і прогрес ніколи не були справою вищої влади, що диктує порядок змін. Тривала зміна людини за «вказівкою» або де-
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кретом ніколи не була успішною. Людина змінювалася сама у безперервному процесі набуття різноманітного досвіду»6.
Сучасна політика має допомогти особистості бути більш вільною, вибирати
життєву програму з найкращим знанням справи, а звідси рішення повинні мати
людський вимір та слугувати громадянам. За таких умов спостерігається обмеження адміністративної діяльності та певна реорганізація методів прийняття державо-компромісних рішень.
Зміст політичних рішень визначає їхню структуру, яка складається з таких
елементів: вступ; конструктивна частина: аналіз стану справ та їх політична
оцінка, а також визначення тенденцій і перспектив розвитку; визначення напрямів
дії, об’єднання організаційних і соціальних зусиль, визначення заходів політичного впливу і засобів їх здійснення.
Процес творення компромісних політичних рішень досить тривалий і вимагає
вміння поставити засоби їх досягнення та політичні дії на практичну основу, тобто потрібна загальна висока культура як конкретних авторів компромісного
рішення, так і його виконавців, а наявність у суспільстві системи різноманітних
цінностей, застосування пов’язаних з ними критеріїв при оцінці фактів політичної дійсності дають можливість зробити рішення визначеними, стабільними та
компромісними.
Творення компромісних політичних рішень проходить етапи підготовки,
прийняття і їх втілення (здійснення). Це, насамперед, постановка мети, визначення завдань на шляху її досягнення; формулювання проблеми, яку слід розв’язати;
добір, обробка інформації, необхідної для прийняття компромісного рішення;
аналіз можливих альтернатив розв’язання завдань і вибір шляхів досягнення мети; фіксація рішення у відповідних політико-правових документах, визначення
методу і засобів їх прийняття; вибір шляхів втілення рішення; коригування
рішень у процесі їхнього виконання за допомогою компромісу, а також аналіз досягнутих результатів.
У прийнятті компромісних політичних рішень значну роль відіграють світоглядні чинники, громадська думка, яка набуває статусу політичного інституту, що
впливає на процес прийняття компромісного політичного рішення та ефективність здійснення його.
На прийняття компромісних політичних рішень впливають «групи тиску», що
створюються в Україні представниками різних господарських, політичних та
інших громадських об’єднань для задоволення своїх інтересів. Такі «групи»
зацікавлені у здійсненні впливу на електорат у період виборчої кампанії в Україні
з метою обрання необхідного їм члена виборного органу, який обіймає вигідну
для них позицію, впливає на членів державних органів, що приймають рішення,
на зрив або недопущення прийняття самого рішення ще на стадії обговорення і
голосування, на засоби масової інформації з метою формування потрібної для них
громадської думки і тиску на весь процес формування рішень. В цьому разі велику роль відіграють компроміси та їх засоби впливу.
«Групи тиску» українського суспільства можуть конфліктувати між собою за
утвердження групового інтересу. У цьому разі суб’єкт політики, що приймає
рішення, повинен вміти розв’язувати конфлікти між політичними силами, що
формують «групи тиску», протистояти монополії впливу на владу з їхнього боку,
професійно володіти політичною ситуацією, повинен знайти оптимальне
вирішення проблеми, щоб не допустити компромісного порушення процедури
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прийняття рішення, що відповідає стратегічним цілям. Важливу роль у цьому
відіграє політична культура суб’єкта політики, володіння ним інформацією з певного питання, а також методи та засоби досягнення компромісних рішень.
Політичні рішення приймаються у певних формах, основні з яких: закони,
укази, розпорядження, постанови, резолюції; норми статутів політичних партій;
рішення громадських організацій.
Політичні рішення містять у собі норми, що забезпечують організацію
політичного життя суспільства, надають політичним зв’язкам визначеності й усталеності. В системі соціальних норм правових, партійних, корпоративних, моральних, традицій, звичаїв особливе місце посідають політичні норми — принципи, за допомогою яких досягаються компромісні рішення.
Політичні норми — правила поведінки, що складаються у сфері політики і являють собою досягнення компромісних рішень, а також цементують усі елементи політичної системи, є складовою частиною конституцій, партійних документів
(директив), тобто це норми, які розглядають як засіб закріплення народовладдя,
демократизму, самоуправління, досягнення компромісних рішень.
Політичні норми у політичних рішеннях часто пов’язані з організаційними
нормами,а організаційні норми — це правила поведінки, що регулюють організаційні відносини в усіх сферах суспільного життя, в тому числі політичного.
Підкреслимо, що рішення всеохоплюючого характеру і високого політичного
впливу приймаються повноважними зборами представників народу — парламентами, конгресами, національними зборами та ін. Це правові акти, серед яких
найбільшу силу мають закони, що також можна розглядати як засоби досягнення
компромісних рішень.
Закон — нормативно-правовий акт, який приймається у конституційному порядку найвищим органом державної влади, має найбільшу юридичну силу стосовно інших нормативних актів і регулює найважливіші суспільні відносини.
Основним Законом держави є Конституція. Саме конституційні норми мають
найбільш виражений політичний характер.
На ґрунті конституцій, як основних законів та засобів, приймаються інші правові акти.
Закон може бути прийнятий прямим волевиявленням громадян, тобто через
референдум. Вони є основою для прийняття указів, розпоряджень, постанов, резолюцій та інших політико-правових і правових актів.
Юридичну силу закону мають також декларації, що приймаються вищим органом державної влади. Декларація — це заява від імені вищого органу влади,
уряду або партії, в якій урочисто проголошуються основні політичні принципи.
Декларації, як політичні рішення з будь-якого питання міжнародної політики,
можуть прийматися однією або кількома державами.
Прийняття рішень представницькими органами влади у «відкритому»
суспільстві має характер відкритості. Відкритий характер прийняття рішень через
систему представницької демократії є формою легітимації політичної влади, подолання відчуження від неї громадян, формою контролю безпосередньо над бюрократією та обранцями народу. Таким чином, і Конституцію, і декларацію можна розглядати як засоби досягнення компромісно-політичних рішень.
Прийняття політичних рішень потребує від суб’єкта політики переконаності,
компромісності у доцільності втілення визначеної політики, яка має бути заснована на правильно зрозумілих законах суспільного розвитку, усвідомленні необхідності втілення їх у політичних рішеннях.
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Розвинені суспільство і держава здатні приймати вагомі, конструктивні рішення на основі компромісних законів суспільно-політичного розвитку. Проте, не
завжди знаходяться сили, які здатні усвідомити об’єктивні політичні процеси.
Високим буває ступінь ризику при прийнятті компромісних політичних
рішень при переході до якісно нового стану суспільства.
Прийняття такого рішення і просте, і складне: воно пов’язане із значними
втратами або досягненнями економічного і політичного характеру.
Отже, процес прийняття рішень, як і будь-яка політична діяльність, відіграватимуть велику роль, від якої залежать темпи історичного розвитку, самовдосконалення суб’єктів політики, їх політична культура, оптимальний розвиток всього
світоустрою. Політична наука напрацювала низку загальновизнаних теорій прийняття політичних рішень, які мають компромісний характер. Однією з перших
можна вважати концепцію соціальної дії М. Вебера, яка зорієнтована на
свідомість, раціональність, ефективність та компромісність. Великий внесок у
розвиток теорії політичних рішень зробив і американський політолог Г. Саймон.
Він сформулював її в таких працях, як «Адміністративна поведінка» (1947), «Нова наука управлінських рішень» (1960). На думку Г. Саймона, прийняття компромісних політичних рішень визначає характер організаційної структури
суспільства, він виділяє рішення програмовані, тобто шаблонні, які повторюються, і непрограмовані, які базуються на оцінці нових явищ і фактів та розв’язують
невідомі раніше завдання. Програмовані рішення, на його думку, дають більше
можливостей для прогнозів, компромісів ніж спонтанні. Г. Саймон у своїх працях
вирізняє такі стадії прийняття компромісних рішень: пошук і формулювання проблеми; вироблення шляхів прийняття рішень; оцінка й вибір конкретного варіанта рішення. Вчений вважав, що найкращим є компромісне рішення, відправним
пунктом яких є конкретні дії.
Д. Істон наголошував, що політика є процесом ієрархізації цінностей, яка досягається прийняттям рішення. На його думку, техніка та засоби прийняття
рішень передбачають: умови прийняття компромісних рішень, організаційний
контекст, можливі наслідки рішень.
С. Лассуел виділяє сім етапів прийняття компромісних рішень: постановка
проблеми; пошук інформації; відбір альтернатив; звернення за підтримкою; процес реалізації рішення; оцінка ефективності рішення; підведення підсумків.
Отже, політичне компромісне рішення є важливим елементом політичної
діяльності й реалізації політичних цілей, це здійснюваний процес визначення завдань політичної дії, етапів, способів її досягнення, це технологічна реалізація
політичної влади в управлінні соціальними процесами.

1. Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю.С. Шемшученка,
В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка – К.: Генеза, 2004. – 268 с. 2. Там само. 3. Коваленко Б.В.
Политическая конфликтология: учебное пособие / Коваленко Б.В., Пирогов А.Н., Рыжов О.А. – М., 2002. – С. 68. 4. Стоун Д. Парадокс політики. Мистецтво ухвалення
політичних рішень / Стоун Д. – К.: Альтернативи, 2000. – 300 с. 5. Глухова А.В. Политические конфликты: основание, типология, динамика. – М., 2000. – 56 с. 6. Крозье М.
Скромна держава, сучасна держава. Стратегія іншого виміру. – Париж, 1987.
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Н. Р. ХАЙТАМ

АРАБО-МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ В ІСПАНСЬКИХ МАС-МЕДІА:
ПОЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Стаття фокусує увагу на домінантних репрезентаціях арабів та мусульман у
західних медіа взагалі та в іспанських медіа зокрема з метою висвітлити специфічні
характеристики їхнього іміджу. Розглянуті деякі дискурси легітимізації певних ісламофобських думок та практик. Автор узагальнює результати багатьох досліджень, де
аналізуються як домінантні репрезентації, які знаходять своє відображення у основних медіадискурсах в Іспанії, що зміцнює усталені політичні стереотипи щодо арабів
та мусульман.
Ключові слова: іслам, мусульмани, араби, медіа дискурс, іспанські медіа, етноцентричний дискурс.

Хайтам Н.Р. Арабо-мусульманский мир в испанскихой масс-медиа: политическая интерпретация
Статья фокусирует внимание на доминантных репрезентациях арабов и мусульман в западных медиа в общем и в испанских медиа в частности с целью освещеня специфических характеристик их имиджа. Рассмотрены некоторые дискурсы легитимизации определенных исламофобских мыслей и практик. Автор обобщает результаты
многочисленных исследований, где анализируются как доминантные репрезентации,
которые находят свое отражение в основных медиадискурсах в Испании, укрепляет
устоявшиеся политические стереотипы об арабах и мусульман.
Ключевые слова: ислам , мусульмане , арабы , медиа дискурс , испанские медиа , этноцентричный дискурс.

Haitham Niamah Rahim. Аrab-muslim world in the spanish media: political interpretation
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 characteristics 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.

Гучний терористичний акт 11 вересня 2001 р. відомий не тільки тим, що
країни-члени НАТО вперше у своїй історії застосували статтю 5 Договору
Північноатлантичного альянсу (напад на одну з країн Альянсу розглядається як
напад на усіх її членів). Він відкрив новий етап боротьби з міжнародним тероризмом, який спричинив серйозні геополітичні наслідки (вторгнення сил коаліції
держав в Афганістан, а у 2003 р. – в Ірак, введення економічних санкцій проти
Ірану тощо). Почалося стрімке і системне реформування спеціальних служб
провідних країн світу, створення принципово нових антитерористичних структур.
© ХАЙТАМ Ніамах Рахім – аспірант кафедри філософії та соціально-гуманітарних
дисциплін Європейського Університету
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Однак невдовзі пролунали вибухи у Лондоні, Мадриді, які надали нового
імпульсу питанню боротьби з тероризмом, який у свідомості пересічних громадян європейських та північноамериканських держав щільно асоціюється з арабомусульманським світом. При цьому очевидно, що міжнародний тероризм значною мірою підживлюється зневажливим, негативно-принизливим ставленням до
мусульманських держав з боку окремих західних країн, насамперед, США. Саме
вони надають всебічну допомогу Ізраїлю у боротьбі з арабськими країнами. Американські війська довгий час перебували на священній для мусульман землі
Саудівської Аравії, підтримують війни одних мусульманських країн проти
інших1. Саме на цих «злочинах» американців постійно наголошував у своїх виступах У. Бен Ладен.
Слід відмітити зростаючу взаємозалежність двох глобальних процесів: поширення культурно-економічної експансії провідних держав світу та зростання
інтенсивності й масштабів боротьби з нею країн, що сповідують незахідну систему цінностей. На нашу думку, сьогодні економічна глобалізація за своїм впливом
та рівнем супротиву з боку країн «третього світу» поступається реакції на вестернізацію культури. Приведення основних (у системі координат кожної культури) цінностей до загального знаменника викликає раціональний та емоційно-психологічний протест2.
Мас-медіа при цьому виступають складною системою побудови соціального
консенсусу у суспільстві через створення домінантних іміджів так званих «інших
чоловіків» та «інших жінок». Це фундаментальний чинник, що пояснює соціальний і когнітивний процес, який дозволяє представникам західної культури несвідомо засвоювати або абсорбувати певні елементи расистського, класового або женоненависницького світогляду3. Ці колективні іміджі не є постійними у географічному контексті, вони також змінюються з часом внаслідок специфічних історичних й соціальних подій, розвитку освіти, інституціональної політики, а також
трансформації індустрії культури та суспільного дискурсу, включаючи мас-медіа.
Очевидно, що конфліктність відносин між західним та мусульманським світами має глибокі історичні корені. Немає сумнівів , що хре стові походи
(1095–1270 рр.), поразка Візантії, вигнання мусульман з Іспанії, вторгнення Наполеона в Єгипет, розквіт і занепад Османської імперії – це тільки деякі найважливіші віхи взаємодії двох світів.
Після європейської колонізації, створення держави Ізраїль (1948 р.) , нафтової
кризи 1973 р., іранської революції 1979 р., ірано-іракської війни (1980–1988 рр.)
настав час відродження соціальних і політичних рухів, що мають відношення до
ісламу і, природно, антагоністичну реакцію на Заході.
Ми обрали в якості предмета цієї статті іспанські мас-медіа через декілька обставин. По-перше, присутність мусульман на території Іспанії протягом восьмисот років наклало незгладимий відбиток на соціокультурний розвиток країни, яке
сьогодні триває через географічну близькість з Північною Африкою та інтенсивні
міграційні процеси останніх років. Внаслідок цього сформувалися особливі
відносини з мусульманським світом. По-друге, саме в Іспанії 11 березня 2004 р.
відбувся один з самих кривавих терористичних актів сучасності. Внаслідок скоординованого вибуху десяти бомб в центрі Мадрида загинуло 191 особа та отримали пошкодження понад 1800 осіб. У жовтні 2007 р. 18 ісламських фундаменталістів, а також їх трьох іспанських посібників було засуджено4. Все це позначається на увазі іспанських мас-медіа до арабо-мусульманського світу.
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Вчені різних країн достатньо ретельно вивчали дискурс медіа щодо подій на
Близькому Сході та ставлення до арабів та мусульман. У Франції найбільш відомі
з них є С. Рабах, В. Гейссер та Т. Делтомбе (2005 р.). Однак більшість досліджень
виконано англійською мовою. Зокрема, це праці Е. Сейда (1997 р)., М. Сіддікі
(1997 р.) К.Каріма (2000 р.), Е.Пул (2002 р.) та інших вчених. Проте останнім часом значний внесок у розкритті особливостей сприйняття та репрезентації мусульман та арабів, а також подій, що відбуваються на Близькому Сході вносять
іспанці. Піонерами досліджень цієї тематики виступали Е. Корралес (2002 р.),
Л.Наварро (2007, 2008 р.), П. Лопес (2010 р.), Г. Муноз (1994 та 2000 р.), Т. Дійк
(2008 р.). За останні п’ять років з питань особливостей репрезентації арабо-мусульманського світу в Іспанії захищено три докторських дисертації.
У описі представників інших етнічних груп дуже часто застосовується етноцентричний дискурс, коли на центральне місце виводяться так звані «свої», «своя
соціальна група» або «нація». Такий підхід проводить чітке розмежування між
«ми» і «вони», що знаходило відображення у гаслах ХVIII ст. «або ви з нами або
загиньте» та ХХІ ст. «хто не з нами, той проти нас»5.
Дещо зверхнє ставлення до представників інших націй (етнічних груп) довгий
час домінувало і в Європі. Як слушно зауважує видатний англійський історик
Н.Девіс, поняття Kulturgefälle, або «культурний градієнт» містилося імпліцитно в
ідеології німецького націоналізму, як реакція на культурну перевагу Заходу, а також домаганням на землі Сходу. Воно простежується і в деяких аспектах відносин між Францією та Бельгією і Німеччиною, а також німців до слов’ян, у ставленні Польщі до Росії і Україні, а, відповідно, росіян до народів Середньої Азії.
За слабкості людської природи люди схильні уявляти, що самі вони мешкають на
культурному високогір’ї, а їх сусіди – на берегах Стіксу6.
Але ця нетерпимість різко зростає по відношенню до представників інших
цивілізацій, якщо користуватися термінами видатного американського вченого
С.Хантінгтона. У відповідність з масштабними дослідженнями Pew Global
Attitudes Project у вересні 2008 р. етноцентричне ставлення до мусульман особливо яскраво проявилося в Іспанії, де 52% населення підтвердили їхній негативний
образ та Німеччини (близько 50%). Дещо нижчий, але досить високий відсоток
спостерігається в Польщі (46%), Франції (38%), Великобританії (25%) і США
(23%). Негативна тенденція у відносинах до мусульман особливо проявилася в
останні роки7.
У відповідності з даними Real Instituto Elcano, 80% іспанці відчувають тривогу щодо ісламського фундаменталізму, близько 37% негативно ставляться до ісламу. Близько 61% не підтримують носіння дівчатками верхнього одягу в школі і
більше 96% звинувачують мусульман у сексизмі.
І це при тому, що в Іспанії налічується більше 1 мільйона людей, які ідентифікують себе як мусульмани. Особливо вражаючим виглядає дискримінація марокканських студентів. Серед опитаних студентів 39,1% виступали за вигнання
марокканців з Іспанії, а 23,7% не хотіли б їх бачити, як і інших арабів, у своїх навчальних групах8.
Безумовно, негативне ставлення до мусульман в Іспанії може бути пояснено
історичними подіями. Дихотомія Ми / Вони (Християни / Мусульмани) відома ще
з часів окупації Гренади і падіння останнього емірату Аль-Андалуз (1492 р.) а також вигнання мавританців у 1609 р. До цього необхідно додати загрозу, що виходила від Османської імперії, яка підтримувала тісні відносини з Марокко, під час
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так званою «романтичної війна» 1859–1860 рр., а також війну 1921–1926 рр. та
наступні численні конфлікти, в тому числі пов’язані з громадянською війною
1936 р.9
У 1994 р. Communica Press вперше опублікувала доповідь «Арабський світ і
його імідж в медіа»), зроблений А.Драгоевічем і Й. Бодасом. Його основним висновком був такий: коли арабський світ згадується в медіа, превалюють стереотипи, напівправда і відверта брехня.
Думки експертів, через 15 років, у 2009 р. майже збіглося. Це відображено в
доповіді «Мусульмани в Іспанії. Гід посилань (2009 р.), в якій досліджувалися
особливості презентації мусульман в медіа. Члени мусульманського спільнот як
правило подаються у викривленому світлі як монолітне співтовариство, еквівалентне тероризму і релігійного фанатизму. Ті, хто сповідує іслам асоціюються з
ВОНИ, тобто фанатиками і фундаменталістами. Крім того мусульманська
спільність асоціюється з іміджем іммігрантів, некваліфікованих робітників, людей без документів, що приплили на маленьких човнах. До цього слід додати
незмінюваний традиціоналізм, ірраціональність, агресивність, монолітність, нездатність до трансформації.
Цю тему достатньо глибоко вивчав Т. Ван Дійк (університет Барселони). Він
дійшов до певних цікавих висновків стосовно спільних характеристик у презентації арабо-мусульманського світу в медіа. Особливо автор підкреслює негативний і песимістичний імідж, який практично не має відмінностей від ідеологічної
спрямованості або заангажованості мас-медіа.
Основні тенденції в узагальненнях виглядають таким чином:
– терористичні акти у них асоціюються не з конкретними особами, а з колективом, соціальною групою загальм;
– часте ототожнення арабів з мусульманами, мусульман з ісламістами,
ісламістів з терористами, що призводить до посилення негативного іміджу в
суспільній думці;
– основна стратегія подачі матеріалу провідними мас-медіа полягає у підкресленні поганих або негативних складових, пов’язаних з «Вони» та ігнорування позитивних моментів;
– фокусування уваги на найбільш радикальній та екстремістській частини
«Вони»;
– відсутність достовірних знань і підходів щодо релігійного, політичного та
культурного різноманіття мусульманського світу, редукція політичних подій, які
відбуваються в країнах Близького Сходу;
– відсутність знань і небажання бачити в історії та традиціях демократичних,
гуманістичних сучасних елементів ісламу та його історичного впливу на західну
цивілізацію;
– прагнення традиційні релігійні теми в ісламі переводити в розряд
«ісламістських» і розглядати як загрозу західним цінностям;
– масштаби релігійної різноманітності, іноді дуже обмежені, постійно роздмухуються, відтак надзвичайно неадекватно загострюються стереотипні ситуації,
такі як використання хіджабу в Європі, часто без справжнього знання мотивацій
жінок (іноді політичних);
– використання старих тем, де іслам і араби подаються як ґвалтівники, агресори, примітивні особи тощо;
– відсутність згадок у медіа про антиарабський і антимусульманський расизм;
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– дискримінація мусульманських джерел і репортерів, яка, насамперед, полягає ву їх ігноруванні10 .
Разом з тим останнім часом зростає кількість політичних дебатів, семінарів і
конференцій з питань репрезентації іміджу мусульман в мас-медіа. У якості прикладу можна навести конференцію 2008 р. у Валенсії «Іслам в медіа». Виступаючи на ній, Л.Банон (Lola Baсуn) наполягала на абсолютній залежності іміджу та
медійної практики. Зокрема, вчена справедливо запитувала чому говорять
ісламський терорист, а не терорист Аль-Каїди. Адже ми говоримо терорист ЕТА,
а не баскський тероризм. Інша тема, до якої вона привернула увагу – це уявлення
про арабсько-мусульманський світ як про щось гомогенне, адже в тому ж Іраку є
курди, шиїти, суніти.
Про стереотипи говорить і професор Р.Міраллес (Rafael Miralles). Він зауважує, що преса, переважно, піднімає питання, які стосуються бідних робітниківмігрантів, фанатичних фундаменталістів, багатих емірів Затоки або терористів.
А Г.Мунос (Gema Martнn Muсoz) підкреслює тенденцію медіа дегуманізувати бачення ісламу, де практично не присутня індивідуальність, а тільки маси в момент
потрясінь і трагічних подій. Вона також торкнулася дуже важливого моменту, що
стосується відмінностей між хорошим і поганим мусульманином. Перший визнає
перевагу західних цінностей і слідує їм у манері поведінки, одязі. Поганий же –
це ісламіст, терорист і т.д.
Раніше відомий дослідник М.Муноз зфокусував увагу на двох фундаментальних аспектах в інформації про іслам, арабський світ та їх відношення до Заходу в
іспанських мас-медіа. Перший аспект пов’язаний з підкресленням культурних
відмінностей, які перебільшуються і набувають статусу конфлікту, як це описано
у С. Хантінгтона в «Зіткнення цивілізацій». Він назвав це «культуралістським»
баченням. З іншого боку переважає інтерпретація фактів, яка базується на
ісламському детермінізмі. Це змушує людей вірити, що переважна більшість
негативних подій відбуваються тільки з тієї причини, що за ними стоять мусульмани. Однак культурологічні пояснення превалюють над соціополітичними
підходами11.
Ми бачимо, що багато висновків іспанських експертів збігаються з головними
міжнародними дослідженнями. Отже, можна говорити про певну гомогенність
журналістської практики в багатьох західних країнах. Необхідно також підкреслити визначальний вплив головних новинних міжнародних агентств на контент
іспанської друку. Таким чином ми змушені повернутися до конфігурації порядку
денного взагалі західних мас-медіа, які піднімають певне коло питань на рівень
міжнародної заданості.
Разом з цим у підходах до подачі матеріалу, зокрема у друкованих засобах масової інформації, існують певні розбіжності. Так, до найбільш популярних й
впливових іспанських газет відно сяться это El Paнs, El Mundo, ABC, La
Vanguardia, El Periуdico de Catalunya, La Razуn. Як виявилося з аналізу матеріалів
за 2008 – 2011 р., міжнародний контент всюди, за винятком газети La Razуn, виявився вище 50%. Зокрема, в El Paнs 55% інформації належало до міжнародної
інформаційної секції на другому місці – іспанська інформація – 17%. Потім за
частотою згадування йшли думки, суспільство, культура і т.д. У El Mundo
спостерігається схожий розподіл. А ось Барселонська La Vanguardia більше увагу
звертала на економіку (7%) і культуру (11%) за рахунок іспанської тематики.
Якщо ж розглядати тематику найбільш консервативних мадридських видань
(ABC та La Razуn), то навіть питання релігії вони презентують по-різному. У пер-
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шому вони складають 1%, в а в іншому – 3%. У цих же двох газетах міститься
значно більше інформації про мусульманський світ в секції культури, ніж у двох
національних газетах El Paнs та El Mundo.
Але відмічається, що у газеті ABC образ мусульман найбільш негативний, а
от у El Paнs – найбільш позитивний. У El Periуdico de Catalunya, La Vanguardia і
La Razуn переважає нейтральна подача матеріалу, хоча в La Razуn менше позитиву.
Відтак можна зробити висновок про диференціацію засобів масової інформації доволі висока. Але очевидно, що ядро репрезентації складає дискурсивна
інтерпретація яка є незворотною. При цьому ідеологічна репрезентація є одним з
найбільш загальних дискурсів, особливо коли розгляду підлягають релігійні,
етнічні питання та політичні проблеми стосовно арабо-мусульманського світу.
Подальші дослідження передбачається здійснити у напрямках пошуку основних дискурсів європейських та арабських мас-медіа стосовно найбільш важливих
та резонансних подій в країнах Близького Сходу.
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В. О. ВАРИНСЬКИЙ

МЕРЕЖЕВА (ОН-ЛАЙНОВА) КОМУНІКАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Розкрито зміни у способах політичної комунікації, пов’язані з появою та поширенням віртуальних соціальних мереж. Аналізується вплив соціальних мереж на формування соціального капіталу. Досліджується політологічний дискурс, у якому відображено
суперечливі оцінки впливу он-лайнової комунікації на соціальний капітал особи.
Ключові слова: соціальний капітал, соціальна мережа, соціальні зв’язки, Тwitter-революція.

Варинский В. А. Сетевая (он-лайновая) коммуникация как источник формирования социального капитала
Раскрыты изменения в способах политической коммуникации, связанные с появлением и распространением виртуальных социальных сетей. Анализируется влияние социальных сетей на формирование социального капитала. Исследуется политологический дискурс, в котором отражены противоречивые оценки воздействия он-лайновой
коммуникации на социальный капитал личности.
Ключевые слова: социальный капитал, социальная сеть, социальные связи, Тwitterреволюция.

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 formation. We study political science discourse, which reflects the contradictory impact assessment of on-line communication on social capital individuals.
Key words: social capital, social capital, social network, social networks, Twitter
revolution.

Одним із базових питань соціальних наук, є питання про те, як і за допомогою
чого орієнтується індивід в процесі його включення у політичний простір. Що
визначає його політичну поведінку, змушує підтримувати чи заперечувати певну
стратегію державного розвитку, публічно виявляти свій протестний потенціал? Із
розвитком глобалізації, появи нових форм комунікації соціальні контакти
індивіда значно розширюються, а значна їх частина переноситься з реального у
віртуальний вимір, тим самим спрощуючи спілкування завдяки режиму он-лайн.
Технічний прогрес у сучасному інформаційному суспільстві створив принципово
нову ситуацію у політичному спілкуванні. Широкий розвиток засобів комунікації
пов’язаний із появою та поширенням віртуальних соціальних мереж. Такі мережі
займають все більше місце в житті сучасного користувача Інтернет, при цьому
кількість самих мереж неухильно зростає: Facebook, Twitter, Vkontakte, Одноклассники, Google+ , Instagram та ін.
У процесі залучення людей до Інтернет-простору виникає потреба вивчення
того, як віртуальні соціальні мережі долучаються до формування соціального
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капіталу. Проблематика є новою, в основному дослідження проводили західні науковці, зокрема, Б. Батлер (Brian S. Butler), Ф. Боас (Franz Boas), С. Валенсуелла
(S.Valenzuela), Б. Веллман (Barry Wellman), Дж. Каммінгс (J.N. Cummings), К. Киї
(K. Kee), Р. Краут (Robert E. Kraut), Н. Парк (N. Park), К. Хамптон (Keith N.
Hampton); російські дослідники: О. Брун, О. Лещенко, А. Шадрін. Позаяк тематика є міждисциплінарною, то у вітчизняному дискурсі представлені розробки
політологічної, соціологічної, юридичної науки. Виділимо дослідження комунікаційної революції С. Даниленка1. О. Присяжнюк2 аналізує соціальні й технологічні особливості Інтернету та його роль у системі сучасної життєдіяльності.
С. Коноплицький3 провів феноменологічний аналіз соціальних аспектів комунікації в мережі Інтернет. О. Маліса4 довів, що Інтернет є потужним інформаційно-пропагандистським засобом ведення політичної діяльності. О. Третяк5
з’ясовує, чи здатні соціальні мережі забезпечити залучення до публічної політичної активності широких верств населення та яких рис набуде ця публічна активність. У той же час вплив соціальних мереж на становлення та розвиток
соціального капіталу практично не вивчався.
Новітня інформаційна революція, пов’язана з Інтернетом, третя в історії людства після винаходів писемності та масового друкарства. Нині ми споглядаємо
укріплення феномена «соціальних мереж», коли відбувається, за визначенням
С. Даниленка, «Тwitter-революція» (Twitter Revolution), а слідом за нею – «блогерна революція»6. Віртуальна соціальна мережа – це веб-сайт, за допомогою якого люди встановлюють і підтримують соціальні контакти в режимі он-лайн. Така
мережа надає практично повний спектр можливостей для спілкування та обміну
інформацією (обмін фото, відео, участь у спільнотах тощо). Соціальна мережа є
інтернет-співтовариством користувачів, об’єднаних за будь-якою ознакою на базі
одного сайту, який і називається в цьому випадку соціальною мережею. Іншими
словами, соціальна мережа у всесвітній павутині будується на тих же принципах,
що і в реальному світі, але відрізняється від реальних людських спільнот тим, що
у функціонуванні мережі не має значення географічне розташування учасників.
Користувачі отримують потрібну інформацію від інших учасників соціальної мережі, а також конкретну соціальну вигоду від віртуальних контактів (співпричетність, самоідентифікація, соціальне ототожнення, соціальна залученість тощо)7. У світовому вимірі до соціальних мереж долучено більше 70% всіх Інтернет-користувачів; зареєстровано понад 5,7 млрд профілів по всьому світу. Така
популярність соціальних мереж вражає. Вони отримали навіть «благословення»
від Папи Римського Бенедикта XVI, котрий заявив, що «соціальні мережі можуть
зміцнювати зв’язки між людьми та сприяти гармонійним стосункам у родинах», і
сам зареєструвався у мережах Twitter та Facebook.
Важко визначити динамічно змінювану кількість користувачів певних мереж,
різні джерела наводять дещо відмінні кількісні дані, окрім того один користувач
може створити кілька облікових записів. Нині зареєстровано понад 30 млн українських акаунтів. Найбільше українці користуються соціальною мережею
Вконтакте – бл. 20 млн користувачів; мережею «Одноклассники» – бл. 8 млн українців, Facebook – бл. 2 млн та LiveJournal – 0,4 млн. Платформа мікроблогів
Twitter нараховує понад 300 тис. облікових записів українців. Найактивнішими є
українці віком від 16–24 років, у наступних за віковим зростанням групах – по
низхідній.
Досліджень впливу соціальних мереж на формування соціального капіталу
небагато; усі вони вкрай суперечливо оцінюють вплив мережі Інтернет і, зокре-
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ма, внесок соціальних мереж у формування соціального капіталу індивіда. З початку 1990-х багато дослідників доводили, що надмірна залученість людини у
віртуальний простір і спілкування у соціальних мережах сприяє її відчуженню від
реального суспільного та політичного життя, а відтак знижує її соціальний
капітал. Стверджується, що Інтернет замінює сильні зв’язки віртуальними слабкими зв’язками. Дж. Каммінгс, Б. Батлер, Р. Краут, негативно оцінюючи участь
соціальних мереж у формуванні соціального капіталу, аргументують, що їх використання шкодить реальному спілкуванню, а популярність віртуального спілкування пов’язана зі збільшеною відчуженістю індивіда від суспільства.
Авторам, які доводять негативний вплив соціальних мереж на соціальний
капітал, опонують ті, хто вважають, що віртуальні соціальні мережі – незамінні
помічники у підтримці старих і формуванні нових зв’язків. Зв’язки через
соціальні мережі дійсно допомагають у різних сферах життя індивіда, зокрема, у
працевлаштуванні. Тому, погоджуючись із думкою, що соціальні мережі формують слабкі зв’язки, можна говорити про їх безсумнівний внесок у соціальний
капітал індивіда. Зокрема, Б. Веллман стверджує, що участь у віртуальних
соціальних мережах підвищує соціальний капітал індивіда, бо формуються слабкі
зв’язки, які виникають при використанні віртуальних соціальних мереж, а як результат - не лише підтримуються існуючі соціальні зв’язки, а й формуються нові.
Також соціальні мережі розглядаються як альтернативний шлях підтримки відносин із людьми, що мають схожі інтереси та цілі; віртуальні соціальні мережі можуть бути корисними для тих, хто відчуває складнощі у безпосередньому спілкуванні. Участь у віртуальних соціальних мережах позитивно впливає на ступінь
довіри індивіда суспільству й активність його участі в суспільному житті. Крім
того, такі дослідження показують, що чим більше часу люди проводять у мережі,
тим більшими соціальними контактами володіють, відповідно, тим вищий рівень
їх соціального капіталу (Ф. Боас). К. Хамптон і Б. Веллман, вивчаючи деякі
спільноти, зв’язок у яких підкріплений он-лайн-комунікаціями, зробили висновок, що в таких групах значно вищий рівень згуртованості, взаємодії та вищий
соціальний капітал. Таким чином, реальні взаємини, підкріплені он-лайн-контактами, стають ґрунтовнішими та тривалішими. К. Хамптон і Б. стверджують, що
он-лайн-спілкування здатне замінити реальні зв’язки. Поширена думка, що
участь в соціальних мережах значно підвищує рівень задоволення життям; не випадково такий показник, як задоволення життям, був включений у дослідження,
зокрема, С. Валенсуелли, Н. Парка, К. Киї8.
Таким чином, віртуальні соціальні мережі неоднозначно оцінені дослідницьким середовищем внесок у приріст соціального капіталу індивіда, а їх вплив на
соціальний капітал вкрай дискусійний. Проте однозначним є висновок, що результатом прискореної інформатизації та появи нових засобів комунікації є зміна
соціальної структури суспільства. Використання нових засобів комунікації істотно знижує витрати передачі інформації, забезпечуючи можливість спілкування
«усіх з усіма». Розвиток інтернет-технологій за рахунок зниження витрат і зміни
характеру комунікацій значно розширює первинну зону спілкування практично
кожного користувача, тим самим підвищуючи його «особистий» соціальний
капітал, що розглядається як можливість використання нових контактів у власних
цілях.
Саме за допомогою функціонування віртуальної соціальної мережі відбувається накопичення та використання соціального капіталу. На думку О. Лещен-
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ка, сам факт існування такої мережі викликаний потребою набути соціальний
капітал: «соціальний капітал зумовлює форми мережевої комунікації, позаяк потреби, цілі та мотиви учасників комунікації впливають на її інформаційний напрямок»9. Головною цінністю у таких мережах виступає само по собі «спонтанне
спілкування», що підтримує сукупність слабких зв’язків. Соціальний капітал
значно сприяє досягненню цілей (індивідуальних і групових). Тобто, соціальний
капітал ґрунтується на цінності, якою соціальна мережа є для її учасників, бо через цю структуру вони досягають своїх цілей10.
Мережа – це завжди конгломерати об’єктів, це взаємодія між ними за допомогою повідомлень. Сучасна мережа – це динамічна система, сенсом існування якої
є комунікація. У ході комунікації мережею передається інформація, яка стає самостійною реальністю, що передує смисловим навантаженням11. Мережа здатна
охоплювати весь світ, використовуючи механізми міжособистісної комунікації.
Мережа дає можливість фрагментувати комунікацію, адаптуючи її під
фізіологічні умови людського існування: існуючи в континуумі часу і простору,
що став щільним і замкнутим, мережа залишає відкритими горизонти і проекції
комунікації. Головним чинником об’єднання користувачів у соціальну мережу є
яка-небудь їх спільність – фінансове становище, стать, приналежність до тієї чи
іншої раси, національності, віросповідання, професії і так далі. Хоча протягом останнього десятиліття найбільш масштабні соціальні мережі, об’єднують людей
котрі просто користуються Інтернетом. Ми говоримо тут про мережі, які об’єднують людей різного віку, професій, фінансового становища, звичок і так далі. Такою є соціальна мережа в сучасному її розумінні.
Соціальні мережі виконують всі функції засобів масових комунікацій. За критерієм періодичності, доступності, фінансовому критерію мережева комунікація
є найбільш ефективною в сучасному комунікативному просторі. Традиційні засоби масової комунікації виступають в якості центрів, спочатку акумулюють інформацію, потім її сортують і розповсюджують. Соціальні ж мережі характеризуються потенційно нескінченним числом незалежних центрів акумуляції і поширення
інформації, що визначає її глобальність, демократичність, але й безконтрольність.
Ці характеристики закладають нові смислові конструкти в організації комунікативного простору сучасного суспільства12. Віртуальний інформаційний простір
дедалі більшою мірою перетинається з реальним, соціальним простором; мережеве життя перетворюється на значиме соціальне явище, що помітно впливає на
життя суспільства13.
Однією з найважливіших характеристик суспільства нового типу є зникнення
територіальності (локальності) як виняткової (єдиної) підстави людської комунікації. За словами Б. Уеллмана (Barry Wellman), «little boxes communities», що
є щільно пов’язаними спільнотами людей, соціально та когнітивно інкапсульованими в гомогенні групи людей, які живуть поруч одні з одними, в основі взаємодії
яких лежить «door-to-door»- комунікація, яка перетворилися на «glocalized
networks» – «глокальні мережі» (глокалізація як комбінація глибоких локальних і
широких глобальних взаємодій) із характерною для них «place-to-place» комунікацією і «networked individualism» – («мережевим індивідуалізмом») із
«person-to-person» (від людини до людини) комунікацією.
Із огляду на стирання територіальних кордонів у соціальній взаємодії, комунікації на перший план виходить індивідуальний інтерес, а не приналежність
до того чи іншого співтовариства, що знаходиться на певній території. В цілому,
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характер соціальних зв’язків людей має виразний тренд переходу до слабших, але
більш різноманітних і комплексних соціальних зв’язків, які можуть виступати як
засоби отримання інформації, ділові контакти, спілкування, громадянської участі,
швидкої мобілізації. Більшість подібних слабких зв’язків не залежать від просторової близькості та повинні забезпечуватися засобами комунікації.
Таким чином, одним із ключових трендів сучасності є індивідуалізація
соціальних зв’язків, які виражаються через складну структуру егоцентричних
соціальних мереж. Велику роль у формуванні та підтримці такої форми соціальності відіграє Інтернет і створення віртуальних соціальних мереж. Їх розвитку
сприяло масове включення людей у соціальні мережі та становлення корпоративної й професійної мережевої комунікації. Позаяк люди стали об’єднуватися на основі спільних інтересів, з’явилися «діяльніcні спільноти» («communities of
practice») – спеціальним чином організовані в мережі об’єднання людей, націлені
на вирішення певної проблеми, взаємодія яких заснована на принципі масової
співпраці.
Он-лайнові соціальні мережі як принципово новий різновид громадянських
політичних комунікацій є чинником соціалізації особистості у глобальному
інформаційному суспільстві. Із цим чинником необхідно рахуватися усім іншим
соціальним інститутам, відповідальним за громадянську соціалізацію особистості (сім’ї, школі, традиційним медіа, політичних партіям та громадським організаціям), які повинні враховувати та засвоювати характерні особливості
соціальних мереж та органічно поєднувати традиційні форми політичної
соціалізації (політичної участі) з новими – он-лайновими, не підмінюючи при
цьому реальну політичну участь громадянина віртуальною участю. Разом із тим,
нинішні «стверджувальні» форми соціально-політичного інжинірингу значною
мірою спрямовані на перетворення віртуального світу на реальний14.
Мережеве суспільство як якісно новий тип громадянського суспільства, породжений інформаційно-комунікаційною революцією, спричинило до масових
політичних рухів, ініційованих соціальними мережами. Мережа перетворилася
на інструмент соціально-політичної революційної дії, принципово відмінної від
простого реагування на повідомлення медіа (месиджі) чи участі у створенні
інформаційного потоку. Усі сфери політико-культурного життя повинні змінювати форми політичної участі з врахуванням вимог Мережі та мобільних інформаційно-комунікаційних стандартів15.
Велика заслуга у виникненні нового виду соціальної взаємодії належить розвитку інтернет-технологій (систем Веб 2.0 і Веб 3.0) – із пасивних слухачів і спостерігачів користувачі перетворилися на активних учасників, здатних самостійно
генерувати контент через блоги, wiki, соціальні мережі, а також створювати контент і сервіси колективно. Така соціальна взаємодія побудована на нефінансовій
мотивації та пов’язана з рухом і взаємною конвертацією інших типів капіталу
(соціального, культурного, фінансового, символічного). Некомерційна соціальна
(цивільна) активність людей говорить про появу нового типу соціальної взаємодії – колективної, що володіє дуже великим потенціалом.
Дуже поширеною є думка, що соціальні мережі у сучасному світі через
вільний обмін думками сприяють формуванню справжньої демократії та відкритого громадянського суспільства, роблять людину більш відповідальною за
суспільство. Останні роки багато говорять про використання соціальних мереж як
потужного інструменту об’єднання людей з метою їх участі в масових акціях для
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зміни економічної політики держав або усього державного устрою. Такий приклад маємо в Білорусії, де створено рух, який так і називається «Революція через
соціальні мережі». Інші приклади наводить М. Ґрегем, професор Вестмінстерського університету у Лондоні, який вважає, що «соціальні мережі почали грати
ключову роль у великій політиці за останні кілька років, наприклад під час виборів в Італії, Ірані у 2009 році, під час руху «Захопи Уолл-Стріт» чи подій
«Арабської весни»16. Поняття «Twitter Revolution» відносять до різних революцій
і протестів, які координувалися соціальними мережами: протести у Кишиневі
(2009), акції протесту в Ірані (2009), революції в Тунісі (2010–2011) та Єгипті
(2011).
Інтернет менше, ніж за десятиліття перетворився в середовище, в якому не лише здійснюються міжособистісні взаємодії, а й активно ведеться політична
діяльність. Інформаційні можливості Інтернету при правильному застосуванні в
поширенні потрібної інформації можуть залучити громадян до віртуального і, що
важливо, реальної політичної та громадянської участі. Підтвердженням значимості впливу соціальних мереж на активізацію громади було ухвалення
16.01.2014 р. Верховною Радою України законопроекту №38931 «Про додаткові
заходи стосовно впорядкування активності громадян у соціальних мережах» (скасований парламентом 28.02.2014)17. Закон приймався «з метою запобігання неконтрольованому поширенню екстремістської інформації та відомостей що ображають честь і гідність, представників влади, держслужбовців та працівників правоохоронних органів», для чого вводилося обмеження на кількість друзів у
соціальних мережах (не більше п’яти; більше – за умови отримання ліцензії у
дозвільній системі МВС); санкція до порушників – штраф у 50 неоподаткованих
мінімумів або громадські роботи терміном від 10 до 15 днів. Таке заплановане обмеження не було вітчизняною правовою новацією, наприклад, влада Ісламської
Республіки Іран обмежила доступ громадян до соціальних мереж після того, як
навесні 2009 р. опозиціонери використовували Twitter і Facebook для організації
антиурядових мітингів; після того, як уряд придушив заворушення, прямий доступ до соціальних мереж було закрито (відновлений у вересні 2013 р.; користувачі порівнювали рішення про розблокування доступу з падінням Берлінської
стіни).
Поява цього одіозного закону в Україні свідчила, що соціальні мережі виступили каталізатором подій на Євромайдані, позаяк через них швидко об’єднувалися однодумці, все відбувалося в режимі реального часу. Для українського
суспільства соціальні мережі нині є важливим інструментом для об’єднання, для
поширення інформації та озвучення плану змін. Соціальні мережі виступили і як
глобальний спосіб комунікації, де найшвидше поширюються новини, і як локальна мережа спілкування людей.
Проте одночасно дослідницька спільнота задається питанням: чи не веде все
це насправді до побудови віртуального громадянського суспільства, яке ніяким
чином не впливає на реальне життя; все частіше лунає думка про те, що соціальні
мережі покликані перетворити людей на слухняних роботів, які живуть віртуальним життям. Незважаючи на слушність таких гіпотез, неможливо відкидати той
факт, що Інтернет сьогодні видозмінює політичний процес, модифікує функціонування демократії, дозволяє виносити особи ідеї на загальне обговорення, а
соціальні мережі докорінно змінюють політичний ландшафт світу.
На сьогодні перспективними напрямками подальшого дослідження впливу
он-лайнової комунікації на розвиток соціального капіталу є вивчення конкретних

380
Держава і право • Випуск 63
механізмів формування та закріплення соціальних норм (включаючи і норм
соціальної взаємодії) та механізмів формування соціальної довіри, використовуючи досягнення комунікаційної революції.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Досліджено основні етапи розвитку неоінституціоналізму. Здійснено порівняльний
аналіз особливостейта характеристик старого та нового інституціоналізму. Виявлено домінуючу роль неоінституціоналізму при аналізі політичних процесів та прогнозуванні розвитку соціально-політичної ситуації.
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Притуленко В.В. О развитиинеоинституционализма в контексте исследованияполитических институтов
Исследованы основне этапы развития теории неоинституционализма. Осуществлен сравнительный аналіз особенностей и характеристик старого и нового институционализма. Выявлена доминирующая роль неоинституционализма при анализе политических процес сов и прогнозировании развития социально-политической ситуации.
Ключевые слова: политические институты, институционализация, неоинституционализм,традиционный институционализм.

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 characteristicsoftheoldandthenewinstitutionalismis done. Thedominantroleofthenew institutionalismintheanalysisofpoliticalprocessesand in
the prediction of thefuturedevelopmentofsocio-politicalsituationis revealed.
Key words: politicalinstitutions, institutionalization, new institutionalism, traditional
institutionalism.

Політичні інститути відіграють дедалі важливішу роль у формуванні та розвитку політичної системи.Сучасні політичні інститути перебувають у процесі
постійної модернізації. Цей процес має складний, багатовимірний, технологічний
характер.Останнім часом розширюється теоретико-методологічний інструментарій дослідження політичних інститутів. Неоінституціональний підхід, на думку
його адептів, допомагає ширше розглянути специфіку взаємовідносин політичних інститутів, зокрема взаємозв’язок формальних норм і неформальних правил,
які формують організаційні відносини та визначають діяльність людей, що приймають важливі політичні рішення. Водночас у вітчизняній науці неоінституціоналізм є відносно новим підходом, наразі відбувається його освоєння.
Відтак дослідження особливостей цього підходу в контексті вивчення діяльності
політичних інститутів є актуальним.
Особливості неоінституціонального підходу вивчали Дж. Марч, Й. Олсен,
Д. Істон, Т. Скокпол, В. Меркель, А. Круасан, Д. Норт, Г. Пітерс, Е. Остром,
М. Дюверже, К. Шепсле, П. Ді Маджіо та багато інших. В Україні різні аспекти
неоінституціоналізму досліджували А. Романюк, Ю. Левенець, В. Ребкало,
Л. Шкляр, Є. Перегуда, А. Колодій, Л. Бунецький та ін. Також слід виділити праці
таких російських дослідників як С.В. Патрушев, А.Д. Хлопин, П.В. Панов,
С.В. Айвазова, Е.А. Гвоздева, Г.Л. Кертман та ін.
Мета статті полягає у вивченні особливостей становлення та розвитку
неоінституціоналізму, його ролі у дослідженні розвитку та взаємовідносин
політичних інститутів.
Від часів Платона та Аристотеля політична думка цікавилась тим, що отримало назву політичних інститутів. Цей інтерес отримав друге дихання в науці про
політику Н. Макіавеллі, в трактатах Ж. Бодена, Т. Гоббса, Д. Локка, Ж.–Ж. Руссо
та інших мислителів, які створили передумови для сучасного політичного знання. Висунута Г.В.Ф. Гегелем ідея інститутів, що формують складову державного
устрою, дала поштовх подальшому вивченню природи, змісту та функцій
суспільно-політичних інституцій1.
У др. пол. ХІХ ст. політична наука сприймалася як юридична форма в
дослідженні держави, її органів та інститутів2. Цей етап характеризувався увагою
до правових засад організації та функціонування політичного простору, який зво-
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дився до базових інститутів: держава у форматі уряду, парламенту та інших головних інститутів, а також політичних партій. Домінувало переконання, що достатньо описати закони, які регламентують повноваження влади, основних інститутів
у межах країни, і можна отримати вичерпне розуміння її політичного розвитку.
Наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. об’єктом наукового аналізу, поряд із
офіційними, постають й неформальні інститути. Саме тоді в сферу аналізу потрапили групи інтересу. Зосередженість на формальних і неформальних об’єднаннях
дала поштовх розвитку нового напряму інституціоналізму у дослідженні політичних взаємин. Цей підхід, який отримав назву «старого інституціоналізму» і середпредставників якого були Е. Баркер, Дж. Брюс, Т. Коул, Г. Картер, Г. Ласкі,
К. Фрідріх тощо,проіснував до поч. 1950-тих років. Головну увагу вони приділяли базовим інститутам – державі, владі у форматі трьох її гілок (законодавча, виконавча та судова), політичним партіям, бюрократії. Їх розгляд мав переважно
нормативний характер та передусім був спрямований на аналіз державного управління. Здебільшого дослідження мали позитивістсько-описовий характер.
З 1980-тих років інститути стали переживати період «відродження» або «нового відкриття»3. Дж. Марч і Й. Ольсен були першими, хто виступив за відродження інституційного підходу. Вони опублікувалиу 1984 р. статтю «Новий інституціоналізм: організаційні фактори в політичному житті»4. Слідом за ними
П. Еванс, Д. Руешмейер і Т. Скокпол закликали у 1985 р. до використання в
політології аналізу, в центрі якого знаходятьсяінститути5.
На думку У. Р. Скотта, щоб краще розуміти багатопробільність неоінституціонального підходу, слід розкрити його головні складові6. У сучасній науці
існує багато визначень поняття «інститут». Дж. Марч та Й. Олсенпід інститутом
розуміють «сукупність норм, правил і шаблонів поведінки, які визначають дії
індивідів у відносинах між ролями та ситуаціями»7. Е. Остром та С. Кроуфорд–
правила, норми або стратегію, які формують наміри щодо поведінки у повторюваних ситуаціях8, С. Пежович –законодавчі, адміністративні та звичаєві угоди для
повторюваних людських взаємодій9, К. Шепсле – рівноважні способи дій10 тощо.
Тлумачення інституту як норми наразі домінує в політологічній та економічній літературі. Класичним сталовизначення Д. Норта: «Інститути – це «правила гри» в суспільстві, або, висловлюючись більш формально, створені людиною обмежувальні рамки, які організовують взаємини між людьми». Ці правила
виникають спонтанно як неформальні інституції або створюються людьми з певною метою, шляхом прийняття юридичних актів і діють як офіційні інституції. І
ті, й інші істотно відрізняються від організацій. Останні – це групи людей,
«об’єднаних прагненням спільно досягти певної мети», а інституції – це набори
правил-обмежень щодо їх поведінки. Д. Норт наголошує на великому значенні неформальних інституцій та їх ролі у формальній інституціалізації суспільного життя11. Інститути зменшують невизначеність, структурують повсякденне життя. Вони організують взаємини між людьми. Призначення інститутів полягає зовсім не
в тому, щоб забезпечити ефективність, а швидше в тому, щоб служити інтересам
тих, хто займає позиції, дозволяють впливати на формування нових правил.
На думку М. Дюверже, термін «інститути» можна було б зарезервувати на позначенні сукупності ідей, вірувань, звичаїв, які становлять впорядковане й організоване ціле (наприклад, вибори, уряд, власність тощо). «Усі інститути, – зазначає він, – є водночас структурною моделлю й сукупністю колективних уявлень, що мають більший чи менший зв’язок із цінностями»12. Таким чином, всі
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інститути більшою чи меншою мірою безпосередньо співвідносяться із системою
цінностей. Тобто для М. Дювержеінститути є ідеальними установами у вигляді
традицій і вірувань, системою цінностей, тоді як їх реалізація відбувається в
практичній діяльності організацій.
Деякі дослідники (С. Гантінгтон13, С. Ліпсет14 та ін.) зберігають інтерпретацію політичного інституту як нормативно-правової основи політичних явищ і
процесів для забезпечення ефективного управління суспільством. Дж. Лейн та
С. Ерссон вважали, що інститути є організаціями, що включають в себе як норми,
так і елементи соціально-політичної практики, оскільки поняття «інститут-організація» об’ємніше за поняття «інститут-норма»15. П. Бергер та Т. Лукман
оцінювали політичні інститути як такі, що мають реальність, з якою індивід
зіштовхується як із зовнішнім примусовим актом16.
Неоінституціоналізм зростав на критиці популярних в США методологічних
підходів: біхевіоралізмута теорії раціонального вибору. Заперечуючи їх крайнощі,
неоінституціоналісти водночас перейняли від них чимало ідей, завдяки чому
індивід у теорії неоінституціалізму не лише залежить від інституційних обмежень, а й сам впливає на творення, руйнування або функціонування інституцій.
Проте ця особливість різною мірою властива основним напрямам неоінституціалізму.
Отже, неоінституціоналізм, на відміну від старого інституціоналізму, сприяв
залученню до наукового аналізу не лише найважливіших інституцій – держава,
уряд, парламент, партії тощо, а й інститутів «другого порядку» та неформальних
інститутів. Він розглядає інституції не в статиці, а в динаміці, не цілісно, а фрагментарно, не як незалежні, а як системні, «вбудовані» феномени17. Проблеми
взаємовпливу інституцій та акторів, а також причин та механізми руйнування старих, виникнення та закріплення нових інституцій, що виходять на ширшу проблему керованих і спонтанних суспільних змін, є об’єктом особливої уваги неоінституціоналізму. Це пов’язано з уявленням неоінституціоналістів про те, що не лише
інституції впливають на акторів, а й навпаки – функціонування політичних інституцій залежить від дійових осіб політики. Відповідно до цих впливів інституції
зміцнюються, модифікуються і розвиваються. Вони творяться, руйнуються і
трансформуються повсякчас, а їх усталеність – відносна. Відтак, відносною стає
й межа між інституціями і процесами, між неформальними інституціями та культурою.
Г. Пітерс зазначив, що головними індикаторами неоінституціоналізму, які, з
одного боку, констатують його цілісність і водночас відрізняють від інших теоретичних концептів, є, по-перше, аналіз структурних рис суспільства та політики,
формальних та неформальних інституційних взаємовпливів; по-друге, фіксація
певної стабільності в часі структур, які розглядаються; по-третє, інститути повинні впливати на індивідуальну поведінку своїх членів і цей вплив може бути
формальний і неформальний; по-четверте, інститути повинні мати певну систему
спільних цінностей, які сприймають члени цих інститутів18.
На думку С. Патрушева, специфіка неоінституціоналізму полягає в тому, що
політичні інститути розглядаються з точки зору взаємозв’язку формальних норм
і неформальних правил гри, які формують складні організаційні відносини, типи
взаємодій та саму кооперативну діяльність людей, які підтримують стабільність і
порядок у суспільстві19.
Класифікація напрямів, які включає неоінституціоналізм, здійснюється за
різними критеріями, що призводить до виділення їх різної кількості – від трьох до
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В одних випадках до уваги беруть неоінституціалізм у вузькому сенсі, в
інших – усі сучасні течії інституціоналізму. П. ДіМаджіовиділяв три підходи
неоінституціоналізму: раціональної дії, соціального конструювання та опосередкованого конфлікту21.
Інституційний підхід раціональної дії розглядає діяльність акторів на основі
підходу вигід-втрат. Інтерес політичного актора розглядається як чітко визначений – максимум вигод, мінімум втрат. В основі підходу лежить стратегічна
діяльність, наперед визначенна інтересами політичних акторів.
Підхід соціального конструювання є найновішою теоретичною альтернативою у дослідженні інститутів. Соціальний конструктивізм наголошує на конструюванні інтересів акторів. Послідовники цього підходу вважають, що інтереси
формуються у процесі соціальних взаємодій і є наслідком соціального вчення, переконання, ідентичності22. Поведінка в межах інституту не завжди раціональна,
але сам інститут формувався на основі раціональних розрахунків. Водночас є теоретики, які відкидають використання теорії раціонального вибору, оскільки
пов’язують діяльність людини з психологічними процесами, які ця теорія пояснює слабо.
Підхід опосередкованого конфлікту рідко зустрічається в літературі інституціоналізму, частіше в конфліктології, дослідженні групових інтересів тощо.
Згідно з П. ДіМаджіо, цей підхід розглядає державу та інститути як механізми посередництва між груповими інтересами. Він акцентує увагу на дослідженні
стабільності та зміни інституційної структури, як наслідок посередництва в
політичних конфліктах. Виокремлення цього підходу в рамках інституційної теорії видається спірним, оскільки груповий соціальний інтерес в політиці інституціоналізується в організацію або іншу структурну форму. Прикладом можуть
бути політичні партії, які водночас складають важливий інститут політичної системи.
К. Нільсен вважає, що причиною виникнення цих трьох підходів є вивчення
інститутів у рамках трьох наукових дисциплін: соціології, економіки та політології. Кожна сформувала власні підходи до пояснення виникнення та функціонування інститутів23. Але не можна сказати, що плюралізм підходів сприяє конкуренції в рамках теорії інституціоналізму. Швидше існує можливість їх синтезування, виникнення»гібридних теорій».
На думку Г. Пітерса, можна виділити шість головних напрямів сучасного
неоінституціалізму24. По-перше, нормативний інституціоналізм. Його засновники Дж. Марч і Й. Олсен значну увагу приділяють вивченню ролі норм у формуванні та функціонуванні інститутів та у визначенні індивідуальної поведінки. Подруге, інституціоналізм раціонального вибору, представниками якого є К. Шепсле, Е. Остром, Б. Вейнгаст, Р. Гудін та ін., які наголошують, що поведінка є
функцією правил і стимулів більше, аніж норм і цінностей. Ще одним із засновників цього різновиду неоінституціоналізму є Д. Норт, який сформував інституціоналізм обмеженого раціонального вибору. Він розглядав інституції як цілеспрямовані конструкції, створені людьми для розв’язання проблем, що виникають
у процесі колективних дій. Інститути для цих груп є системою правил і стимулів,
дотримуючись яких індивіди намагаються максимізувати власну корисність. Потретє, історичний інституціоналізм, засновниками якого є Т. Скокпол, Ф. Лонгстрет, Ч. Тіллі, К. Телен та ін., які стверджують, що для розуміння логіки розвитку
політики треба з’ясувати початкові рішення, які визначають наступний політич-
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ний курс. По-четверте, емпіричний інституціоналізм, який найбільшою мірою є
спадкоємцем «старого» інституціоналізму і стверджує, що структура/система управління/влади детермінує відмінності в способі реалізації політики та виборі,
який проводить влада. По-п’яте, інтернаціональний інституціоналізм, який стосується інститутів, що функціонують поза національними державними інститутами. По-шосте, соціологічний інституціоналізм,представниками якого є Р. Скотт,
Ф. Селзнік, Л. Зукер, П. Ді Маджіо та ін. Цей напрям охоплює систему
взаємовідносин між державою та суспільством, робить акцент на значенні контексту, стверджує, що актори не вільні у своїх діях, що в процесі діяльності вони
стикаються з різноманітними нормативними обмеженнями, з якими мають рахуватися. Більше того,індивіди зі своїми цінностями, так само як і створювані ними
інституції, «вбудовані» у культурний та організаційний контекст. Концепція «вбудованості» розширює поняття інституцій у соціологічному неоінституціоналізмі
до такої міри, що в ньому зникає відмінність між інституціями та культурою.
Жодна із зазначених версій неоінституціоналізму не забезпечує повного і вичерпного розуміння інституційної поведінки, проте кожна з них відкриває особливий
ракурс неоінституціоналізму, тому усі вони разом сприяють його кращому розумінню.
Отже, загальним у наведених визначеннях політичного інституту є те, що це
є певне структурне утворення, яке задає параметри для взаємовідносин у
суспільстві, регламентуючи політичну діяльність. Як своєрідний механізм впорядкування та управління політичними процесами, політичні інститути охоплюють структуру/організацію; систему прийнятих норм, цінностей; зразки поведінки/взаємовідносин; функції, які виконує інститут у суспільстві; засоби та механізми, за допомогою яких він функціонує. Саме політичні інститути забезпечують стабільність політичної системи.
Підсумовуючи, слід сказати, що неоінституціоналізм як теоретичний підхід у
політичній науці сформувався на початку 1980-тих років і перетворився нині на
домінуючий. Головною ознакою неоінституціоналізму є те, що політичний інститут вважають центральним компонентом політичного життя. Відповідно аналіз
політичного про стору треба розпочинати з інститутів, а не з громадян і
суспільних груп. Політичні інститути – тривалі та нормативні зразки зв’язків і
взаємовідносин, через які відбувається політичне життя. Неоінституціоналізм наголошує на вирішальній ролі інститутів щодо детермінування поведінки
індивідів, саме інститути зумовлюють регулярність політичної поведінки акторів.
Такого рівня регулярності не може бути за умови відсутності політичних інститутів. Неоінституціоналізм по ставив на порядок денний питання про необхідність вивчення усієї багатоманітності формальних і неформальних інституційних форм політичного життя, що дало змогу суттєво збільшити параметри
не лише політичних систем, а й політичного знання.
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ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛА ДИ (В КОНТЕКСТІ ІНІЦІАТИВ
МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖКГ)

Аналізується проект Концепції реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади. Проект зберігає континентальну модель. В умовах зміни
влади в Україні проект потребує суттєвого доопрацювання.
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Донченко К.А. О реформировании модели территориальной организации власти (в контексте инициатив Министерства регионального развития, строительства
и ЖКХ)
Анализируется проект Концепции реформирования местного самоуправления и
территориальной организации власти. Проект сохраняет континентальную модель. В
условиях изменения власти в Украине проект требует существенной доработки.
Ключевые слова: региональное управление, модель местной власти, местное самоуправление, местные государственные администрации.

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 territorial organization of power. The project retains the Continental model. The project requires significant 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.

Реформа моделі організації влади на регіональному та місцевому рівнях є актуальною проблемою з перших років незалежності. Це пов’язано з неможливістю
проведення реформ лише наявними у держави інструментами. Їх реалізація потребує активізації суспільства, регіонів, соціальних груп. Наразі актуалізація цієї
проблеми пов’язана зі зростанням від 2008 р. кризових явищ в фінансово-економічній, соціальній сферах та необхідністю модернізації економіки та
суспільства в цілому. Одним з її елементів є реформування управління регіонами,
підвищення ролі місцевого самоврядування. Але наразі не існує консенсусу
політичних сил щодо заходів реформування.
Проблеми реформування влади на регіональному та місцевому рівнях
досліджувалися вітчизняними політиками і науковцями. Серед перших виділимо
Р. Безсмертного, С. Гриневецького, В. Литвина, В. Тихонова та ін. До цієї групи
слід віднести й авторів доповіді Комісії з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування Конституційної Асамблеї1. Серед науковців ці проблеми вивчали О. Батанов, Ю. Бойко, В. Логвиненко, В. Журавський, М. Їжа, А. Коваленко, І. Кресіна, А. Матвієнко, А. Некряч, М. Пітцик, Т. Татаренко, Т. Шахматова та ін.
Але потребують осмислення нові факти політичного розвитку. Одним з них є
оприлюднений у 2013 р. проект Концепції реформування місцевого самоврядування в Україні та територіальної організації влади в Україні2. Хоча політичні
події на зламі 2013–2014 рр. в Україні вірогідно призведуть до появи нових документів у цій сфері, можна припустити, що нова влада використовуватиме й напрацювання попередників. Тому аналіз оприлюдненого у 2013 р. проекту Концепції
зберігає актуальність.
Ієрархічність адміністративно-територіального устрою держави, розвиток системи суспільних комунікацій, які обумовили наявність на місцевому рівні як
місцевих, так і загальнодержавних інтересів, врешті існування в науці державницької та громадівської концепцій місцевого самоврядування обумовили
розрізнення понять місцевого управління, яке здійснюють, як правило, призначу-
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вані «згори» органи державної влади, та місцевого самоврядування, яке здійснюють органи влади та посадові особи, які обираються населенням відповідних
адміністративно-територіальних одиниць.
Існують кілька моделей організації влади на регіональному та місцевому
рівнях. Найбільш презентативними є англо-саксонська (або англо-американська)
та континентальна. Перша передбачає широку автономію, відсутність органів
державної влади на місцевому рівні та здійснення регіонального та місцевого
управління виборними органами місцевого самоврядування (далі – ОМС) та
посадовими особами. На відміну від неї, континентальна модель поєднує місцеве державне управління та місцеве самоврядування3. При цьому державні органи,
як правило, здійснюють контроль за діяльністю ОМС, який поділяється на контроль доцільності (за виконанням повноважень, які ОМС делеговані державою)
та законністю (за виконанням як делегованих, так і власних повноважень ОМС).
Але континентальна модель має різні модифікації, про що свідчить досвід
Франції до й після «реформ Міттерана» .
В Україні систему місцевої влади нині становлять місцеві державні
адміністрації (далі – МДА), територіальні органи центральних органів виконавчої
влади (далі – ТО ЦОВВ) та ОМС, зокрема ради. На рівні області та району ради
не мають виконавчих органів, а делегують повноваження МДА. Останні
функціонують на рівні районів та областей, у Києві та Севастополі. Таким чином,
в Україні прийнята континентальна модель. Вона стала наслідком політичного
компромісу 1995–1996 рр. і була закріплена в Конституції, законах «Про місцеве
самоврядування»4, «Про місцеві державні адміністрації»5 тощо. Ця модель забезпечувала керованість процесами регіонального та місцевого управління з боку
держави та водночас можливість впливу місцевих політичних еліт на діяльність
органів виконавчої влади.
Водночас ця модель породжувала юридичні колізії та політичні суперечності,
а також звинувачення у недемократичності. Тому на зламі ХХ–ХХІ ст. почали точитися політичні дискусії щодо необхідності корегування прийнятої моделі. В їх
центрі були ідеї недоцільності збереження системи делегованих повноважень, надання обласним та районним радам права формувати власні виконавчі органи тощо. У 2004 р. було навіть ухвалено у першому читанні проект закону про внесення відповідних змін до Конституції. Але подальші події, розбалансованість системи державної влади не дали змоги довести цей процес до завершення. До цього
питання повернулися незадовго до президентських виборів 2010 р. та після їх
проведення.
Проект Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади був підготовлений робочою групою, утвореною згідно з Постановою уряду6. У квітні 2013 р. уряд схвалив проект7 та передав його на розгляд
громадськості. У липні Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства оприлюднило проект Указу Президента України
«Про затвердження Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади».
Обґрунтування проблеми внесення змін до моделі місцевої влади в проекті
Концепції змістовно повторює попередні проекти. Зокрема, у монографії
«Адміністративно-територіальний устрій України. Історія. Сучасність. Перспективи» видання 2009 р.8 було названо ті самі причини незадовільного функціонування місцевого самоврядування. Основними проблемами у проекті Концепції
визначені:
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– збереження диспропорційності та архаїзму радянської системи адміністративно-територіального устрою як основи нераціональної територіальної організації влади;
– відсутність якісного розвитку місцевого самоврядування як у частині
функціонування, так і в законодавчому забезпеченні;
– подрібненість адміністративно-територіальних одиниць на базовому рівні
при одночасному зменшенні населення, особливо сільського;
– дотаційність місцевих бюджетів та неможливість реалізації самоврядуванням власних функцій без допомоги держави.
Концепція виділяє виклики, які потребують реагування, конкретні явища, які
є негативною складовою діяльності місцевого самоврядування, зокрема:
– зниження кваліфікаційного рівня посадових осіб місцевого самоврядування;
– корпоратизацію ОМС, закритість і непрозорість їх діяльності, корупцію, що
призводить до зниження ефективності використання ресурсів, погіршення інвестиційної привабливості територій, зростання соціальної напруженості;
– надмірну централізацію повноважень та фінансово-матеріальних ресурсів;
– відсторонення місцевого самоврядування від вирішення питань у сфері земельних відносин, політичну та соціальну напругу через відсутність повсюдності
місцевого самоврядування.
Основною проблемою розвитку місцевого самоврядування проект Концепції
виділяє неспроможність здійснення самоврядуванням покладених на нього законом повноважень у повному обсязі та на достатньому рівні.
Важливим для аналізу є виокремлення концептуальних основ, які становлять
сутність Концепції. До них слід віднести реформування адміністративно-територіального устрою України, а також організаційні зміни у дизайні місцевої влади та відповідний перерозподіл повноважень між ОМС та місцевими органами
виконавчої влади. Оскільки аналіз адміністративно-територіальної реформи потребує окремого дослідження, ми зосередимось саме на другій проблемі, а саме
на реформуванні моделі організації влади на місцях.
Проект Концепції передбачає існування на кожному адміністративно-територіальному рівні виконавчих органів місцевих рад. Згідно з про ектом,
адміністративно-територіальний устрій включає три рівні. На базовому рівні,
який становлять територіальні громади, органи влади представлені сільськими,
селищними та міськими радами та їх виконавчими органами, а також представництвами (або представниками) окремих органів виконавчої влади. На районному рівні це районні ради та їх виконавчі органи, районні державні адміністрації
та ТО ЦОВВ, на регіональному – Верховна Рада та Рада міністрів АРК, обласні
ради та їх виконавчі органи, обласні держадміністрації та ТО ЦОВВ.
В умовах конфронтації різних політичних груп перерозподіл повноважень може стати спробою досягнення компромісу за рахунок передачі частини ресурсів
місцевим елітам. Способом реалізації в цьому разі є передача ОМС відповідальності за становище регіонів.
Створення виконкомів обласних та районних рад має супроводжуватися наданням їм відповідних повноважень. Проект Концепції передбачає, що, з одного
боку, виконкоми виконуватимуть функції місцевого самоврядування, з іншого –
держава делегуватиме їм власні повноваження. Конкретний розподіл повноважень планується визначити законом. На нашу думку, в Концепції слід було все ж
прописати підходи до диференціації власних повноважень органів місцевого самоврядування та повноважень, які їм має делегувати держава.

390
Держава і право • Випуск 63
Концепція передбачає контроль за органами місцевого самоврядування з боку
МДА, які відтак отримують статус контрольно-наглядових органів. Сама ідея такого контролю не викликає заперечень. Але закладений у проекті механізм реалізації контрольної функції викликає неоднозначне тлумачення.
По-перше, визначено, що МДА здійснюють контроль за дотриманням органами місцевого самоврядування законодавства та якістю надання адміністративних
та соціальних послуг, тобто й контроль законності, й контроль доцільності. Водночас не вказано, чи здійснюється контроль доцільності лише в частині делегованих державою повноважень, чи він стосується усіх повноважень органів місцевого самоврядування.
По-друге, проект передбачає, що МДА, здійснюючи контроль за законністю
рішень ОМС, мають право зупинки дії їх рішень з одночасним зверненням до суду. Така схема схожа на механізми контролю за місцевим самоврядуванням з боку префектур у Франції. Але префект не має права зупиняти рішення ОМС. За
умов України виникає низка проблем.
З одного боку, вертикаль судів донедавна знаходилась під жорстким контролем вузького кола політичних угруповань, керівники яких входили до найближчого політичного оточення Президента України. Після зміни влади у лютому 2014 р.
та скасування Верховною Радою України судової реформи ситуація в цій сфері
може змінитися, зокрема, можливе повернення до ситуації плюралізму політичного впливу на судові органи. Але й за цих умов об’єктивний розгляд в судах
спорів між МДА та ОМС не може бути гарантований.
З іншого боку, як відомо, у 2007–2009 рр. Президент України, маючи право зупиняти рішення урядів з одночасним зверненням до Конституційного Суду, фактично блокував роботу уряду. За аналогією право МДА зупиняти рішення ОМС з
одночасним зверненням до суду щодо їх скасування загрожує паралічем діяльності місцевого самоврядування.
На противагу цьому ОМС, як і уряди у зазначений період, не матимуть прямих важелів впливу на МДА. Проект Концепції передбачає, що вони позбавляються низки прав, наприклад, висловлювати недовіру главам держадміністрацій
як представникам контролюючої інстанції. Відтак останні повністю залежатимуть від політичних угруповань, які здійснюють вплив на рішення глави держави або керівництва уряду (залежно від того, яка форма державного правління
впроваджена на центральному рівні). Це відповідає міжнародним стандартам, коли контролюючі інститути відокремлюються від впливу об’єктів контролю, але в
зазначених у попередньому абзаці умовах загрожує диктатом виконавчої влади
над місцевим самоврядуванням.
Концепція передбачає розширення повноважень ОМС у частині оподаткування та право розпоряджатися земельними ресурсами. Останній пункт дає підстави
для роздумів про зміну моделі земельних відносин. Закон «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»9, розділив землі місцевої громади та державні, відніс до останніх землі поза населеними пунктами. Рішення щодо їх використання знаходяться у віданні органів державної влади з можливістю передачі у комунальну
власність і навпаки. Проведення земельної реформи є ідеєю-фікс кожної партії
при владі, оскільки забезпечить швидку капіталізацію. Вірогідним є зведення ситуації до двох варіантів: передача територіальним громадам прав розпорядження
лише на частину земельних ресурсів (лише в населених пунктах) або й, зокрема,
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на державні землі, але під контролем з боку органів виконавчої влади (контролем
не лише за законністю, а й за доцільністю).
Проект повністю не вирішує проблему ТО ЦОВВ. Він зберігає їх в структурі
регіональної влади. За МДА зберігаються повноваження з координації діяльності
ТО ЦОВВ. Але слід звернути увагу на Указ Президента України від 24 травня
2013 р.10, яким передбачено розробку механізму передачі повноважень органів
виконавчої влади вищого рівня до відання МДА. Враховуючи, що проект Концепції допускає можливість не лише передачі виконкомам рад повноважень
місцевого самоврядування, які раніше були делеговані МДА, а й делегування повноважень держави, виникає проблема – чи будуть передаватись виконкомам повноваження, які можуть бути передані держадміністраціям на виконання зазначеного Указу Президента?
Врешті, слід зазначити ще один момент. Проект Концепції декларує заходи,
спрямовані на підвищення впливу населення на діяльність ОМС, зокрема, звітування цих органів на вимогу зборів громадян, утворення при органах місцевого
самоврядування консультативно-дорадчих органів, забезпечення права на місцевий референдум тощо. Водночас проект нічого не каже про можливість впливу
громадян на діяльність МДА та ТО ЦОВВ. Але ця проблема зберігає актуальність, враховуючи як ті події, які відбулись в Україні на зламі 2013–2014 рр.,
так і збереження, згідно з проектом Концепції, за місцевими держадміністраціями
досить суттєвих повноважень.
Отже, проект Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні є спробою намітити основні лінії можливих
змін у системі регіональної та місцевої влади. Головним його недоліком є неясність з вирішенням низки концептуальних моментів. Створення виконкомів обласних та районних рад має стати кроком до стимулювання розвитку територій.
Виконкоми «відтягнуть» частину повноважень, однак невизначеність цієї частини залишає простір для широкого тлумачення. Модель місцевого самоврядування, що має бути утворена, зберігає близькість до континентальної, яка в найбільш
чистому вигляді властива державам з сильною президентською владою. Відтак,
на нашу думку, другим недоліком проекту є невідповідність проекту тим політичним реаліям, які склалися після зміни влади у державі у лютому 2014 р. та вимагають посилення громадського контролю над діяльністю місцевих органів виконавчої влади. Тому, хоча положення проекту Концепції і можуть бути використані
при підготовці реформи організації влади на місцях, вони потребують суттєвого
доопрацювання не лише з точки зору юридичної техніки, а й концептуально.
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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 розуміння 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, європеїзація.

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 территорией; определены основные факторы (электоральный, идеологический и территориальный) и движущие силы (функционирование регионалистских партий и европеизация), определяющие позицию политических партий по отношению к территориальной
реформе.
Ключевые слова: политическая партия, территория, выборы, федерация, автономия, 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 interaction between political party and territory are classified. The main factors (electoral, ideological, 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 реформування територіального устрою, визначаючи її суть, темпи та успішність її реалізації, 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 вимоги Євросоюзу адаптувати адміністративно-територіальний устрій відповідно до
положень NUTS та удосконалити організаційну структуру управління регіональним 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 реструктуризація 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 інтереси 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 партійною системою, учених цікавить насамперед вплив територіальної організації державної влади на електоральну географію1, конкуренцію між партіями2 та організаційну структуру політичних партій3.
Відсутність таких пояснень викликає найбільше питань, оскільки саме позиція 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 значний вплив на реформу територіального устрою. Частково цей зв’язок розглядався у працях, присвячених аналізу стратегії та організаційній адаптації загальнонаціональних партій до територіальної структури держави у країнах Західної
Європи4.
Такі дослідники партійних систем як Б. Медденс5 та М. Маззолені6 стверджують, що електоральна стратегія та організаційна структура загальнонаціональних партій будуть адаптуватися і до певної міри повторювати федеративний
устрій держави, але цей процес буде залежати від кількості великих адміністративно-територіальних одиниць та особливостей партійної системи. Однак таке
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твердження не дає відповіді на питання, як політичні партії ставляться до територіальної реформи, а дослідження цієї проблеми має фрагментарний характер,
що й зумовлює важливість з’ясування ролі політичних партій в реалізації територіальної 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 інститутів 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 партійної 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 регіоналістських партій. Другий базується на просторовому підході, розробленому
А. Доунсом8, і аналізує реакцію провідних політичних партій на пропозиції регіоналістських партій, а також займається аналізом партійної конкуренції у територіальному вимірі. Третій підхід використовує методологічну основу організаційного підходу А. Панебьянко9 та досліджує вплив електоральної географії та територіальної організації публічної влади на внутрішню організаційну структуру
політичних партій.
У кожному з підходів територіальний вимір та просторова локалізація електоральної 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 демократичного 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 реформаторських 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 територіальний. Електоральний чинник стратегія вимагає від партій прагнути до максимального 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 розширення відбувається не лише за рахунок розширення соціальної (включення до
виборчої програми якомога більше обіцянок щодо соціального захисту), а й територіальної бази (обіцянку відстоювати інтереси мешканців конкретного регіону,
адміністративно-територіальної одиниці).
Хоча останнім часом часто говориться про розмивання відмінностей між лівими і правими політичними партіями, однак ідеологія все ще має значний вплив на
політичних партій. Саме вона змушує партії переслідувати не лише короткострокові, 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 змушені вибирати між відповідністю (вірністю ідеологічним принципам, втіленим у
конкретних механізмах державного устрою, принципах реформи тощо) та доцільністю (врахуванням позитивних і негативних наслідків змін для громадян і державотворення, партнерів по урядовій коаліції тощо.
Територіальний чинник проявляється у тому, що партії діють як представники конкретної географічної місцевості. На противагу попереднім чинникам, що
відстоюють загальнонаціональні інтереси, він змушує політичні партії представляти бачення конкретного виборчого округу, члени якого прагнуть до покращення 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 територіальної автономії чи незалежності)10. Хоча ці партії можуть різнитися своїми історичними коріннями, ідеологічними принципами11, однак їх усіх об’єднує прагнення членів до самовизначення, до реалізації свого права на формування власних 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 підтримку в обмін на ініціювання територіальних реформ12.
В умовах багаторівневої спільноти, в якій регіональні органи влади інституціоналізовані у процес прийняття рішень, регіональна влада використовує міжурядові 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 використовують свої посади у регіональних органах влади для просування власних політичних цілей, виступаючи від імені національної групи та виборчого округу з вимогами більшої автономії.
Додатковим джерелом тиску на територіальні реформи є вимога Європейського Союзу до своїх членів та країн, що прагнуть вступити до нього, створити
або модернізувати існуючу структуру управління регіонами. Цей тиск мав особливе 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 інституційних 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 визначаються результатом коаліційних домовленостей між правлячими політичними партіями 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-територіальний 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 вирішальну роль відіграють електоральний, ідеологічний та територіальний чинники,
які трансформують рушійні сили територіальних змін (діяльність регіоналістських партій, європеїзацію) у відповідні конституційні угоди або нормативноправові акти.
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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 отримання у різних державах світу, окреслити переваги та недоліки такого політико-правового 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 політику, а також збереження державної таємниці.
Ключові слова: громадянство, ідентичність, держава.
Софинская И.Д. Гражданство в связи с инвестицией: конституционно-правовой анализ
Основной целью этой статьи является попытка проанализировать сущность и
правовую природу гражданства в связи с инвестицией, обосновать мотивы его получения в разных странах мира, определить преимущества и недостатки такого политико-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-byinvestment, 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 інвестицією, на сьогоднішній день відіграє важливу роль в існуванні демократичної держави 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 громадянства 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 документи 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 громадянином, концепція якого була започаткована, на переконання багатьох європейських 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 застосування 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 функціонування 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 однозначну 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 ставлення, передбачене на законодавчому рівні, незалежно від їх національності»4.
Варто відзначити, що станом на 1 лютого 2014 р. на розгляді для попереднього рішення у Суді перебуває ще декілька справ, які стосуються «точного, достатнього та безумовного» застосування положень статей 20, 21 Угоди про функціонування Європейського Союзу. І нарешті, у Суді є справа О., рішення по якій буде
постановлене найближчим часом, оскільки щодо неї 12 грудня 2013 р. була оприлюднена думка Е. Шарпстон, Генерального адвоката Європейського суду справедливості.
Рада Європи теж «володіє» певним «арсеналом» міжнародно-правової нормотворчості щодо питання громадянства, оскільки основним міжнародно-правовим документом з цього питання вважається Європейська конвенція про громадянство від 6 листопада 1997 р., яка ратифікована Україною у 2006 році5.
Зокрема, у статті 2 Конвенції записано, що «громадянство означає правовий
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зв’язок між особою та державою без зазначення етнічного походження особи»6.
Вищезгадана Конвенція станом на 12 лютого 2014 р. підписана лише 29 державами-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 попередніх 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 громадянство 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 громадяни 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 міграційний 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 ставлення держави до своїх громадян (відповідно 13% та 12% громадян цих держав
висловили намір емігрувати). А «гірші» показники щодо бажання громадян емігрувати, ніж Україна, мають Сербія, Косово, Литва, Румунія, Молдова та
Македонія.
Українці, зазвичай, мають намір шукати краще життя та благополуччя в країнах 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 громадян забезпечуються не на словах, а іpso jure.
Розмірковуючи про Україну, варто нагадати, що у ст. 4 Конституції є положення про єдине громадянство. Вважаємо негативним явищем, коли державні
діячі, які мають доступ до державної таємниці та які керують державою, не є громадянами 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 таємниці в законодавстві України повинна існувати заборона особам, які мають
подвійне (чи множинне) громадянство перебувати на державній службі чи службі 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 громадянином 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 підстав набуття громадянства України, серед яких, безперечно, однією із найважливіших є «прийняття до громадянства». Більш детально ця підстава набуття громадянства України характеризується у статті 9 цього ж Закону, в яких є визначено шість умов прийняття до громадянства, традиційних для інших демократичних держав, зокрема, йдеться про визнання і дотримання Конституції України;
подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов’язання припинити іноземне громадянство (для іноземців); безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років; отримання дозволу на імміграцію; володіння державною мовою
або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування; наявність законних джерел 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 громадянства України становить «державний інтерес для України». Себто, їм непотрібно 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 джерела існування. Невідоме тлумачення цих законодавчих положень.
Очевидно, що такий законодавчо-політичний «реверанс» не забороняє подвійне 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 неоднозначно сприймається як науковцями, так і звичайними громадянами тих держав
і, часто-густо, є прихованим проявом корупційних діянь. Однак, згідно з інформацією 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 стосувалося державних діячів (членів парламенту чи уряду). Зокрема, за повідомленням ВВС News Македонія у 2010 році скасувала свою програму отримання громадянства 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 громадянства», яке можна пов’язати з тим, що людина певного таланту, статусу у бізнесових 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 отримання другого паспорту у світі – це вигідне капіталовкладення, свобода для себе
та членів своєї сім’ї подорожувати, здобувати освіту та вести бізнес, а також очевидна гарантія безпеки для життя. Такий особистісний меркантильний підхід
можна охарактеризувати явищем «перекотиполя», оскільки в результаті отримання альтернативного громадянства з’являються особи, які не володіють повним
«набором» громадянських прав, а тому не відчувають жодного обов’язку вболівати 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 дослідження сутності громадянства у зв’язку з інвестицією і зараз є найбільш обговорюваною темою. Зокрема, про важливість цього питання свідчить збірник «Should
citizenship be for sale?» (Чи громадянство має бути на продаж?, 2014), який підсумував дискусію провідних вчених з конституційного права та громадянства
Обсерваторії Європейського Союзу з демократії8. Дискусія відбулася після підтвердження 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 званого «каталогу компетенцій», передбаченого у статтях 3–6 Угоди про функціонування 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 промові висловила стурбованість рішенням Мальти. Комісар наголосила, що «громадянство 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 майбутніх 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 відповідно до зобов’язань взятих на себе, а також реформувати національні схеми
отримання громадянства у зв’язку з інвестицією (прямого чи непрямого «продажу громадянства») у відповідності з європейськими цінностями10.
Найбільш привабливі програми щодо отримання громадянства у зв’язку з
інвестицією існують на острівних державах Карибського басейну. Так, громадянство у зв’язку з інвестицією існує у Домініканській Республіці з 1991 року, відповідно до статті 101 Конституції Домініканської Республіки та статті 8 Закону
про громадянство, однак, на даний час, фахівці не рекомендують планувати отримання громадянства цієї держави Карибського басейну у зв’язку з інвестицією,
зважаючи, насамперед, на низький рейтинг Домініканської Республіки щодо візового 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 громадянства 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 запровадити практику отримання громадянства у зв’язку з інвестицією з метою покращення національної економіки шляхом залучення наявних коштів іноземних
інвесторів. Зокрема, за повідомленнями ЗМІ у лютому 2014 р. Федеральної служби міграції та Міністерства економічного розвитку Росії запропонували запровадити 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 проживання.
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, громадяни цих мусульманських держав почали відчувати проблеми з отриманням
багаторазових багаторічних віз та інших незручностей, пов’язаних із міжнародними 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 програм. 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 постійного 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 передбачає монетарне інвестування в економіку Об’єднаних Арабських Еміратів, враховуючи вільну торгівельну зону, у вигляді: створення підприємства, інвестування у вже існуюче підприємство на суму щонайменше 70 000 дірхамів (~ 14 000
євро) чи купівлі нерухомості. Така віза діє протягом 3 років і передбачає одночасну 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 надається 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 інвестицією 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 держава є політично чи економічно нестабільною;
пом’якшений податковий режим, створення та розширення бізнесу, відкриття
банківських рахунків за кордоном і здійснення інвестування та капіталовкладення по всьому світу, тощо.
Як і будь-яка життєва ситуація, отримання громадянства у зв’язку з інвестицією має переваги та недоліки. Отже, до основних переваг отримання громадянства 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 громадянство у зв’язку з інвестицією;
можливість збереження існуючого громадянства та набуття подвійного громадянства, 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 громадянства у зв’язку з інвестицією, вважаються переваги щодо оподаткування, а саме:
сприятливий податковий режим: немає податку на багатство, під час укладення договорів дарування, під час отримання спадщини, під час отримання іноземних 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 матеріали 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 допомога 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 інвестицією у вигляді купівлі нерухомості, внеску у національний благодійний фонд розвитку, 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 карток, які підтверджують членство у клубі.
Чимало європейських вчених називають таку концепцію громадянства мерітократичною. 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 доларів) чи США (у вигляді програми «EB-5 Immigrant visa green card», яка була розроблена 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 майбутнє чи «запасного парашуту», по-друге, покращити протягом найближчих
п’яти років показники України щодо політичної та економічної стабільності держави, реального забезпечення права людини та щоденного благополуччя життя її
громадян.
В очевидному диполі держава ↔ громадянин, застосування концепції «громадянство у зв’язку з інвестицією», на даний час, є наслідком чітко продуманої та
ефективної діяльності держави щодо покращення своєї економічної ситуації шляхом офіційного чи латентного «продажу» громадянства, а не результатом реальної інтеграції інвестора у суспільство шляхом його постійного проживання у країні 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 європейської 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 межгосударственной интеграции (1919–1932 гг.)
Рассматривается процесс становления и эволюции политико-правовых концепций
европейской межгосударственной интеграции в период с 1919–1932 гг. Уделяется особое внимание роли Международной экономической конференции 1927 г. как важному
этапу на пути к экономической интеграции в Европе.
Ключовые слова: экономическая интеграция; протекционизм; картельные соглашения

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 attention has been given to the role of the International Economic Conference (1927) as an important step towards economic integration in Europe.
Key words: economic integration, protectionism, cartel agreements

© КАЦИН Михайло Юхимович – викладач кафедри права Європейського Союзу та
порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична академія»

Юридичні і політичні науки

407

Починаючи з 50-х років ХХ ст., у всьому світі відбувається процес регіоналізації 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 європейська інтеграційна думка довгий час існувала у суто філософському вимірі і тільки після Першої Світової війни вона отримала своє економічне та політико-правове оформлення. Натомість, економічна та міжнародна криза 30-х років повернула європейські держави до політики протекціонізму та ізоляціонізму, зруйнувавши 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 процесу. Серед них варто відзначити роботи Т.Н. Анашина, В.В. Копійки, О.Я. Трагнюк, Т.В. Комарова, Т.І. Шинкаренко, І.В. Яковюка. Ці роботи містять комплексний 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 міждержавної інтеграції у період між двома світовими війнами не отримали достатньої 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 простежували 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 європейські держави. Як відомо, вона частково була пов’язана із активізацією запровадження наукових та технічних винаходів, які викликали якісні зміни у розвитку
таких сфер промисловості, як: текстильна, металургійна, енергетична та транспортна. Бурхливий розквіт виробництва вимагав збільшення місткості внутрішніх 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 іншими країнами буде стрімко зменшуватись1. При цьому, економічна інтеграція розглядалася в контексті націоналізму, як необхідний фактор у процесі будівництва
національних держав. На цьому фоні, за ініціативою Пруссії, відбулась поступова інтеграція німецьких земель, яка завершилась у 1871 р. створенням
Германської Імперії. На думку І.В. Яковюка, вона являла собою національномонархічну 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 професора М. Геффернена, створення Германської Імперії стало для сучасників «взірцем 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 розділеними, 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 товарів, запроваджуючи тарифні бар’єри5.
Одначе ані початок застосування США політики економічного протекціонізму, 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 найбільше відчувалася у вугільній, залізничній та сталеливарній промисловості,
діяльність яких супроводжувалась використанням великої кількості робітниківмігрантів, і потребувала значних капіталовкладень та інвестиції. Так, для поліпшення 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 охоплювала також і суміжні сфери, зокрема: виробництво електроенергії, машинобудування, транспортування, хімічну промисловість. Тобто, незважаючи на скепсис,
що існував у політичних колах європейських держав щодо європейської інтеграції, у цей період головними активаторами цього процесу виступили транснаціональні компанії. Натомість, англійські вчені Е. Брігс і П. Клевін, визнаючи інтеграційну 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 європейська економічна інтеграція розглядалась цими компаніями перш за все, як важливий 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 співробітництву 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 європейських країн. Слід зазначити негативну роль, яку відіграв альянс європейських
компаній з консервативними колами урядів європейських держав з метою попередити 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 промисловою 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 справедливе 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 торгово-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 забезпечення 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 можливість та своєчасність досягнення згоди між державами-членами Ліги щодо
повного скасування усіх торгівельних обмежень і вироблення методів для досягнення 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, спрямованих на затвердження системи довгострокових комерційних угод, основаних
на взаємному наданні режиму найбільшого сприяння в торгівлі10 . Також слід відзначити, що з самого початку роботи Конференції був досягнутий консенсус стосовно спільного бачення майбутнього Європи, як об’єднаного континентального
ринку, здатного конкурувати за розміром з ринком США, але поза цим, викристалізувалися 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 формування 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 припинила 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 національних тарифів, як засобу тиску на партнерів при укладанні картельної угоди12.
Більш того, картельна угода брала до уваги перш за все інтереси окремих учасників більше ніж інтереси промисловості загалом, тому спонукання до картелізації промисловості не буде сприяти зниженню тарифних перешкод.
У той же час інша група учасників конференції вважала, що треба першочергово здійснити «атаку» на тарифи шляхом укладання між європейськими державами комерційних угод, які б надавали сторонам цих угод режим найбільшого
сприяння.
Дискусія, яка точилася навколо вибору оптимального шляху розвитку європейських 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 позиція професора П. Стирка, який, погоджуючись з тим, що картелізація могла допомогти раціоналізувати виробництва та сприяти поступовим тарифним скороченням, вважав, що в умовах 20-30хх рр., цей крок був недостатнім для лібералізації торгівлі та економічної інтеграції, адже у пост воєнному світі держави опанували 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 європейської торгівлі зокрема, стало ухвалення державами-членами Ліги націй 8 листопада 1927 р. у Парижі Конвенції «Про скасування імпортних та експортних заборон
та обмежень», яка у ст.2 зобов’язала держави-члени у шестимісячний термін прийняти всі доцільні заходи з метою скасування всіх імпортних та експортних заборон 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 суспільній 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 зустрічну 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 заблокована 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 зовнішній торгівлі між цими країнами. Варто зазначити, що цей торгівельний блок представляв найменш протекціоністські держави, але, на думку, шведського професора С. Олссона, ця Конвенція була радше декларацією про наміри та солідарності, ніж справжній акт, спрямований на реалізацію конкретної інтеграційної ініціативи18.
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 розвитку.
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ВІДНОСИНИ ДЕРЖАВ ВЕЙМАРСЬКОГО ТРИКУТНИКА ТА УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА СХІД

Досліджуються особливості розвитку політичних відносин між країнами-учасницями Веймарського трикутника та Україною в контексті політики розширення
Європейського Союзу на Схід. Розглядаються основні перешкоди, які стримували розвиток політичних відносин.
Ключові слова: Веймарський трикутник, європейська політика, європейська інтеграція.

Каспрук-Варивода И.Я. Отношения государств Веймерского треугольника и
Украины в контексте расширения Європейського Союза на восток
Исследуются особенности развития политических отношений между странамичленами 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 розвиненої та демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі міжнародних відносин.
Для України європейська інтеграція – це шлях до модернізації економіки,
подолання технічної відсталості, залучення іноземних інвестицій та новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентної спроможності вітчизняного виробника, вихід на світові ринки, насамперед, на ринок ЄС.
Основними політичними вигодами послідовної європейської інтеграції є зміцнення стабільності демократичної політичної системи та її інститутів, модернізація 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 культурноцивілізаційному аспекті європейська інтеграція –це входження до єдиної сім’ї
європейських народів, повернення до європейських політичних і культурних традицій.
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 діалогу між сторонами. І вже у вересні 1992 р. в Києві на найвищому рівні відбулася 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 євроінтеграційний 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 співробітництвом з країнами північноатлантичних структур, в тому числі зі
Сполученими Штатами Америки в рамках антитерористичної коаліції, Польща
прагнула зберігати зростаючу динаміку відносин зі своїми основними партнерами – 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, політичними партіями і урядом країни у цьому питанні, але також – від сприятливого
міжнародного середовища. Одним із найважливіших елементів міжнародних відносин Польщі стали «проміжні» міжнародні структури, участь у яких істотно
сприяла євроінтеграційній політиці країни. Такі структури відігравали насамперед координаційні, організаційні та експертні функції, що впливало на поступове
зближення позицій Польщі та ЄС в найважливіших питаннях переговорного процесу щодо набуття країною членства в цій організації.
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У цьому процесі важливу роль відіграв Веймарський трикутник як форма сталої 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 створений 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 червня 1991 р.2.
Утвердженню України на міжнародній арені як незалежної, суверенної, демократичної, 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 незалежною, висловлювались сподівання щодо якісно нового періоду польсько-українських відносин3. Згодом, а саме 18 травня 1992 року між Польщею та Україною
був підписаний Договір про добросусідство, дружні відносини та співробітництво4. Саме цей договір та підписані вслід за ним двосторонні угоди стали основою для подальшого співробітництва між двома державами. Налагодження відносин з Польщею мало неабияке значення і для міжнародної спільноти загалом,
адже Україна географічно знаходиться на стику політичних та економічних інтересів 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 відносини. 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, зокрема 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 незалежність 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 пріоритетом зовнішньої політики України, який безумовно сприяв би трансформації
українського суспільства.
Державотворчі процеси в Україні після здобуття нею незалежності відбувались у вкрай складних умовах, що неодмінно позначилось на формуванні зовнішньополітичних засад нашої держави5. Значний російський вплив в Україні
пояснюється тісним взаємозв’язком за географічними, економічними та політичними 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 партнерство 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 українськонімецькі 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 співпраці 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 геополітичного порядку в Європі. Приєднання України та Польщі до Програми
«Партнерство заради миру» зумовило пожвавлення кооперації в безпековій галузі. В березні 1994 р. у Варшаві було підписано Декларацію Міністрів закордонних справ України та Республіки Польща про принципи формування українськопольського партнерства, в якій висловлювались переконання обох сторін, що
практична реалізація ідеї українсько-польського тісного партнерства буде внеском 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 декларація, що стосувалася, зокрема, питань вироблення та реалізації східної політики
країн-учасниць Веймарського трикутника. Париж та Берлін схвально поставилися до ідеї Польщі щодо активізації розвитку конструктивних партнерських стосунків з Україною та іншими східними сусідами. Отже, Польща отримала від
своїх впливових партнерів підтримку в здійсненні власної східної політики, компенсуючи 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 ідеальною платформою для проведення переговорів з Росією та Україною16.
Питання перспектив партнерства з Росією та Україною фігурували на порядку 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 трикутника 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 українськопольських відносин, але загалом окреслив їх як такі, що «розвиваються динамічно та безконфліктно»17.
Протягом наступних років питання відносин з Києвом та Москвою систематично виникало на зустрічах урядовців країн-учасниць Веймарського трикутника. 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 утвердити свої позиції в рамках Північноатлантичного Альянсу та в переговорних процесах щодо вступу в Європейський Союз.
Починаючи з 1995–1996 р., українсько-польські відносини набувають все
більш стратегічного характеру. Відсилаючись до Декларації міністрів закордонних справ України та РП про принципи формування українсько-польського партнерства та Договору про добросусідство, дружні відносини та співробітництво,
президенти Республіки Польща та України прийняли Спільну декларацію, основними 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 спільного 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 початком переговорного процесу щодо вступу Польщі до ЄС та фінальним етапом
вступу Польщі до Північноатлантичного союзу, що в перспективі робило можливим розширення зовнішнього кордону ЄС на схід. Варшава, яка проводила активну політику щодо Литви, України та Білорусії, намагалась залучити своїх західних 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», політична 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 міжнародних організацій. Згідно з положеннями Угоди, польсько-український батальйон міг брати участь в міжнародних миротворчих операціях ООН та багатонаціональних 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 військовим потенціалом. Однак, Франція та Німеччина, враховуючи асиметрію економічного розвитку та диспропорцію у розвитку на зовнішньому східному кордоні 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 відносини країн-учасниць комітету з державами Східної Європи, питання демократизації суспільства та вільноринкового реформування економіки Росії, результатом чого стало розробка стратегії щодо РФ. Не оминули увагою й питання майбутнього кордону ЄС в контексті необхідності налагодження співробітництва в
боротьбі з організованою злочинністю, нелегальною міграцією, нелегальною торгівлею 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 правилами, передбаченими Шенгенською угодою, зокрема візовим режимом та процедурою прикордонної застави26.
Тим не менше, країни Веймарського трикутника й надалі підтримували трансформаційні 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 необхідності подальшого зміцнення демократії, верховенства закону та ринкової економіки 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 майбутньому – 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 досягнення в сфері захисту прав людини, забезпечення верховенства закону, побудова
соціально орієнтованої ринкової економіки, формування громадянського суспільства, а також розподіл владних повноважень та створення системи контролю та
противаг. Міністри підкреслювали, що лише за умови виконання цих завдань,
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Україна зможе рухатися європейським шляхом. Країни-учасниці Веймарського
трикутника наголосили, що готові й надалі підтримувати Україну в її євроінтеграційних 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 зміцнити 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 підтриманні 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 трикутника.
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 політики Європейського Союзу та інших. Сторони підкреслили значення європейської «політики сусідства» як засобу зміцнення співробітництва на східних кордонах ЄС і таким чином задекларували свою підтримку економічним та політичним 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 європейської 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 відносин – звучала навіть пропозиція створення спеціального комітету Росія – ЄС з
питань безпеки з метою розробки конкретних рекомендацій з врегулювання кризових 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 політичної співпраці Франція – ФРН – Росія. В результаті розбіжності в баченні «східної
політики» трьох країн Веймарського трикутника, що точилися навколо двох центрів – 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.

1. Traktat o przyjaźni i solidarności między Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Francuską, sporządzony w Paryżu dnia 9 kwietnia 1991 r./ [Електронний ресурс] / Режим
доступу: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920810415 2. Vertrag zwischen
der Bundesrepublik Deutschlandund der Republik Polen über gute Nachbarschaftund freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991 / [Електронний ресурс] / Режим доступу:http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/334466/publicationFile/
3304/Nachbarschaftsvertrag.pdf 3. Oświadczenie Rady Minstrów RP dotyczące uznania przez
Polskę niepodległej Ukrainy, Warszawa, 2 grudnia 1991 r., „Zbiór Dokumentów”, Warszawa
1991, nr 4. 4. Договір між Україною та Республікою Польщею про добросусідство, дружні відносини і співробітництво від 18.05.1992 / [Електронний ресурс] / Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/616_172 5. Kempe I., Direkte Nachschbarschaft. Die
Beziehungen zwischen der erweiterten EU und der Russischen Föderation, Ukraine
Weißrußland und Moldova, Gütersloh 1998, s. 30-36. 6. SuszkoO., Polityka zagraniczna,
[w:]Ukraina, red.: AlbinB.J., BalukW., Wrocław 2002, s. 63 in. 7. Угода про партнерство і
співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державамичленами від 14.06.1994 р. // Офіційний вісник України. – 29.06.2006. – № 24. – С. 203,
ст. 1794. 8. Strategia UE wobec Ukrainy, [w:] Wiećej niż sąsiedztwo. Rozszerzona Unia
Europejska i Ukraina – nowe relacje. Raport końcowy, praca zbiorowa, Warszawa 2004, s. 1933. 9. LangR.-O., Polens Beziehungen zur Ukraine. “Strategische Partnerschaft” im Kontekst
der EU-Osterweiterung, “SWP-Studie” 2002, nr 38. 10. Fałkowski M., Lang K.-O., Wspólne
zadanie. Polska, Niemcy i Ukraina w przeobrażającej się Europie, Warszawa 2004, 142 s.
11. Thom F., Wschodnioeuropejska polityka Francji, „Przegląd Zachodni” 1999, nr 1, s. 55.
12. Договір про взаєморозуміння та співробітництво між Україною і Французькою
Республікою від 16.06.1992 р. // Офіційний вісник України. – 1997. – № 24. – С. 142.
13. Ініціатива ЄС «Східне партнерство»: перспективи ефективної реалізації та можливості для України. Аналітична доповідь. – Національний інститут стратегічних досліджень / [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/
files/Shidne_partn-ce670.pdf 14. Декларація Міністрів закордонних справ України та
Республіки Польща про принципи формування українсько-польського партнерства від
21.03.1994 р. // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 2004. – № 4.–
Книга 1. – С. 93. 15. Затинайко О., Павленко В., Бочарніков В., Свєшніков С. Політика
безпеки і воєнно-політичні відносини Польщі // Наука і оборона. Щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – 2013. – № 3 – С. 11-12. 16. Malczyk J.,
Rosja nie chce Partnerstwa, „Gazeta Wyborcza”, 01.04.1994, nr 77, s. 6. 17. Notatka informacyjna ministra Władysława Bartoszewskiego na temat trójstronnego spotkania Ministrów
Spraw Zagranicznych Polski, Francji i Niemiec w ramach współpracy weimarskiej w Paryżu
26 października 1995 r. 18. Niech Europa odkryje Ukrainę, rozmowa prezydenta
A. Kwaśniewskiego z B. Osadczukiem, „Gazeta Wyborcza”, Warszawa, 22.01.1997, s.16.
19. Спільна декларація Президента України і Президента Республіки Польща від
25.06.1996 р. // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 2006. – № 6. –
Книга 1. – С. 875. 20. Угода між Урядом Республіки Польща та Урядом України про взаємні поставки зброї, військової техніки та надання послуг у військово-технічній галузі
від 10.10.1996 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 55. – С. 187. 21. Угода між
Урядом України і Урядом Французької Республіки про налагодження співробітництва у
військовій сфері від 15.02.1996 р. // Зібрання чинних міжнародних договорів України. –
2006. – № 6. – Книга 1. – С. 168. 22. Угода між Урядом України і Урядом Франції про
співробітництво в галузі озброєння та військової техніки від 15.02.1996 р. // Офіційний
вісник України. – 2007. – № 35. – С. 207. 23. Draus F., Najder Z., Zaniedbana świadomość

420

Держава і право • Випуск 63

historii. W interesie Polski leży popieranie europejskiej orientacji wśród Litwinów,
Białorusinów i Ukraińców, „Rzeczpospolita”, 14.05.1998. 24. Угода між Україною та
Республікою Польща у справі створення спільної військової частини для участі в міжнародних і гуманітарних операціях під егідою міжнародних організацій від
26.11.1997 р. / [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/616_007 25. Bogusławska H., Współpraca polityczno-wojskowa w ramach Trójkąta
Weimarskiego, Seria „Opinie”, nr 38 Departament Strategii i Planowania Polityki MZS,
Warszawa, grudzień 200, s. 9. 26. Східна політика Європейського Союзу у перспективі
його розширення за рахунок країн Центрально-Східної Європи. Польська точка зору //
Економічний часопис – ХХІ. – 2001. – № 11-12. – 13.06.2001 / [Електронний ресурс] /
Режим доступу: http://soskin.info/ea/2001/11-12/20011189.html 27. Розширення
Євросоюзу приведе до посиленої співпраці з Україною // «День». – № 150. – 22.08.2001.
28. Толкачев В. В., Семенов О. Ю. «Веймарский треугольник» в международных отношениях в Европе: итоги и перспективы // Вестник Нижегородского университета
им. Н.И. Лобачевского. Международные отношения. Политология. Регионоведение. –
2011. – № 5 (1). – с. 260-263.

Розділ 12

РЕЦЕНЗІЇ

О. Б. ОЛІЙНИК

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ
ГЛОБАЛЬНИХ БІОЕТИЧНИХ ПРОБЛЕМ*

Оскільки усі сучасні біоетичні проблеми носять глобальний характер, їх ігнорування 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 терміновому порядку на загальному міжнародному рівні одночасно і на основі єдиних 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 першою спробою комплексного висвітлення і регулювання глобальних біоетичних
проблем.
Логічна вивіреність та структурованість різноаспектного дослідження дозволила автору максимально повно висвітлити та проаналізувати більшість існуючих на сьогодні глобальних біоетичних проблем і запропонувати оптимальні міжнародно-правові засади їх регулювання.
Більшість положень рецензованої монографії, а також викладених в ній авторських дефініцій, висновків та пропозицій є новаторськими. Так, новаторськими
є ідеї розбудови системи міжнародних біоетичних судів, а також створення уніфікованої глобальної системи захисту біоетичних прав людини.
Заслуговує на увагу пропозиція щодо створення систем міжнародного колективного біоетичного нагляду та біобезпеки, а також високопрофесійної міжнародно-правової служби біоетичної експертизи.
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* Третьякова В.Г. Міжнародно–правове регулювання глобальних біоетичних проблем: 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 міжрегіональними міжнародними організаціями при формуванні міжнародної нормативно-правової бази у сфері регламентації біоетичної діяльності та у частині міжнародноправового 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 міжнародно-правової системи профілактики та попередження тих глобальних біоетичних 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, безпритульності, 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 безсумнівно 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 положення 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 біоетичної інфраструктури.
Пропозиції та рекомендації, викладені у монографії, можуть бути у повному
обсязі використані у міжнародній та національній правозастосовчій та законотворчій діяльності.
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