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УДК 340.12

Н. М. ОНІЩЕНКО
С. О. СУНЄГІН

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ПЕРЕД ОСОБОЮ 
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Досліджується проблема відповідальності держави перед особою в контексті роз-
витку громадянського суспільства. Зазначається, що відсутність відповідальності
держави перед особою ставить під сумнів реалізацію одного з основних принципів
сучасного права – принципу пріоритету прав і свобод людини та громадянина, бо права
і свободи людини і громадянина можуть бути реалізовані переважно у правовідносинах
з державою. Робиться висновок, що відповідальність держави перед особою є багато-
аспектним поняттям, яке не можна зводити лише до відповідальності посадових осіб
державних органів.

Ключові слова: держава, відповідальність держави перед особою, громадянське
суспільство, законодавство, юридична відповідальність, права і свободи людини.

Онищенко Н.Н., Сунегин С.А. Ответственность государства перед личностью в
контексте развития гражданского общества

Исследуется проблема ответственности государства перед личностью в контекс-
те развития гражданского общества. Отмечается, что отсутствие ответственно-
сти перед лицом ставит под сомнение реализацию одного из основных принципов совре-
менного права – принципа приоритета прав и свобод человека и гражданина, так
права и свободы личности могут быть реализованы преимущественно в правоотноше-
ниях с государством. Делается вывод, что ответственность государства перед лицом
является многоаспектным понятием, которое нельзя сводить только к ответствен-
ности должностных лиц государственных органов.

Ключевые слова: государство, ответственность государства перед личностью,
гражданское общество, законодательство, юридическая ответственность, права и
свободы человека.

Розділ 1
ТЕОРІЯ  ДЕРЖАВИ  І  ПРАВА

© ОНІЩЕНКО Наталія Миколаївна – доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України, академік НАПрН України, завідувач відділу теорії держави
і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

© СУНЄГІН Сергій Олександрович – кандидат юридичних наук, науковий співро-
бітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України



Onishchenko Natalia, Sunegin Sergiy. Responsibility of a state before a person in the
context of civil society development

The article investigates the problem of state responsibility before a person in the context
of civil society development. It is noted that the lack of state responsibility before a person
challenges the implementation of one of the basic principles of modern law – the principle of
priority of rights and freedoms of an individual, so the rights and freedoms of an individual
may be implemented mainly in the legal relationship with the state. It is concluded that state
responsibility before a person is a multi-aspected noution that can not be reduced only to the
liability of public officials.

Key words: state, responsibility of a state before a person, civil society, legislation, legal
responsibility, human rights and freedoms.

В особливо загостреній формі проблеми формування і функціонування
громадянського суспільства постають у часи суспільного неспокою.

Сьогодні «оголені» всі аспекти життєдіяльності громадянського сус-
пільства в Україні: політичні, економічні, соціальні, філософські і, без-
умовно, правові.

На жаль, можна без перебільшення констатувати, що сучасна наука, у
тому числі правова, виявили свою повну нездатність до вирішення тих
важливих проблем, які поставило на сучасному етапі розвитку українське
суспільство, безпосередньо український народ.

Одним із найбільш важливих завдань сьогодення є визначення опти-
мального співвідношення між державою і суспільством.

Пошук порядку в людському суспільстві, відмічав видатний філософ та
мислитель В.С. Соловйов, – супроводжується пошуком влади. Просування
України по демократичному шляху прямо пов’язане по-перше, з перероз-
поділом соціального простору між державою і громадянським суспіль-
ством, а по-друге, з їх визначеною, бажано більш ефективною взаємодією,
або, хоча б налагодженим співіснуванням в нових політичних умовах.

Слід зазначити, що принцип пріоритетного функціонування громадян-
ського суспільства по відношенню до державної влади знаходить своє роз-
повсюдження, стає все більш характерним для генеральної динаміки роз-
витку сучасної світової цивілізації. Це, зокрема, відображено у появі та
успішній діяльності міжнародних невладних організацій, наднаціональ-
них інститутів ООН, ЮНЕСКО, МОП тощо. 

В умовах розбудови демократичної держави відносини «особа – дер-
жава» зазнають суттєвих змін. Ці відносини не мають на меті забезпечен-
ня для однієї частини суспільства більший ступінь свободи, ніж для іншої.
Необхідно вести мову про державну владу, що забезпечує умови свободи
для всіх членів суспільства, всіх громадян держави. Слід зазначити, що із
стародавніх часів держава завжди розглядалася як певний «інструмент»,
що забезпечує певний рівень свободи у конкретних просторових та часо-
вих вимірах. Свобода народу забезпечена лише тоді, коли народ дійсно
організовує без будь-якого втручання союзи, збори, видає закони, обирає за
власним волевиявленням всіх посадових осіб держави, яким доручається
проведення в життя законів і здійснення управління на основі цих законів
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(приклад – Майдан 2013-2014 рр.). Отже, свобода народу забезпечена
лише тоді, коли влада в державі повністю і остаточно належить народу. Як
відомо, повновладдя народу складається в умовах демократичної правової
держави. В такій державі народ має всю повноту і верховенство влади.
Органи влади, що створюються, підкорені народу, обираються і контролю-
ються народом. Тільки за таких умов забезпечується свобода особи. В
демократичній, правовій державі взаємовідносини органів влади і грома-
дян щодо свободи особи будуються як паритетні й справедливі. Народ
однаково зацікавлений і в свободі окремої особи, і в нормальному фун-
кціонуванні органів держави, що забезпечують права і свободи людей.

З політичної точки зору, відносинами соціальної справедливості, за
яких тільки можлива свобода особи, можуть бути відносини, при яких сво-
бода прямо залежить від сутності влади, дійсне народовладдя – від дійсної
свободи особи: без одного не має іншого1.

Права і свободи, встановлені демократичною державною владою,
здійснюються в інтересах всіх громадян і кожної людини окремо. В уста-
новленні прав і свобод державною владою, в реалізації їх громадянами
спостерігається фактична єдність загального і окремого, результатом чого
є зміцнення державної влади, задоволення інтересів людей.

Необхідно зазначити, що в наш час відповідальність держави перед
особою починає, хоча і повільно, набувати більш-менш реального харак-
теру: активно оновлюється законодавство, в тому числі норми, що перед-
бачають юридичну відповідальність як держави в цілому, так і її посадо-
вих осіб. Встановлення норм відповідальності держави перед громадяни-
ном є свідченням визнання державного пріоритету прав і свобод громадя-
нина над іншими цінностями в суспільстві.

Одну з основних ознак соціальної, правової держави – пов’язаність
держави правом – слід розуміти так, що права громадян не є дарованими
державою, а мають власне обґрунтування. Вони об’єктивно існують від
народження людини і є невідчужуваними. Тому відносини особи та дер-
жави мають будуватися на основі їх зв’язаності взаємними правами,
обов’язками і відповідальністю. Як громадянин є відповідальним перед
державою, так і держава відповідальна перед громадянином2. 

Між особою і державою існують певні відносини, в яких кожна із сто-
рін має права і відповідні обов’язки3. Специфіка цих відносин полягає в
тому, що значна їх частина регулюється правом. Від імені суспільства вис-
тупає його особлива політична організація – держава, а особа в цих відно-
синах виступає як громадянин. Саме за допомогою права встановлюється
відповідний баланс у взаємовідносинах «держава – особа», визначається
правове становище його учасників, необхідні гарантії здійснення їх прав і
виконання ними обов’язків. У зв’язку з цим Конституція України передба-
чає обмеження прав і свобод особи в надзвичайних умовах, для гаранту-
вання безпеки громадян, захисту конституційного устрою, з метою захис-
ту здоров’я, прав і інтересів інших осіб, забезпечення безпеки держави.
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Правові обмеження свідчать про зменшення обсягу можливостей і прав
особи. В правовому регулюванні це вирішується шляхом встановлення
обов’язків, заборон, покарань тощо, спрямованих на захист суспільних
відносин.

Розглядаючи взаємозв’язок держави, права і свободи особи, необхідно
зазначити, що існують права і свободи, які ні в якому випадку не повинні
обмежуватися – це природні права і свободи людини. Вони не створюють-
ся державою і не можуть бути нею обмежені, а належать людині від народ-
ження, в силу її природи. Це передусім право на життя, честь, гідність, а
також вибір місця проживання, свободу думки, совісті й релігії, та деякі
інші, що містяться у відповідних міжнародно-правових документах.

Цілі встановлення правових обмежень визначені в ст. 29 Загальної дек-
ларації прав людини 1948 р., де записано, що при здійснені своїх прав і
свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які вста-
новлені законом виключно з метою забезпечення відповідного визнання і
поваги до прав і свобод інших, задоволення вимог моралі, громадянського
порядку, загального добробуту в демократичному суспільстві. Декларація
прав і свобод людини та громадянина встановлює: права і свободи люди-
ни і громадянина можуть обмежуватися законом тільки настільки, наскіль-
ки це необхідно, з метою захисту конституційного устрою, здоров’я, закон-
них прав та інтересів інших людей у демократичному суспільстві. В умо-
вах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі
обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

Для держави право слугує необхідною передумовою впливу на пове-
дінку громадян засобами встановлення приписів, заборон, обов’язків. А
для громадян право виступає не тільки мірою встановленої свободи, а й
важливим гарантом від її необґрунтованого утиску. Можна сказати, що
наскільки держава здійснює владні функції стосовно громадян, настільки і
зобов’язана перед ними.

У свою чергу особа підкоряється державі й відповідає перед нею.
Державна організація суспільства передбачає з боку громадян дисципліно-
ваність, дотримання встановлених приписів. Без елементів підлеглості,
виконання вимог держави неможливе саме існування і міцність державної
організації.

Дійсна свобода не виключає, а передбачає взаємодисципліну і взаємо-
відповідальність як особи, так і держави. У відповідальності знаходить
прояв діалектика необхідності і свободи, їх єдність. Право, що регламен-
тує можливу і необхідну поведінку, виступає важливою умовою свободи
особи. Держава, охороняючи право, охороняє тим самим свободу кожної
особи.

Відповідальність особи своєю іманентною якістю також має свободу –
свободу обирати варіанти дій, свободу приймати рішення, свободу усві-
домлювати свої вчинки тощо. Водночас свобода, як зазначалося, не може
бути абсолютною і безмежною. Свобода особи – це розумні межі її дій і
вчинків.
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Таким чином, особа і держава є носіями взаємних обов’язків, найбільш
чітко сформульованих у юридичних правах і обов’язках, у відповідності і
на підставі яких може визначатися їх юридична відповідальність один
перед одним. Іншими словами, юридичний аспект відносин «держава –
особа» характеризується тим, що кожна із сторін цих відносин повинна
діяти на основі права, його норм, яких неухильно треба дотримуватися.

Основний зміст багатьох юридичних гарантій свободи особи полягає в
забезпеченні необхідних умов для нормального життя, активної діяльнос-
ті у суспільств4. З цією метою мають систематично оновлюватися, приво-
дитися у відповідність до вимог часу чинне законодавство, вдосконалюва-
тися правові форми і методи охорони прав громадян, зростати можливості
участі громадян в обговоренні законопроектів, а також у їх прийнятті і
проведенні в життя. Зрозуміло, що необхідно посилювати відповідальність
за порушення законних прав і свобод особи, держави, тобто практично
реалізувати вимоги демократичного законодавства.

У тріаді «держава – право – особа» найбільш незахищеним елементом
є особа. У держави, що використовує владу в своїх інтересах, є багато шля-
хів і можливостей обмежувати без належних підстав свободу і права
людини. У наші дні є актуальними слова Демосфена, які він сказав багато
століть тому, що людина повинна боротися за свої права так само, як і за
стіни свого будинку.

Ще раз підкреслимо, що проблема відповідальності держави перед
особою, перед своїми громадянами є однією з найменш розроблених в
українській юридичній літературі. Пояснюється це багатьма причинами,
але одна з них очевидна. В Україні держава визнавалася джерелом усіх
прав і свобод, проблема відповідальності держави перед простим членом
суспільства – особою могла здатися нісенітницею (наприклад, пропозиція
в роки радянської влади щодо необхідності запису в Конституції права
громадян на страйк). Така пропозиція розглядалася б як контрреволюцій-
на, ворожа, спрямована на підрив влади з одного боку, а з іншого – вважа-
лося, що держава в нас народна, слугує народу, тому як можна проти неї
страйкувати? Або виходити на центральні площі та бойкотувати владу, що
є антинародною.

Об’єктивно має існувати інститут відповідальності держави перед осо-
бою, але до цього часу відсутні належні розробки цього питання. До цього
інституту входять норми міжнародного права, що містяться в тих міжна-
родних конвенціях і документах, які ратифікувала Україна, конституційні
норми, як це зазначалося, що покладають обов’язки на державу щодо
особи, її прав і свобод, норми всіх інших галузей права, що передбачають
відповідальність держави, її органів і посадових осіб перед громадянами.
Наприклад, норми Кримінального кодексу України, що передбачають від-
повідальність за посадові злочини, норми Кодексу законів про працю, в
яких встановлюється відповідальність керівників за порушення трудових
прав громадян тощо.
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До цього часу в Україні, про що вже йшлося, слабко розмежовані два
такі поняття, як відповідальність держави і її органів чи посадових осіб.

Порушення прав особи посадовою особою – це протиправне діяння
держави, адже держава формує свій апарат, добирає кадри, присвоює ква-
ліфікаційні і посадові розряди тощо.

У багатьох демократичних правових державах відсутній вказаний
поділ відповідальності, позов пред’являється не чиновнику, а державі.

Ще раз наголосимо, що у правових державах створені і діють механіз-
ми, за допомогою яких справляється ефективний вплив на якісну сторону
діяльності державного апарату, особливо щодо дотримання прав і свобод
людини.

Прикладом може слугувати інститут юридичної відповідальності дер-
жави перед особою. Такий інститут свідчить про публічний характер
влади, про її підзвітність суспільству, саме в цьому проявляється публічно-
правова відповідальність держави в цілому.

Інститут відповідальності держави перед особою – це одна з головних
гарантій прав і свобод людини, закріплених у чинному законодавстві.
Держава встановлює механізм власної публічно-правової відповідальнос-
ті, бере на себе обов’язок забезпечити також можливість її реалізації, зро-
бити доступною її для громадян. Цим досягається послаблення тиску дер-
жави на суспільство і водночас підвищується можливість його контролю за
діями держави, за рішеннями її органів та посадових осіб (сучасні транс-
формаційні зміни в Україні).

Проблема відповідальності держави перед особою – це проблема від-
повідних правовідносин (конституційних, цивільно-правових тощо), в
яких держава має виступати не суб’єктом особливої значущості, а суб’єк-
том – відповідальною стороною. Це і є правові відносини рівних сторін, в
яких держава має ряд переваг перед особою.

Питання про відповідальність держави перед особою слід розглядати,
враховуючи їх взаємозв’язки, взаємодію, оскільки це двосторонні відноси-
ни, а не односторонні, отже, завжди повинен бути взаємовплив сторін одна
на одну. Чи є взаємовплив у відносинах «держава – особа»? Безперечно.
Він може бути не рівнозначним, суперечливим, може в якійсь мірі визна-
чатися протилежними цілями і інтересами сторін, але такі відносини існу-
ють.

Крім того, слід зазначити, що об’єктивно між державою і особою
можуть і навіть повинні існувати суперечності, втім вони не повинні наби-
рати руйнівного характеру. Так, завдання держави – запобігати зростанню,
посиленню цих суперечностей, не доводити їх до гострого конфлікту.
Слабка діяльність держави в соціальній сфері часто стає причиною гос-
трих соціальних конфліктів, порушенням прав громадян, що закріпленні в
законодавстві України.

Задача держави передбачати, попереджати наростання, посилення цих
суперечностей, не доводити їх до гострого протистояння.
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Однією з причин безвідповідальності держави є відсутність ефектив-
них механізмів реалізації відповідальності держави перед особою.
Завдання українського суспільства – їх створити, оскільки держава не заці-
кавлена в здійсненні, і тим паче в удосконаленні механізму власної відпо-
відальності. В правовій державі такої невідповідності у відносинах «дер-
жава – особа» бути не повинно.

Зрозуміло, ступінь, рівень відповідальності держави перед особою,
визначається рівнем зрілості громадянського суспільства, його самоорга-
нізацією, активністю впливу на державно-правові механізми, взаємозв’яз-
ком суспільства, держави і особи. Слід також врахувати, що саме незнан-
ня закону особою звільняє державу від відповідальності. Цілком очевидно,
що відповідальність може настати передусім там, де є можливість у гро-
мадян контролювати дії влади. Тому держави і, особливо ті, в яких відсут-
ній демократичний режим, а переважає інший (авторитарний, тоталітар-
ний, адміністративно-командний), зводять до мінімуму можливості кон-
тролю з боку суспільства і окремих громадян дій органів влади і посадо-
вих осіб і в такий спосіб уникають відповідальності перед ними.

При такому стані речей, коли у держави в особі різних органів і безлі-
чі урядовців переважаючими є привілеї і права, а у пересічних громадян
переважно обов’язки, не може бути і мови про реалізацію принципу вза-
ємної відповідальності держави і громадянина.

У чинному законодавстві України прямо зазначається, що держава від-
повідає перед людиною за свою діяльність, утвердження і забезпечення
прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Одним із перших законів України, в якому чітко обґрунтовується при-
нцип відповідальності держави перед особою, був Закон «Про реабіліта-
цію жертв політичних репресій в Україні». Ця ідея також проголошена і в
Законі України «Про порядок відшкодування шкоди громадянину, завданої
незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури
і суду». Цей конституційний принцип конкретизований в інших нормах
діючого законодавства.

Держава несе відповідальність за дії або бездіяльність своїх законодав-
чих органів. Така відповідальність наступає, якщо їх дії містять склад між-
народного правопорушення (наприклад, видання закону, що суперечить
зобов’язанням цієї держави за міжнародними договорами). Держава не
може зняти з себе відповідальність за невиконання зобов’язань за міжна-
родними договорами, посилаючись на внутрішнє законодавство. Механізм
відповідальності починає діяти не з часу видання відповідних законів, а з
моменту їх фактичного виконання, відсутність закону теж може сприяти
настанню відповідальності держави, бо держава, що взяла на себе міжна-
родні зобов’язання, неодмінно повинна внести відповідні поправки в своє
внутрішнє законодавство з тим, щоб забезпечити виконання цих
зобов’язань5.

Держава несе відповідальність і в тому випадку, якщо з її території іні-
ціюються протиправні діяння проти іншої держави, у тому числі і діяння,
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вчинені індивідами (наприклад, бандитські дії та вчинки, здійснення теро-
ристичних актів і ін.). Держава, на території якої знаходяться іноземні вій-
ськові бази, несе відповідальність, якщо вона не забороняє скоювати за їх
допомогою протиправні діяння проти інших держав.

Держава несе відповідальність за ті дії, які вчиняються на її території,
негативні наслідки яких виявляються за його межами і завдають збитку
інтересам інших держав. Це відбувається, наприклад, при забрудненні
навколишнього середовища. Стокгольмська Декларація ООН по пробле-
мах навколишнього середовища 1972 р. зобов’язує держави здійснювати
діяльність в межах своєї юрисдикції і контролю, без заподіяння збитків
навколишньому середовищу інших держав або районів за межами дії
національної юрисдикції (п. 21).

Також держава відповідає і за деякі правомірні дії, що призвели до
шкідливих наслідків (наприклад, за збиток, заподіяний запущеними нею
космічними об’єктами, незалежно від наявності вини). Так, ст. 2 Конвенції
про міжнародну відповідальність за збиток, заподіяний космічними об’єк-
тами, встановлює «абсолютну відповідальність за виплату компенсації за
ушкодження, заподіяного космічними об’єктами на поверхні Землі або
повітряному судну у польоті». В даному випадку підставою відповідаль-
ності є не правопорушення, а так звана відповідальність за ризик і вона
зводиться лише до відшкодування збитку. Існує також декілька міжнарод-
них договорів, які передбачають абсолютну відповідальність за збиток,
заподіяний в результаті діяльності по мирному використанню атомної
енергії (Віденська Конвенція про цивільну відповідальність за збиток,
заподіяний в результаті діяльності, пов’язаної з використанням атомної
енергії 1963 г.; Брюссельська Конвенція про відповідальність за морські
перевезення ядерних матеріалів 1971 р. та ін.)

Держава несе відповідальність за дії державних органів, військового
командування і військових частин, що порушують норми права щодо
збройних конфліктів, які регламентують засоби і методи ведення війни;
тому воно повинне вжити всі заходи до того, щоб у разі збройного кон-
флікту всі гуманітарні норми, закріплені в Женевських конвенціях 1949 р.,
Додаткових протоколах до них 1977 р. і в інших міжнародних конвенціях
виконувалися всіма органами, військовими частинами і підрозділами,
окремими військовослужбовцями.

Відсутність відповідальності держави перед особою ставить під сумнів
реалізацію одного з основних принципів сучасного права – принципу пріо-
ритету прав і свобод людини та громадянина, бо права і свободи людини і
громадянина можуть бути реалізовані переважно у правовідносинах з дер-
жавою. Отже, саме на державі лежить обов’язок забезпечити реалізацію
цих прав, оскільки обов’язок, не забезпечений відповідальністю, перетво-
рюється на фікцію.

Повільний прогрес у вирішенні проблеми відповідальності держави
перед особою, в налагоджуванні збалансованого правового механізму їх
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взаємодії можливо пояснити, в тому числі, і відсутністю необхідних тео-
ретичних напрацювань. Юридична наука повинна якомога скоріше позбу-
тися синдрому перебільшення ролі і значення держави по відношенню до
особи6.
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СВІТОГЛЯДНІ КООРДИНАТИ ПРАВОВОГО САМОПІЗНАННЯ

Розглядаються деякі загальні світоглядні проблеми правового самопізнання.
Головна увага приділяється існуючим науковим підходам до розуміння людської свідо-
мості як такої, а також контурам сучасної наукової «картини світу». Розв’язання
зазначених проблем є необхідним для побудови теоретичного підґрунтя правосвітог-
лядної самоідентифікації особи, розвитку її правової самосвідомості. Автор доходить
висновку, що теоретичне вивчення правосвідомості не набуде рис схоластичності,
якщо воно ґрунтуватиметься на практиці емпіричного правового самопізнання. Вирі -
шення завдань статті слугує реалізації автором загальної мети комплексного дослід-
ження правового самопізнання – розробки його теоретичних засад, методології і мето-
дики.
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Гладкий С.А. Мировоззренческие координаты правового самопознания
Рассматриваются некоторые общие мировоззренческие проблемы правового само-

познания. Основное внимание уделяется существующим научным подходам к понима-
нию человеческого сознания как такового, а также контурам современной научной
«картины мира». Решение указанных проблем необходимо для построения теоретиче-
ской основы мировоззренческой самоидентификации личности, развития ее правового
самосознания. Автор приходит к выводу о том, что теоретическое изучение правосо-
знания не приобретет черт схоластичности, если оно будет основываться на практи-
ке эмпирического правового самопознания. Решение задач статьи служит реализации
автором общей цели комплексного исследования правового самопознания – разработки
его теоретических основ, методологии и методики.
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Gladky Sergiy. Ideological coordinates legal self-knowledge
The article discusses some general philosophical problem of knowledge of the man him-

self in the world of law. Focuses on existing scientific approaches to understanding the human
mind and the contours of the modern scientific «view of the world». Solving these problems is
needed to build a theoretical framework ideological identity of the individual. It serves for the
development of the legal consciousness of the individual. The author concludes that the theo-
retical study of justice will not be scholastic, unless it is based on legal practice, empirical
knowledge of the man himself. Solving problems is the implementation of articles authored the
general objectives of integrated legal research of self-development of its theoretical founda-
tions, methodology and methods.

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

Утвердження цінності самопізнання простежується у багатьох релігій-
них, філософських, наукових (насамперед, психологічних) та інших кон-
цепціях, які мали значний вплив на формування світогляду індивідів і соці-
альних груп. У людини як істоти розумної існує фундаментальна потреба
в самопізнанні. Потреба у пізнанні себе в праві та права у собі (правовому
самопізнанні) – це новоутворення новітньої доби історії людського сус-
пільства. Належною мірою соціалізована людина в сучасному суспільстві
– це, крім іншого, носій достатньо розвинутої правосвідомості.
Дослідження останньої на сучасній теоретико-методологічній основі
здійснюють такі українські дослідники, як О. Атоян, Ю. Калиновський,
С. Максимов, І. Тімуш, М. Цимбалюк та інші. Проте в контексті самопіз-
нання проблематика правосвідомості науковцями досі ґрунтовно не роз-
роблялася. Метою цієї статті є розгляд низки загальних світоглядних
аспектів формування правової самосвідомості людини.

Розуміння людиною феномена правосвідомості та її праворозуміння
загалом певним чином «форматують» її пізнавальну активність, спрямова-
ну на себе як суб’єкта права. Ще важливішою (фундаментальною) світог-
лядною засадою правового самопізнання є розуміння людиною свідомості
як такої, місце цього феномена в «картині світу», яку вибудовує для себе
індивід (або вибудовує для нього суспільство). Відповідно, глибинний
смисл дискусій стосовно питань теорії правосвідомості криється у тій ца -
рині філософського та наукового пізнання, де вчені намагаються розв’яза-
ти загальні проблеми сутності свідомості та її відношення до буття.

Множинність трактувань проблеми свідомості обумовлено відмінностя-
ми світоглядних і методологічних підходів, вибором різних аспектів і цілей
дослідження, індивідуальними та груповими уподобаннями вчених. Як
відомо, класичні філософські підходи до проблеми свідомості розвивалися
в чотирьох основних напрямках: об’єктивного ідеалізму, дуалізму, суб’єк-
тивного ідеалізму та матеріалізму. Спектр сучасних підходів до вирішення
цієї проблеми є значно ширшим. Британський філософ С. Пріст в результа-
ті проведеного ним дослідження дійшов висновку щодо існування семи
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основних (таких, що не зводяться один до одного) підходів до феномена
свідомості: 1) дуалізм (Платон, Р. Декарт, К. Поппер, Д. Экклз); 2) ло гічний
біхевіоризм (К. Гемпель, Г. Райл, пізній Л. Вітгенштейн); 3) «явний» ідеа-
лізм (Д. Берклі, Г. Гегель); 4) матеріалізм (Ю.Т. Плейс, Д. Девідсон, Т. Хонд -
ріх); 5) функціоналізм (ранній X. Патнем, Д. Льюіс); 6) двохаспектна теорія
(Б. Спіноза, Б. Рассел, П. Стросон); 7) феноменологія (Ф. Брентано,
Е. Гуссерль)1. У книзі, опублікованій у 1991 р., не були висвітлені автори-
тетні сьогодні теорії інтенціональності свідомості, представлені
Д. Деннетом і Д. Сьорлом, та деякі інші відомі теорії. Отже, теоретико-
методологічну основу дослідження  свідомості формували всесвітньовідомі
мислителі, коло яких є доволі широким, а світоглядні засади аналізу ними
проблем свідомості – різновекторними й загалом несуміс ними.

У сучасній літературі також представлено чимало дискусійних концеп-
цій свідомості, як наприклад, пізнання психіки як синергетичного об’єкта
(Г. Рузавін, М. Мойсеєв, І. Єршова-Бабенко); трактування свідомості як
«духовного організму», оснаще ного функціональними органами
(Є. Веліхов, В. Зінченко, В. Лекторський); голографічна гіпотеза нейрофі-
зіолога К. Прибрама. Оригінальні авторські погляди на свідомість обґрун -
товують також В. Алахвердов (свідомість як механізм перевірки здогадки
про оточуюче), В. Ганзен (функціональна структура свідомості), М. Щер -
баков (кластерна теорія інтеграції психіки) та ін.2

О. Атоян слушно зауважує, що незважаючи на давність пер манентних
спроб дослідити феномен свідомості, це явище залишається серед дослід-
жуваних одвічно і пізнаваних лише частково. Багатовікові дослідження
призвели до розуміння того, що різноманіття й несталість переко нань з
приводу свідомості – константа3.

Розширення меж наукових уявлень про «свідомість» у другій половині
XX ст. – на початку XXI ст. призвело, зокрема, до активного наукового
вжитку терміна реальність (у правознавстві, відповідно, «правова реаль-
ність»). Реальність виявляє себе багатоманітно − і об’єктивно, і суб’єктив-
но, й багатьма іншими способами. При цьому, як слушно зазна чає
С. Максимов, «правова реальність не є якоюсь субстанційною частиною
реальності, а є лише способом організації та інтерпретації певних аспектів
соціального життя, буття людини. Але цей спосіб є настільки суттєвим, що
в разі його відсутності розпадається сам людсь кий світ. Тому ми розгля-
даємо його як реально існуючий»4. Подібним чином можна трактувати
співвідношення правосвідомості та свідомості людини, інтерпретуючи
першу як спосіб організації другої.

Зміст поняття свідомості не піддається лінійному впорядкуванню, є
багатомірним. Науковці вивчають не тільки індивідуальну свідомість, а й
різні форми суспільної свідомості (групову, масову тощо). З погляду про-
блематики самопізнання головний інтерес становить індивідуальна свідо-
мість, яка для конкретного суб’єкта самопізнання постає як суб’єктивна
реальність.
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Поняття суб’єктивної реальності позначає усвідомлювані психічні
стани індивіда, які засвідчують для нього факт його існування. Воно охоп-
лює як окремі психічні явища (відчуття, сприйняття, почуття, думки, намі-
ри, бажання, вольові зусилля і т. д.), так і цілісне персональне утворення,
представлене нашим «Я». Це утворення, як зазначає Д. Дубровський, являє
собою динамічний континуум, який тимчасово переривається глибоким
сном або випадками втрати свідомості й остаточно припиняється смертю.
Суб’єктивна реальність завжди являє собою певний «зміст», в силу чого
найважливішою властивістю свідомості є її інтенціональність. Цей
«зміст» дано індивіду у формі «поточного теперішнього», тобто зараз, хоча
він може виражати минуле і майбутнє5.

Реалізуючи один із можливих способів структурування суб’єктивної
реальності, згаданий автор називає такі загальні характеристики її систем-
ної структури. Вона є:

1) динамічною (тобто компоненти та їх зв’язки, що її утворюють, пере-
бувають у постійній зміні; властиві їй форми впорядкованості та її ста-
більність реалізуються лише шляхом локальних і глобальних змін, що
невпинно відбуваються);

2) багатовимірною, тобто не є лінійно впорядкованою, являє собою
єдність багатьох динамічних «вимірів», кожний з яких виражає особливу
якість, що не зводиться до іншої, має свій спосіб організації;

3) біполярною, тобто основні її інтросуб’єктивні відносини являють
єдність протилежних модальностей «Я» і «не-Я»;

4) структурою, що самоорганізується (її цілісність та ідентичність
постійно підтримується внутрішніми факторами і спеціальними чинника-
ми, які контролюють і забезпечують міру автономності локальних змін і
реконструкцій, що дозволяють зберігати цілісність та ідентичність)6.

Правосвідомість індивіда як один з «вимірів» його суб’єктивної реаль-
ності позначена «родовими» ознаками свідомості загалом – їй притаманні
динамізм, багаторівневість, багатокомпонентність, суперечливість.
Оскільки поняття правосвідомості є похідним від поняття свідомості, то
найфундаментальнішою серед теоретичних проблем цієї сфери наукових
досліджень можна вважати відсутність єдиної теорії свідомості і надмірну
багатоманітність визначень поняття «свідомість». Як зазначає російський
дослідник А. Агафонов, така ситуація спричинюється до малопродуктив-
ності професійної полеміки та, принаймні, не сприяє інтеграції накопиче-
ного досвіду й виробленню спільної позиції7. Враховуючи ту обставину,
що теоретико-правова наука, досліджуючи проблеми правосвідомості,
значною мірою послуговується категоріальним апаратом, виробленим
загальною психологією, вартою уваги є думка Н. Кудєлікіної, А. Макарова
та І. Ворожейкіна, які вважають, що проблема побудови психологічної тео-
рії свідомості та вибору релевантного їй методологічного підходу є систе-
моутворюючим компонентом сучасної кризи теоретичної психології8.
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Суть згаданої проблеми полягає навіть не в тому, що в умовах кризи
наукової раціональності класичного типу та утвердження міжпарадиг-
мального діалогу (чи полілогу) як норми наукового життя побудова єдиної
теорії свідомості неможлива. Вона є значно глибшою, якщо взяти до уваги
висловлену М. Мамардашвілі думку про те, що побудова позитивної теорії
свідомості в принципі неможлива, оскільки свідомість як така в силу своєї
інтенціональності не може бути «схоплена» в категоріях «предмета» або
«речі»9.

Не маючи переконливих аргументів, які б доводили онтологічний ста-
тус феноменології свідомості (її існування як емпіричного явища), дово-
диться, вслід за А. Агафоновим, розрізняти: 1) поняття «свідомість» як
суто теоретичне – таке, що позначає гіпотетичну (не реальну, емпірично
достовірну, а лише мислиму) систему механізмів, узгоджена діяльність
яких породжує усвідомлювані переживання, тобто поняття, необхідне
лише для пояснення феномена усвідомлення; 2) поняття «усвідомлення»,
що позначає сукупність емпіричних фактів, які є відкритими для само-
спостереження та супроводжуються почуттям суб’єктивної очевидності
того, що відбувається10. Такий підхід дозволяє теоретично пояснити при-
роду усвідомлення та є виправданим тому, що, з наукового погляду, меха-
нізми свідомості не можуть бути змістом «безпосереднього досвіду»
(людина неспроможна усвідомлювати те, як вона усвідомлює; вона нездат-
на помислити свідомість поза її змістом, як таку).

Невизначеність загального поняття свідомості у вітчизняній гуманітар-
ній науці сьогодні обтяжена спадком радянської доби, за якої в моноідео-
логічній суспільній ситуації культивувалася теорія відображення. В сучас-
ній Україні як частині пострадянського (в сенсі ментальності) простору ще
доволі поширеними і впливовими є погляди на сутність свідомості (а, від-
повідно, і правосвідомості), її функціональне призначення і потенціал,
породжені цією теорією. Остання, як відомо, базується на протиставленні
об’єкта та суб’єкта пізнання, а саме пізнання розуміє як копіювання об’єк-
та. Рівень розвиненості свідомості, у т. ч. її окремих форм, оцінюється
залежно від адекватності відображення об’єкта. Відповідно, з позицій цієї
теорії правосвідомість трактується як суб’єктивний образ правової дійс-
ності. Активність правосвідомості розглядається лише як «зворотний
вплив» на свого детермінанта. 

За констатацією М. Цимбалюка, в сучасних дослідженнях буттєвих
основ правосвідомості помітно превалює зведення останніх до законодав-
чо-нормативної форми буття права – «правосвідомість розглядається пере-
важно як похідна від своєрідної «інтеріоризації», ін дивідуально-
суб’єктивного засвоєння норм чинного законодавства…»11. Остаточне
подолання так званого «радянського нормативізму» у правосвідомості
українського суспільства означатиме відмову від утвердження залежного,
підлеглого статусу правової свідомості у «картині» юри дичного світу,
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визнання її творчого потенціалу, важливої ролі у відтворенні та породжен-
ні дійсності.

Існуючі трактування сутності свідомості ілюструють таку визначальну
рису сучасної ситуації в науці, в тому числі юридичній, як світоглядний і
методологічний плюралізм. Перші два десятиліття існування України в
умовах державної незалежності виявили складність і суперечливість про-
цесу утвердження цього принципу в суспільстві посттоталітарного типу.
Втім, очевидно (досвід найбільш демократично розвинених країн світу в
цьому переконує), що його додержання учасниками наукового спілкування
дозволяє відкрити нові світоглядні перспективи, реалізувати різноманітні
гносеологічні позиції в процесі наукового пізнання. Результатом зазначе-
них зрушень має бути формування багатомірної картини світу, збагачення
сукупного наукового знання як важливої складової інтерсуб’єктивної соці-
альної реальності.

Парадигмальні зрушення в осмисленні феномена людської свідомості
стимулюються також діалогом представників наукового і духовно-релігій-
ного знання, який набув особливої глибини у зв’язку з посиленням у
ХХ ст. наукового інтересу до духовних практик Сходу. Адепти останніх
вже багато століть переконані, що світ тотожний самому собі, а не картині
світу будь-якої епохи чи спільноти – його не можна передати словами, але
можна пережити. Як зазначає О. Колісник, психотехніки духовних практик
спрямовані не на понятійно-логічні розмисли, а на вихід за межі цього дис-
кретно-дискурсивного розмірковування. Духовні практики дають особис-
тості можливість прорватися в іншу реальність, яка не описується захід-
ною парадигмальною картиною світу. Вони розвивають не лівопівкульне
аналітико-логічне знання природи (котре породжує подвійність світу і кар-
тини світу), а правопівкульне інтуїтивне проникнення у неї, в котрому всі
суперечності злагоджено поєднуються в послідовну органічну ціліс-
ність12.

Говорячи про ідеологічний плюралізм як чинник розвитку сучасної
теорії права та гуманітарного знання загалом, ще раз зауважимо на такій
важливій закономірності правового самопізнання: фундаментальні відмін-
ності в усвідомленні людьми світу правових феноменів і свого місця в
цьому світі визначаються насамперед системою світоглядних координат.
Доволі продуктивним засобом, який допомагає суб’єкту самопізнання
визначитися в цій системі, є теоретична схема підходів до праворозуміння,
вироблена в сучасній філософії права. Так, М. Цимбалюк, вибудовуючи
дихотомічну класифікацію, за базовою світоглядною характеристикою
(тобто, залежно від наділення домінантним ста тусом буттєвих чи свідомих
факторів генерування правових смис лів) поділяє згадані підходи на
об’єктиві стські та суб’єктивістські. При цьому за логіко-методологічними
ознаками в кожній з даних альтернативних груп учений виокремлює раціо-
налістичні та нераціоналістичні (пов’язані переважно з постмодерніст-
ськими настановами) підходи (на підставі їх стосунку до ідеї логічного
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обґрунтування нормативного характеру права та форм його усвідомлення).
У теорії права дослідник вказує на дивергенцію юснатуралізму та позити-
візму (залежно відповідно від визнання чи невизнання «метаюридичних»
основ правосвідо мості, а також від розрізнення чи ототожнення права й
закону), а також на альтернативне тлумачення природи правової норматив-
ності представниками правових версій онтологізму та деонтологізму (для
перших притаманна тенденція «зведення» уявлень про належне до харак-
теристик сущого, тоді як для останніх така редукція вбачається за немож-
ливу)13.

ХХ століття для суспільних наук стало часом парадигмальних транс-
формацій в напрямку від класичного (раціоналістично-об’єктивістського)
світогляду, через некласичну парадигму з її інтенцією на людську суб’єк-
тивність, до «постмодерну» («посткласики»). Вихідними ідеями мислите-
лів, які належать до цієї течії, є множинність існування життєвих світів і
плюралізм форм культури, на яких будуються вимога антидогматизму, від-
мова від жорсткого доктринального монологізму, руйнування системи
символічних протилежностей, відмова від «двоїстого счислення світу»
тощо14. Прибічники постмодерну спрямовують свої зусилля на руйнуван-
ня логоцентризму – метафізичної картини світу, що стверджує раціоналізм
як онтологічне підґрунтя суспільства (через уявлення про структурова-
ність і розумність світу) та наукового мислення, яке спроможне єдино
істинним способом дати опис зовнішньої реальності15. Характерни ми
рисами постмодерну, що справили помітний вплив на розвиток су часної
теорії й філософії права, дослідники визнають також: культур ний і етич-
ний релятивізм; відмову від насильницького перетворення ре альності, її
переведення з «нерозумно го» стану в «розумний»; антисистематичність,
тобто відмову від спроб систематизації світу, оскільки він не вкладається в
жодні теоретичні схеми16.

До чого зобов’язує індивіда усвідомлення ним того факту, що він при-
ймає нову парадигму пізнання (за умови, якщо в нього наявне прагнення
уникнути світоглядної еклектики)? Як видається, до постановки практич-
но недосяжної цілі – тотального переосмислення (переусвідомлення) своїх
поглядів (уявлень, пізнавальних установок, стереотипів тощо) щодо реаль-
ності (природної, соціальної, у тому числі правової), свого місця в ній і,
власне, самого себе. Фактично можна здійснити лише незначну частину
цієї роботи. Її об’єм залежить від духовного, інтелектуального, вітального
потенціалу суб’єкта пізнання та інших чинників (зокрема, від того, як кон-
фігурована межа між свідомим і несвідомим у його психіці).

Завершуючи розгляд загальних проблем визначення сучасних світог-
лядних орієнтирів правового самопізнання, слід зазначити, що в результа-
ті широкої диверсифікації світоглядних засад вивчення реальності (в тому
числі людини та її свідомості), парадигмального «розшарування» цього
процесу, наукові дослідження в галузі теорії правової свідомості будують-
ся, як здається на перший погляд, на доволі непевній, суперечливій, нена-
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дійній філософсько-методологічній основі. Проте «очевидність» такого
висновку ґрунтується на настановах наукового мислення класичного типу,
зокрема, на прагненні віднайти «єдину, об’єктивну істину». Зовсім інше
бачення ситуації відкривається у вимірі посткласичної парадигми.
Посткласична епістемологія перед бачає визнання багатовимірного образу
реальності, а також непереборну мно жинність описів і «точок зору»,
відно сини додатковості та взаємодії між ни ми17.

За умов релятивізації світоглядних засад правопізнання роль інтегрую-
чого чинника у правосвідомості конкретного індивіда може відігравати
процес його самопізнання, в якому «проявляються» (нерідко еклектично,
але, що важливо – в єдиному контурі життєвого світу) феномени світу пра-
вових ідей та інших рівнів правової реальності. Теоретична рефлексія пра-
восвідомості не набуде рис схоластичності, якщо вона ґрунтуватиметься
на практиці емпіричного правового самопізнання, діалогічно взаємодіяти-
ме з цим процесом. Кожній людині зрілого віку доцільно знову (свідомо)
пройти знайомий, як здається, з дитинства шлях до правової реальності,
розпочинаючи його з вивчення «топографії» власного феноменального
світу (внутрішнього світу правових феноменів), в контексті якого можна
екзистенційно осмислювати «зовнішні» правові явища з сучасних світог-
лядних позицій.
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ПРОБЛЕМА СУТНОСТІ ТА ПОНЯТТЯ ПРАВА

Концентрується увага на ключовому питанні проблемної сутності та понятті
права шляхом використання комплексного педагогіко-правового дослідження.
Сформульовано на загально філософському рівні парадигму права, орієнтовану на
інтегрування основних світоглядно-методологічних підходів – природно-правового та
юридичного позитивізму. У цьому контексті обґрунтовано поглиблене осмислення
феномена права, його поняття, призначення у розвитку та долі кожної людини, сус-
пільства, людства.

Ключові слова: право, природне право, позитивне право, сутність права, гуманіс-
тичні властивості права, офіційно-владна значущість права, гуманістична правова
педагогіка.

Ткачёва Н.А. Проблемы сущности и понятия права
Концентрируется внимание на ключевом вопросе проблемной сущности и понятии

права путем использования комплексного педагогико-правового исследования.
Сформулировано на общефилософском уровне парадигму права, ориентированную на
интегрирование основных мировоззренческо-методологических подходов – природно-
правового и юридического позитивизма. В этом контексте обосновано углубленное
осмысление феномена права, его понятия, назначения в развитии и судьбе каждого
человека, общества, человечества.

Ключевые слова: право, природное право, позитивное право, сущность права, гума-
нистические свойства права, официально-властное значение права, гуманистическая
правовая педагогика.

Tkacheva Natalia. The problem of essence and the concept of law 
This article concentrates our attention on the basic question of problematic essence and

the concept of law through the use of complex legal pedagogical research. Formulated at a
general philosophical level of the law justice paradigm directed on integration to basic out-
look-methodological points of view – the natural law and the legal positivism. In this context
substantiates the deep understanding of the law phenomenon, its concept, the purpose in
development and the fate of every man, society and the whole mankind.

Key words: law, natural law, legal positivism, the essence of law, humanistic peculiarities
of law, official commanding significance of law, humanistic legal pedagogics.

Феномен права, як об’єктивно існуюче, багатоаспектне, закономірне
явище завжди привертав до себе увагу не тільки юристів, а й філософів,
соціологів, психологів, педагогів. Адже саме існування людини, суспіль-
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ства, держави неможливе без дотримання правових норм – норм людських
відносин, які склалися протягом тисячоліть. Тому проблема праворозумін-
ня, виховання поваги до права, правових переконань надзвичайно важлива
і актуальна. 

Виникнення та подальший розвиток права, поступове зростання його
прогресивної ролі як загальносоціального феномена, загальнолюдської
цінності має багатовікову історію. Осмислення сутності – вирішального і
головного, що визначає феномен права, його поняття можливе за умови
встановлення критеріїв, тобто ознак, мірила, які засвідчують об’єктивну
істину, справжність пізнання, на підставі чого і відбувається сприйняття,
оцінка цього явища. Усвідомлення сутності та поняття права може здійс-
нюватися у напрямі осягнення його духовної спадщини, з’ясування філо-
софського розуміння, а також шляхом вивчення історичного досвіду мину-
лого – виникнення та розвитку права протягом попередніх історичних
епох, тобто опанування знаннями накопиченими людством, які мають бути
засвоєні з історичної суспільної свідомості та суспільної практики. 

Процес правоутворення в історії людства був тривалим і складним.
Право формувалося як необхідний регулятор економічної, політичної,
культурної, моральної та інших сфер суспільного життя. Це економічна,
політична, культурна і моральна цінність, яка втілює загальнолюдські
вимоги, норми належної поведінки в суспільстві, що склалися протягом
усієї історії його розвитку на основі уявлень про добро і зло, честь і без-
честя, істину, справедливість і несправедливість, свободу і обов’язок,
совість, порядність і непорядність. Ці загальнолюдські соціальні, мораль-
ні цінності становлять фундамент, на якому право ґрунтується. Основні
духовні цінності, невіддільні від права категорії моралі без яких неможли-
ве існування суспільства, розглянуті у науково-педагогічній літературі у
працях Л.М. Архангельського, Н.О. Головко, Б.Т. Григоряна, Л.Г. Грин -
берга, Є.Б. Гудиліної, Г.К. Гушницького, В.К. Димиденка, А.Г. Харчева,
К.А. Шварцман, О.Ф. Шишкіна, В.С. Штейна та ін. Зазначені соціальні
цінності, сутнісні властивості права, що образно втілюють його душу –
свобода, справедливість, рівність, досліджуються у філософській, юри-
дичній, педагогічній науках у якості його основоположних, провідних
(наскрізних) ідей, а також з огляду на їх трансформацію у принципи права.
Зокрема, це роботи: С.С. Алєксєєва, М.А Вороніної, Г. Гегеля, В.П. Гор -
батенка, І. Канта, В.С. Нерсесянца, А.Ф. Плахотного, Дж. Ролса, 
Ж.-Ж. Руссо, С.Д. Цаліна, Н.А. Ткачової та ін.

Основними світоглядно-методологічними підходами у розумінні та
тлумаченні права є позитивістський і природно-правовий. Представники
позитивного напряму: К. Бергбом, М. Коркунов, Д. Остін, К. Шершеневич
та ін. Юридичному позитивізму властиве обґрунтування права сили – пре-
рогативи виняткової ролі державної влади над правом. Відповідно до
чого – держава є явище первинне, а право – вторинне; держава передує
праву історично та логічно, а звідси ствердження похідного характеру
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суб’єктивного права від позитивного права, яке встановлюється державою.
Позитивістській теорії права притаманне ігнорування змістової сторони
права, відмова від пізнання та визнання категорії сутності права, тобто
його суттєвих властивостей, ідеї, духу. 

Природно-правова школа права була започаткована ще давньогрецьки-
ми філософами (Демокріт, Сократ, Платон, Арістотель, софісти, стоїки) і
римськими юристами (Павло, Ульпіан). Представники цього напряму:
Ф. Вольтер, Г. Гегель, Т. Гоббс, І. Кант, Дж. Локк, П. Пестель, Ж.-Ж. Руссо,
Г. Сковорода та ін. Ця теорія стверджувала ідею природних невід’ємних
прав і свобод людини; позитивне право було відокремлене від природного
права; справедливість, свобода, рівність визнавалися властивостями люд-
ської природи, що відповідало принципу дотримання етичного мінімуму. З
приводу цього доцільно розглянути точку зору авторів підручника
«Філософія права» Бачиніна В.А., Журавського В.С., Панова М.І. на думку
яких принцип етичного мінімуму виявляється у ряді наступних конкрет-
них особливостей позитивного права: «По-перше, це відношення до таких
цінностей як життя, свобода, власність, людська гідність як до відносних,
а не абсолютних соціокультурних величин. По-друге, це схильність до
редукування нормативно-ціннісних відносин у суспільстві, до юридичної
прагматики, що відстоює насамперед інтереси власної держави. І по-третє,
це легістська орієнтація на зведення права до законів держави, що в під-
сумку приводить до ліквідації всієї системи природного права, а з нею і
можливостей для громадян апелювати у випадку обмеження їхніх природ-
них прав до існуючого законодавства»1. 

На відміну від вузького розуміння права – юридичного позитивізму, в
концепціях його широкого розуміння, зокрема, в теорії природного права,
«ставиться за мету з’ясування сутності правових явищ, необхідність вста-
новлення того, що стоїть за зовнішніми формальними властивостями пози-
тивного права, пояснення і оцінка правових явищ з точки зору норматив-
них ціннісних ідеалів»2. Цінність природного права уможливлює виявити
те головне, вирішальне, що визначає яким критеріям має відповідати зміст
позитивного права, об’єктивну необхідність його існування в суспільстві,
спрямовує цивілізований розвиток позитивного права у напрямі яким воно
має бути. Без глибокого розуміння природного права, його загальних
духовних цінностей – ідей, об’єктивних властивостей неможливе усвідом-
лення необхідності загальнообов’язковості офіційно-владного, формаль-
но-визначеного регулятивного характеру цього феномена. Слід підкресли-
ти, як пише А. Машков «зміст основної ідеї природного права полягає у
тому, що природні права людини висуваються в якості певного орієнтиру,
свого роду критерію для оцінки правового змісту закону (писаного права).
Ще знаменитий оратор і державний діяч Стародавнього Риму Марк Тулій
Ціцерон говорив: «Несправедливий закон не створює право»3. Ціннісний
сенс природного права у ствердженні ідеї природних невід’ємних прав
людини – захисті апріорних загальнолюдських ідеалів справедливості,
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свободи, рівності. Отже, позитивне право має відповідати цим ідеалам, які
відображені в принципах права. Тому природне право є ідеалом позитив-
ного, встановленого державою права. У цьому зв’язку уявляється цілком
переконливим визначення цілі права як належного стосовно закону (пози-
тивного права) і держави, сформульованої у вигляді наступного ціннісно-
правового імперативу: «закон (позитивне право) і держава мають бути
правовими. Правовий закон та правова держава – це, отже, правові цілі –
цінності реального закону (позитивного права) і держави. У цій аксіоло-
гічній площині таке співвідношення належного та існуючого виражає
ідею необхідності постійного вдосконалення таких, що практично скла-
лися і реально діючих форм позитивного права і держави, які як явища
дійсності, що історично розвивається, поділяють її досягнення та недо-
ліки і завжди далекі від ідеального стану»4. Отже, завдяки природно-пра-
вовій теорії почали вирізняти природне і позитивне право, право і закон. 

Не можна не звернути увагу на те, що сьогодні як і у радянські часи
право у суспільно-політичній та державно-правовій науковій літературі
продовжує ототожнюватися із законодавством, внаслідок чого стверджу-
ється, що в умовах соціально-неоднорідного суспільства право відображає
волю певної групи людей, еліти, класу, спрямоване на задоволення та
захист інтересів правлячих соціальних сил. Як відзначають автори підруч-
ника «Теорія держави і права», «більшість дослідників сутності права
зосередили увагу на одному її найважливішому моменті – державній волі
(волі пануючого класу). Однак, сучасний підхід до пізнання сутності права
передбачає не тільки врахування державної волі як такої… Сутність права
взагалі не може бути розкрита однією категорією, її можна пізнати і вира-
зити лише за допомогою системи категорій, що відтворюють дійсну при-
роду та історію права5. Отож, для усвідомлення сутності права важливо
з’ясувати, що його квінтесенцією є не законодавство, не самі по собі акти
державної влади, а матеріалізовані в абстрактно-концентрованій формі
узагальнені духовні соціальні цінності, які відповідають об’єктивним,
природним найважливішим сутнісним властивостям права і втілені у
головній основоположній ідеї єдності, рівності, свободи і справедливості.
За визначенням видатного філософа Г.-В.-Ф. Гегеля – автора діалектично-
го методу пізнання, який зберігає свою всезагальну цінність і у сучасних
умовах розвитку людства, закони можуть бути не позбавлені суб’єктивіз-
му, а тому можуть суперечити логосу права – його духовному началу.
Необхідно розмежовувати поняття «право» і «законодавство», які чітко
визначені в юридичній науці не тотожними, бо система законодавства – це
передусім форма права, тобто засіб вираження його норм у конкретні стат-
ті, нормативні приписи, нормативно-правові акти. Терміном «законодав-
ство» позначається сукупність нормативно-правових актів, що мають юри-
дичну силу у результаті їх видання і захисту державою. З цього приводу
О.В. Петришин зауважує, що на відміну від законодавства «право є
завжди вираженням справедливості. Закони та інші нормативно-правові
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акти можуть виражати як справедливість (бути правовими), так і
несправедливість (бути неправовими); якщо система права має об’єктив-
ний характер, то система законодавства залежить від суб’єктивного факто-
ра – діяльності законодавця, інших суб’єктів правотворчих повноважень»6. 

Дослідження державно-правової дійсності спрямовується загальними
категоріями діалектики, зокрема, доцільно звернути увагу на те, що «спів-
відношення змісту і форми як держави, так і права засноване на визнанні
вторинності форм стосовно їх сутності, на можливості існування в межах
однієї сутності різних форм, на пошук саме тих із них, що найбільше від-
повідають сутності явища, тощо»7. Отже, закон може не відповідати об’єк-
тивним, природним, сутнісним властивостям права. У цьому зв’язку В.С.
Нерсесянц визначає: «…закон (те,що установлюється як позитивне право)
може як відповідати, так і протистояти праву, бути (цілком або частково)
формою офіційно-владного визнання, нормативної конкретизації і захисту
як права, так і інших (неправових) вимог, дозволів і заборон… Лише як
форма вираження об’єктивно обумовлених властивостей права закон стає
правовим законом. Правовий закон – це і є право, що отримало офіційну
форму визнання, конкретизації і захисту – словом законну силу, тобто
позитивне право, яке володіє об’єктивними властивостями права»8. І далі
у розгорнутому вигляді загальне поняття такого позитивного права (пра-
вового закону) В.С. Нарсесянц формулює «як загальнообов’язкову форму
рівності, свободи і справедливості»9.

Доцільно також звернути увагу на те, що всесвітньо-історичний розви-
ток людства (від рабства до феодалізму і капіталізму, а потім і до постка-
піталістичного цивілізму) – це одночасно і поступальний еволюційний
процес у формуванні закономірності зростання прогресивної ролі права як
загальносоціального феномена – носія вищих начал-ідеалів свободи, спра-
ведливості, рівності, основоположних цінностей цивілізації, що відповідає
самій природі людини як духовно-моральної істоти. Право, виходячи з
планетарних масштабів його поширення, все більш впевнено виявляє себе
на шляху до цивілізації з точки зору утвердження загальнолюдських цін-
ностей. Підтвердженням цього є сучасне міжнародне право, яке характе-
ризується наявністю системи міжнародно-правових актів, хартій, деклара-
цій, пактів, конвенцій, угод, що відповідають демократичним правовим
принципам міжнародних відносин. Сказане дає можливість усвідомити
природно-історичну місію права, його значення як нормативно-ціннісного
регулятора суспільних відносин, у якості духовно-практичного загально-
соціального феномена, призначеного спрямовувати цивілізований розви-
ток людства. Спираючись на історичний досвід, досягнення правової тео-
рії і практики, можна зробити висновок, що ціннісна сутність права,
наявність позитивної тенденції – поступового зростання його прогресив-
ної ролі на всіх етапах історичного розвитку людства як загальносоціаль-
ного феномена, обумовлені об’єктивною, самостійною природою права і
не залежать від офіційної антиправової волі владних структур.

23Юридичні і політичні науки



Викладене вище дає підстави зробити наступне узагальнення.
Проаналізувавши філософські основні світоглядно-методологічні підходи
щодо осмислення такого феноменального явища як право, з огляду на його
історичний генезис, а також сучасний рівень наукових розробок у цьому
напрямі, спробуємо сформулювати дефініцію – сконструювати зміст
поняття «право». Багатозначущість визначень права, наявність різних
поглядів на цю складну, багатоаспектну категорію ставить питання про
осягнення його гуманістичної духовної сутності через осмислення право-
вої матерії у її загальнолюдському ціннісному інструментальному розу-
мінні. На сучасному етапі розвитку людства, на думку відомого вченого в
галузі філософії та теорії права С.С. Алєксєєва «концепція права, яка від-
повідає вимогам сучасного громадянського суспільства – це філософія
правозаконності або що теж саме гуманістичного права, яке покликане
владарювати, правити у суспільстві»10. Сутність цього феномена полягає
у його дійсній гуманістичній природі, високолюдському призначенні.
Закладені у структурі матерії права основоположні базові властивості
органічно поєднуються із загальносоціальною масштабною регулятивною
значущістю, а отже, і загальнообов’язковістю, що гарантує соціальну цін-
ність права. Визначивши природну гуманістичну сутність права, необхід-
но також враховувати, обумовлений силою його духовного, ідеологічного
авторитету, всезагальний владний характер, який підтримується дер-
жавною волею і захистом, і таким чином шляхом визначення загальноо-
бов’язкового дотримання правових норм, підтверджує незмінну роль в
існуванні та розвитку суспільства. Отже, доцільно підкреслити непри-
пустимість відриву позитивного права від права природного. Як ствер-
джують вчені в галузі філософії права «розриви між позитивним і природ-
ним правом здатні приводити до трагічних непорозумінь, що часом поста-
ють у вигляді витончених парадоксів»11. Тому вважається за доцільне на
більш загальному філософському рівні, поклавши в основу духовний сві-
тоглядний стрижень права, інтегрувати обидва філософські основні сві-
тоглядно-методологічні підходи до розуміння природного і правового
позитивізму. Конструювання поняття права потребує інтегративного під-
ходу щодо осмислення юридичної догматики на базовому філософському,
світоглядному рівні пізнання його глибин та призначення. Такий спосіб
усвідомлення феномена права сприятиме більш цілісному його досліджен-
ню як самостійної субстанції одного з найвищих досягнень цивілізації і
культури людства. З огляду на це зазначимо, що дефініція права має від-
повідати його об’єктивним природним сутнісним властивостям, а також
обумовленій ними владній загальнообов’язковості права як відображення
узгодження інтересів усіх соціальних груп населення, еліт, окремих інди-
відів.

Підсумовуючи викладене спробуємо сформулювати наступне визна-
чення. Право – це соціально-регулятивна, загальнозначуща, а тому загаль-
нообов’язкова, об’єктивно обумовлена його сутнісними властивостями
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такими як «справедливість», «свобода», «рівність» міра, яка внаслідок
цього набуває формально визначеного, офіційно-владного державного
характеру. Відображає узгоджену загальну волю народу з урахуванням
потреб та інтересів усіх соціальних груп населення, еліт, окремих індиві-
дів і охороняється державою. 

Дана дефініція має на увазі позитивне право у його поєднанні, а не у
розбіжності з об’єктивними, сутнісними гуманістичними властивостями,
які відображають в цілому природу, специфіку та соціальну цінність пра-
вового феномена. У наведеній дефініції дуалістичного розуміння сутності
права загальнообов’язковість відповідає двом загальнопов’язаним вимо-
гам, що вирізняють право: соціально-ціннісна та офіційно-владна значу-
щість, що дає можливість найповніше осмислити зміст права і характери-
зує його в єдності природного і позитивного сенсу. Для підтвердження
обґрунтованості запропонованого підходу звернемося до точки зору С.С.
Алєксєєва, згідно з якою логіка історії людства вимагає того, щоб у «життя
суспільства вступили позитивні закони, або зовнішнє, тобто позитивне
право, яке володіє могутньою соціальною силою і разом з тим глибоко
розумними, істинно духовними моральними началами»12. Такий підхід
може стати опорою у реалізації духовних основ та цінностей права, які
мають важливе значення у спрямуванні людини до вищих ідеалів гармонії
і досконалості, сприятиме формуванню правосвідомості, правової культу-
ри, вихованню правових переконань, а отже, виконанню правом своєї місії
у її високому цивілізованому значенні.

Окреслена проблема осмислення сутності та визначення поняття права,
її глибина і всебічність ставить завдання подальшого дослідження цього
феномена, опрацювання його дефініції не тільки з точки зору юридичного
позитивізму шляхом трактовки цього явища у якості сукупності норм, а й
з позиції встановлення змісту права за допомогою комплексного підходу
як до складної соціальної системи тобто, використовуючи напрацювання
інших суспільних наук, зокрема, філософії, педагогіки, психології, соціо-
логії. У цьому контексті доцільно звернути увагу на те, що в сучасних умо-
вах у зв’язку з актуальністю розробки питань пов’язаних із зростанням
загальносоціальної, інструментальної цінності права, поширюється значу-
щість його призначення – виховної функції, а отже, роль гуманістичної
правової педагогіки у вирішенні ключових проблем стосовно розробки
педагогічних технологій формування позитивно-правової поведінки соці-
ального суб’єкта, його правосвідомості, правової культури. 
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УДК 340.12
С. В. САВЧУК

ВИНА ЯК ОНТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ: ФІЛОСОФІЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ

Досліджується творчий доробок М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра,
М. Бубера, П. Рікьора у смисловому наповненні феномену вини. 

Філософська рефлексія з приводу вини встановлює її константний характер. Вина
невіддільна від екзистуючої людини. Вона вказує на екзистенціальну сутність людини.
Вина перетворюється у винуватість самої екзистенції. Людина винувата самим існу-
ванням як таким. Вина – онтологічна.

Ключові слова: буття, вибір, вина, винуватість, відповідальність, екзистенція,
злочин, мораль, погранична ситуація, самість, суд, Dasein.

С. В. Савчук. Вина как онтологическая характеристика человеческого суще-
ствования: философия экзистенциализма

Исследуется творческое наследие М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра,
М. Бубера, П. Рикёра М. в смысловом наполнении феномена вины.

Философская рефлексия по поводу вины устанавливает её константный характер.
Вина неотделима от экзистирующего человека. Она указывает на экзистенциальную
сущность самого человека. Вина превращается в виновность самой экзистенции.
Человек виноват самим существованием как таковым. Вина – онтологическая.

Ключевые слова: бытие, вина, виновность, выбор, мораль, ответственность,
пограничная ситуация, преступление, самость, суд, экзистенция, Dasein.

Savchuk Sergiy. Fault as ontological characteristic of human existence: existential
philosophy

The creative heritage of M. Heidegger, K. Jaspers, J.-P. Sartre, M. Buber, P. Ricoeur is
investigated in semantic content of the phenomenon of fault.

Philosophical reflection, which concerns fault, sets its constant character. The fault is
inseparable from human existence. It points to an existential essence of a human being. The
fault turns into the guilt of its existence. The human being is guilty by the existence itself. The
fault is ontological by its nature.

Key words: being, choice, fault, guilty, responsibility, existence, crime, morality, border
situation, trial, Dasein.

Можна припустити, що філософія екзистенціалізму порушує питання
вини з надією на те, щоб стати певним безгрішно-трансгуманним дискур-
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сом, який здіймається, разом із релігією, над тим, що кваліфіковано в
ньому як властиве всім і кожному. Моделі вини приписують їй ту якість,
яку людина набуває при переході від старого стану до нового. 

Філософська рефлексія з приводу вини встановлює константний харак-
тер цього явища. Що б не було з доемпіричною випадковістю події, яка
започаткувала традиції зла, людська діяльність назавжди віддана під владу
досвіду вини. Навіть якщо вина не первісна, одвічна, вона завжди фунда-
ментальна. Вина – онтологічна характеристика людського існування
(екзистенціалізм і психоаналіз). Саме неподільність вини і людського існу-
вання, мабуть, робить вину непростимою не тільки de facto, але і de jure.
Спроба виключити вину з існування рівносильна його повному зруйну-
ванню, запереченню.

Аутентичним соціальним процесам ХХ століття є трактування вини,
розроблене екзистенціальною філософією (М. Хайдеггер, К. Ясперс, 
Ж.-П. Сартр, М. Бубер, П. Рікьор); через страждання та усвідомлення вини
відкривається структура екзистенції. При цьому для повнішого розуміння
їх творчої спадщини були враховані результати, отримані у працях
А.А. Дем’яновського, Є.О. Дженкової, А.А. Козловського, Т.Ю. Лебедєвої,
С.І. Максимова, А. Мацейна, І.П. Смирнова, О.В. Стовби.

Традиції німецької класичної філософії знайшли відображення у твор-
чості М. Хайдеггера. Філософ обґрунтовано запитує, «як (wie) ми винува-
ті і що означає вина?». «Ідея вини не вигадана довільно і не нав’язана
людині (dem Dasein)». Якщо її розуміння мислиме, то «ця можливість
повинна бути в людині намічена»; мають бути якісь познаки, які надали би
нам можливість розкрити феномен вини. Ці сліди М. Хайдеггер знаходить
у взаємозв’язку вини і буття: вислів «винуватий» завжди є його присуд-
ком1. Цим вина стає невіддільною від самої екзистуючої людини: «не
хтось винуватий, але я сам винуватий». Вона вказує на екзистенціальну
сутність людини. 

Вина перетворюється у винуватість самої екзистенції. Людина винува-
та самим існуванням як таким («Das Dasein ist als solches schuldig»). Вина
онтологічна. Людина «не лише може бути фактично обтяжена виною, але
є в самій основі свого буття винуватою». Ця сутнісна винуватість створює
екзистенціальну умову для імовірності стати «морально» доброю або ж
злою. Інакше кажучи, індивідуальна вина можлива лише як прорив загаль-
ної винуватості екзистенції.

Вина не має предикатів2. Усвідомити вину означає примусити загово-
рити «початкову винуватість – das ursprüngliche Schuldigsein», або «вину-
ватість не виникає із правопорушення, проте, навпаки, правопорушення
можливе лише на підставі цієї вихідної винуватості»3. 

Вина ставиться за провину людині, яка існує – безнадійно дефіцитар-
ній в зіставленні з повнотою буття4, в яке вона «закинута». Людина ство-
рює начерк самої себе. Цей нарис виникає із турботи. Будучи «закинутою»
в світ людина турбується бути, і турбота змушує її зробити начерк самої
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себе, надавши певний напрямок. Людина, створюючи один нарис самої
себе, неминуче заперечує всі інші можливі начерки. І це заперечення: ні
(Nicht) належить до екзистенційного смислу покинутості, становить, за
М. Хайдеггером, винуватість екзистенції як такої. Людина винувата одвіч-
но. Вона – винувате буття. Винуватість прихована у бутті, вплетена в саме
існування людини у світі. Ми завжди обираємо одне, заперечуючи все
інше. Цю ж думку відтворив і К. Ясперс: «Хапатися за одне означає, що
інше можна відкинути». Відхилення ж іншого штовхає мене «в об’єктив-
но неусвідомлену вину… Реальність екзистенції (Wirklichwerden) в одному
створює непереборну вину, відмітаючи (інші) можливості екзистенції»5. 

У трактаті «Питання про винуватість» (1946), написаному в дні
Нюрнберзького процесу над нацистськими злочинцями, К. Ясперс усіма
своїми помислами «як німець серед німців» прагнув «сприяти ясності й
одностайності, а як людина серед людей – брати участь» у пошуках істи-
ни в питанні вини6. Історичний та етичний самоаналіз німців, на його
думку, відбувається внаслідок тієї обставини, що вся німецька нація опи-
нилася в пограничній ситуації (Grenzsituation). Завдяки останній стало
можливо усвідомити скінченність свого існування, порушити запитання
про смисл життя.

«Простіше за все уникнути запитання (про вину – С.С.)», – наголошує
К. Ясперс7. Але «питання винуватості – це ще більшою мірою, ніж запи-
тання інших до нас, наше запитання до самих себе. Від того, як ми відпо-
вімо на нього в глибині душі, залежить наше теперішнє світосприйняття та
самосвідомість. Це питання життя для німецької душі». 

Міркування з цього приводу, переконаний філософ, «страждають плу-
таниною понять і позицій. Щоб дотримуватися правди, потрібні розмежу-
вання»8. К. Ясперс розрізняє чотири види винуватості, що відповідають
таким критеріям: Під яку категорію вини дії підпадають? Яка інстанція
приймає рішення про це? До яких наслідків призводить це рішення? Яке
виправдання чи покарання передбачається в рамках закону?

1. Кримінальна винуватість. Злочин – це об’єктивно доказові дії, що
порушують недвозначні закони. Інстанцією є суд, який установлює склад
злочину і застосовує відповідні закони.

2. Політична винуватість. Кожна людина відповідає разом із іншими за
те, як нею правлять. Інстанцією є влада і воля переможця – як у внутріш-
ній, так і зовнішній політиці. Вирішує успіх.

3. Моральна винуватість. За дії, які вчиняє окрема особа, вона несе
моральну відповідальність, до того ж за всі свої дії. Інстанцією є власна
совість, а також спілкування з близькою, люблячою, іншою небайдужою
людиною.

4. Метафізична винуватість. Солідарність між людьми як такими
робить кожну людину також відповідальною за всяке зло, несправедли-
вість у світі. «Якщо я не роблю, що в змозі, щоб запобігти їм, я також вину-
ватий». Інстанція – один лише Бог9.
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Кожне поняття винуватості виявляє реальності, що зумовлюють наслід-
ки для сфер інших понять винуватості. Люди, якби могли звільнитися від
метафізичної вини, були би ангелами. Усі інші концепції вини стали би
несуттєвими, безпредметними. Моральні хиби, слабкість – засновок полі-
тичної вини і злочинів. Певно, це розмежування можна використовувати і
софістично, щоб звільнитися від усього питання винуватості, зняти з себе
вину10.

Винуватість має зовнішні наслідки для життя, незалежно від того, чи
розуміє це той, кого вони стосуються. Внутрішній ефект для самосвідо-
мості вона має, якщо людина «бачить свою вину». Злочин карається. Для
цього необхідне тільки визнання винуватості з боку судді в його вільному
волевиявленні. Відповідальність існує й за політичної винуватості – від-
шкодовується шкода, а надалі політична влада і політичні права обмежу-
ються або втрачаються. Із моральної винуватості народжується усвідом-
лення, а тим самим каяття й оновлення. Метафізична винуватість змінює
людську самосвідомість перед Богом11. 

Очищення, переконує К. Ясперс, – це стезя людини як людини.
Звільнення через розвиток думки про винуватість є момент цього шляху.
Очищення – процес внутрішній. Це постійне становлення. Воно не є одне
і те ж для всіх. Кожний іде своєю особистою дорогою. Путь цей ніхто
інший не може ні передбачити, ані вказати. Очищення – це справа нашої
свободи, умова політичної свободи. Із визнання винуватості виникає усві-
домлення солідарності і власної відповідальності, без якої неможлива сво-
бода. Очищення звільняє нас. І те, «що правильне перед лицем смерті, у
крайніх обставинах, те стає поганою спокусою, якщо людина завчасно
поринає у стомленість, нетерпіння, розпач. Адже правильна ця погранич-
на позиція лише тоді, коли вона підкріплена стійкою розумністю, готов-
ністю скористатися ще можливим, поки триває життя. Упокорювання та
дотримання міри – ось наша доля»12, – так, контекстуалізуючи семантику
«німецької вини» (Die Schuldfrage), завершує свій трактат К. Ясперс. 

Людині у пограничних ситуаціях (хвороба, страждання, вина, смерть)
відкривається її скінченність, водночас і зв’язок із буттям. Екзистенція
абсолютно свобідна; людина обирає. Вона «створює себе» незалежно від
будь-якої зовнішньої детермінації. «Неможливо не обирати», – підсилює
сказане німецьким філософом Ж.-П. Сартр, представник атеїстичного
екзистенціалізму. «Я завжди можу обрати, – продовжує він, – але я пови-
нен знати, що навіть у тому випадку, якщо нічого не обираю, цим я все ж
таки обираю»13. 

Вибір завжди залишається вибором у ситуації. Людина знаходиться в
організованій ситуації. Своїм вибором людина примушує жити цією ситуа-
цією все людство. Вона несе відповідальність за вибір, який, зобов’язую-
чи її, зобов’язує водночас весь рід людський. Загальновизнані же мораль-
но-релігійні поняття совісті, вини, каяття Ж.-П. Сартр відкидає як такі, що
перешкоджатимуть людині бути вільною і самій обрати своє існування. 
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Отже, підсумовуючи сказане і дещо забігаючи наперед, можна припус-
тити, що використання моделі Dasein є однією з центральних точок розу-
міння сучасної філософії. Якщо і є «найзручніше місце відштовхування
для стрибка» в історію філософії вини, усвідомлювану як філософію люди-
ни, то це хайдеггерівська людина14. Праця М. Бубера «Проблема людини»
(1942)15 тому приклад: у вини немає іншого джерела, крім афективної
реакції одинака, який не знаходить собі місце в бутті при входженні туди.
Суб’єкт, залучаючись у процесі соціального спів-буття до діалогу з іншим,
тим спокутує свою вину перед буттям, інтегруючись у ньому, вступаючи з
ним у спілкування – як із Богом16.

У центрі уваги М. Бубера людина, М. Хайдеггера – Буття. Для пояс-
нення останнього М. Бубер обрав, зокрема, поняття вини (Schuld). На його
думку, М. Хайдеггер застосовує техніку породження отологічного, аутен-
тичного з духу щоденного, звичайного. Виходить зі звичної для німецької
мови ситуації, де хтось чимось «зобов’язаний» (schuldig ist) іншому. Далі
– з обставин, де хтось «винуватий» у чомусь (schuldig ist). І приходить звід-
си до становища, де хтось «стає винуватим» (schuldig wird) перед іншим,
тобто завдає шкоди наявному буттю іншого, є її причиною. Проте і це –
просто заборгованість (Verschuldung), а не первісна і справжня винуватість
(Schuldigsein), з якої виникає і стан «заборгованості». 

Справжня винуватість, за М. Хайдеггером, полягає у винуватості само-
го наявного буття. Воно винувате в основах свого буття. Винувате тому, що
не здійснює себе. Бо людська самість (das Selbst) приводиться ним до буття
лише у сфері горезвісного «загальнолюдського», де перебуває «Хтось»
(Man), а не власна самість. У цій ситуації лунає заклик совісті. Кличе саме
наявне буття, волає до самого себе. Те наявне буття, яке в силу своєї вини
не досягло само-буття (Selbst-Sein), звертається до самого себе, закликає
себе згадати про свою самість, звільнитися для самості, від несправжнос-
ті наявного буття прийти до його дійсності.

М. Хайдеггер «має рацію в тому, що всяке розуміння заборгованості
повертає нас до ідеї первісної винуватості. Має рацію і в тому, що ми здат-
ні виявити цю первородну винуватість», – резюмує М. Бубер. «Але ми
досягаємо цього не шляхом виокремлення певної ділянки життя – тої
ділянки, де наявне буття ставиться до себе самого і до свого власного
буття, а через осягнення всього життя без редукції – того життя, де інди-
від, по суті, ставиться до іншого саме як до чогось інакшого, ніж він
сам»17. Іншими словами, М. Хайдеггер, осмислюючи онтологічний статус
вини, першим ставить запитання, як не дивно, не по суті, а формі: що ми
маємо на увазі, коли в занепокоєному бутті, в режимі буття за себе, припи-
суємо комусь повинність?! 

Цією схемою утворення онтологічного М. Хайдеггер послуговується не
раз. За її ж допомогою формуються основні смислові прообрази викорис-
тання вини: а) предикат вини як «повинність». Ця форма буття має місце у
випадку певної заборгованості. З’являється в ситуації спів-буття з іншими;
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б) власне винуватість, у розумінні бути причиною або підставою для
подальшого звинувачення. При цьому людина, будучи виною дії, може
уникнути повинності, бути невинуватою. І навпаки, можна не бути виною
чогось, але продовжувати якусь повинність18.

Стезею М. Хайдеггера, прагнучи підвести під свою теорію онтологіч-
ний фундамент, іде і П. Рікьор. Сфера невольового (несвідомого) ототож-
нюється з поняттями «життєвий світ», «буття», уведення яких в аналіз ста-
вить, на його думку, феноменологію «на поріг онтології».
Феноменологією, у випадку семантичного розгляду терміна «винува-
тість»19, П. Рікьор називає «опис значень, що присутні в досвіді взагалі, чи
йдеться про досвід відносно речей, цінностей, особистостей тощо»20.
Переплетення образів та їх інтерпретацій – основа пізнання почуття вини. 

Винуватість має суто суб’єктивний відтінок. Її символіка відзначена
інтеріорністю. Вона свідчить про свідомість, над якою доволіє сила, що
впливає на неї. Свідчить також про докори сумління, що діють зсередини,
постійно знаходячись під владою почуття вини. Проте найзначущим є той
символ винуватості, який пов’язаний з судом як громадянським утворен-
ням, – стверджує П. Рікьор21. Метафізично перенесений у глиб душі, суд
стає тим, що ми іменуємо «моральною свідомістю». Людина переживає
почуття вини; досвід вини набувається передусім через почуття. Людина
постає перед невидимим судом, який визначає ступінь гріха, ухвалює
вирок і накладає покарання. Глибинна моральна свідомість перетворюєть-
ся в караюче око. Почуття винуватості стає усвідомленим, підзвітним і під-
судним внутрішньому суду; воно виступає як передбачення покарання. 

У почутті вини П. Рікьор, як і Г. Гегель, убачає один із проявів двоїс-
тості свідомості, внутрішнього діалогу, через який і здійснюється само-
аналіз і самопокарання: «Вина (culpa) – це самоаналіз, самовідчуття та
самопокарання за допомогою свідомості-двійника»22.

Семантичне наповнення феномена вини еволюціонувало протягом
усієї історії, відображаючи зростання самосвідомості індивіда та суспіль-
ства: від вини як покарання богів до вини як каяття перед Богом; від вини
як механізму самоосягнення до вини як показника особистісного зростан-
ня; від вини, яку варто скоріше забути, до вини, про яку треба пам’ятати.
Починаючи з минулого століття вина обирає своїм основним джерелом
історію людства, її трагічний розвиток. У мовній свідомості концепт вини
асоціюється насамперед із поняттям історичної відповідальності, колек-
тивної вини. Вина не лише універсальна, а й адаптивна, і протеїчна. Крім
соціальної, несвідомої, екзистенціальної реальності, яка диктує своє трак-
тування вини, виникла інтелектуальна, міжособистісна реальність, де ця
проблема отримала свою специфіку інтерпретації. 

1. Мацейна А. Бог и свобода / Мацейна А. – М.: Центр «Путь, Истина и Жизнь»,
1999. – С. 107. 2. Створюється враження, що М. Хайдеггер наблизився до християн-
ського розуміння первородного гріха (викладеного мовою філософії) як засновку всіх
інших гріхів. Проте цей ефект зникає при згадці порушеного М. Хайдеггером запитан-

31Юридичні і політичні науки



ня: «Який же досвід свідчить про цю вихідну винуватість людини?». Див.: Мацейна А.
Цит. работа. – С. 108. 3.HWPh – Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hrsg. von J.
Ritter u. K. Gründer. – Berlin : Schwabe&Co AG Verlag, 1992. – S. 1461. 4. Мартін
Хайдеггер вважає, що обґрунтуванням буття є безпосередність його екзистенціального
переживання, яке може статися лише у «тут-бутті» або «присутності» людини. Див.:
Хайдеггер М. Исток художественного творения / / Хайдеггер М. / пер. с нем. Михайлова
А.В. – М.: Академический Проект, 2008. – С. 466-473. 5. Jaspers K. Philosophie / Jaspers
K. – Berlin: Springer Verlag, 1948. – P. 506, 508. 6. Ясперс К. Вопрос о виновности /
Ясперс К.; пер. с нем. – М.: Прогресс, 1999. – C. 5. 7. Там же. – С. 15. 8. Там же. – С. 16.
9. Там же. – С. 19-20. 10. Там же. – С. 61-62. 11. Там же. – С. 23-24. 12.Там же. – С. 104.
13. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов / Ж.-П. Сартр. – М.:
Политизтад, 1989. – С. 319-344. 14. Звісно, якщо не віднайти задоволення у всьому, що
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лізована А.А. Дем’яновським, гласить: «Поклик совісті волає до власної екзистенції». І
тут же порушує запитання: на що вказує це положення фундаментальної онтології?!
Екзистенція – це доля, прописана до нашої загубленості, прихованості; те, що ми, вира-
жаючись мовою платоніка, зобов’язані пригадати як первісне і найістотніше; це прима-
ра фатуму в сучасній філософії. Екзистенція, незважаючи на ту видимість уникнення
невласного, призводить до ще більшої проблеми – зумовленості. Остання і характери-
зує фатальність. В екзистенціальному плані людина, маючи картину світу, приречена, не
виходячи із невласного. Але вона приречена і набуваючи власне. Людина, розкривши
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ 
НА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНУ НЕСТАБІЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Актуальність матеріалу, викладеного в статті, зумовлена проблемою в удоскона-
ленні та упорядкуванні діяльності державних органів влади і покращення матеріаль-
ного становища населення в Україні. Досліджено та визначено основні фактори, що
спричиняють соціально-політичну нестабільність в Україні. Вказано та обґрунтовано
механізми щодо застосування певних методів і способів, які допоможуть українському
суспільству повернути віру на краще майбутнє. Запропоновано конкретні заходи
боротьби з соціально-політичною нестабільністю, а також шляхи покращення ниніш-
нього стану суспільства в Україні. 

Ключові слова: державні органи, матеріальне становище, нестабільність.

Пильгун Н.В., Колычева Ю.А. Факторы влияния на социально-политическую
нестабильность в Украине

Актуальность материала, изложенного в статье, обусловлена   проблемой в совер-
шенствовании и упорядочении деятельности государственных органов власти и улуч-
шение материального положения населения в Украине. Исследованы и определены
основные факторы, вызывающие социально – политическую нестабильность в
Украине. Указанны и обоснованны механизмы по применению определенных методов и
способов, которые помогут украинскому обществу вернуть веру в лучшее будущее.
Предложены конкретные меры по борьбе с социально – политической нестабильнос-
тью, а также пути улучшения нынешнего состояния общества в Украине .

Ключевые слова: государственные органы, материальное положение, нестабиль-
ность.

Pylhun Natalia, Kolycheva Yulia. Factors influencing the socio-political instability in
Ukraine

The relevance of the material described in the article , due to a problem to improve and
streamline the activities of public authorities and to improve the material conditions of the
population in Ukraine . This paper investigates and identifies the main factors that cause
social and political instability in Ukraine. Specified and reasonable arrangements for the
application of specific methods and techniques that will help Ukrainian society to turn faith
into a better tomorrow. A specific measures to combat social and political instability , as well
as ways to improve the current state of society in Ukraine .

Key words: state, organs, financial, position, unstability.

Дослідження соціально-політичної нестабільності в Україні є дуже
актуальним в наш час, з точки зору причин виникнення цієї нестабільнос-
ті та тенденцій вирішення нагальних питань у суспільстві.
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Характеризуючи сучасний розвиток української держави і всього сус-
пільства, можна вказати на значне затягування перехідного процесу ста-
новлення цивілізованої, демократичної політичної системи в Україні, що
породжує підвищений рівень суспільно-політичної конфліктності у сус-
пільстві.

Кризовий етап сучасного українського суспільства характеризується
таким станом соціальної і політичної системи, коли всі її явища і процеси
вказують на недосконалість функціонування. Це в свою чергу позначається
на якості життя і соціальному стані всіх верств населення. Це вимагає від
державних посадових осіб глибокого і точного усвідомлення ситуації, що
склалася з метою розробки ефективних стратегічних рішень та втілення
певних захисних механізмів на захист прав, свобод та законних інте ресів.

Нинішній етап розвитку державності в українському суспільстві суп-
роводжується постійними конфліктами між виконавчою та законодавчою
владою, партіями і рухами, окремими політичними лідерами, фракціями в
парламенті, апаратом президента і апаратом уряду, між місцевою і цен-
тральною владою, а також владою і різними прошарками населення.

Головною причиною затягування соціально-політичної та економічної
кризи в Україна, яка вже по суті переросла в катастрофу, є механізм галь-
мування консолідації української нації, успадкований від радянської
епохи, який останнім часом посилюється внутрішніми і зовнішніми фак-
торами.

Загальна нестабільність в українському суспільстві характеризується
тим, що в державі виник політичний конфлікт, фундаментальною основою
якого є недовіра народу до державної влади. В Україні має місце і чітко
виражена недосконалість функціонування інститутів влади, а остання в
свою чергу підриває авторитет країни перед суспільством та світовим спів-
товариством.

Факторами впливу на соціальну нестабільність в Україні, перш за все є
те, що в українській державі тривалий час існує економічна криза, а це
впливає не тільки на матеріальне становище населення, їхній соціально-
майновий стан, а також на загальний стан політичних відносин у суспіль-
стві та рівень правової та політичної культури населення. Саме соціально-
економічна напруженість сприяє поглибленню соціально-політичних та
етнічних конфліктів у суспільстві.

В Україні існує велика кількість людей, які мають низький рівень мате-
ріального забезпечення. Поряд з наявною тенденцією до збагачення
незначної частини суспільства ці дані вказують на розвиток процесу соці-
ального розшарування в Україні і на катастрофічне падіння життєвого
рівня більшості населення. У поєднанні з глибокою економічною та духов-
но-культурною кризою у суспільстві це призводить до негативних явищ у
сфері соціального розвитку та розбудові громадянського суспільства.

Проглядається тенденція зростання бідності, серед причин якої слід
відзначити істотне зниження заробітної платні, яка не дає можливості

34 Держава і право • Випуск 64



людям, які працюють, забезпечити власні потреби і гідний рівень достат-
ку своєї сім’ї. Постійні затримки з виплатою заробітної платні ставлять
людей у скрутне становище, а її розміри не відповідають результатам
праці. 

Серед чинників соціальної нестабільності можна відзначити насампе-
ред гостру демографічну кризу, яка характеризується погіршенням не тіль-
ки кількісних, а й якісних характеристик народонаселення. Постаріння
населення, перевага смертності над народжуваністю, нестабільність шлю-
бів, збільшення позашлюбної народжуваності та кількості сімей з однією
матір’ю – і це є реаліями нинішньої України. 

Не менш важливим фактором нестабільності в українському суспіль-
стві є зростання частки населення, що перебуває на утриманні. 

В умовах невпевненості, несприятливих соціально-політичних та еко-
номічних перспектив спостерігається зростання кількості бездітних та
одно дітних сімей. Причиною цьому є відмова сімей від другої та третьої
дитини, терміни їх народження відкладаються до кращих часів.

Останніми роками в Україні зросли показники смертності населення.
Соціально-економічні, політичні та екологічні зміни в житті людей впли-
нули на структуру основних причин смертності. Констатується зростання
смертності майже з усіх причин. Зокрема причинами високої смертності є:
інфекційні та паразитарні захворювання, вбивства, алкогольні отруєння,
вживання наркотиків, самогубства, погіршення стану навколишнього сере-
довища.

Одним із факторів, що впливає на соціальну нестабільність в Україні є
таке соціальне явища, як безробіття. Починаючи з 1991 р., в Україні
ведеться облік безробітних і громадян, що шукають роботу. Кількість осіб,
що звернулися до служб зайнятості з питань працевлаштування, невпинно
зростає. У найбільш важкому становищі опинились молодь і молоді сім’ї,
більшість з яких практично неспроможні розв’язати свої соціально-побу-
тові проблеми власними силами.

Для забезпечення гарантій безробітним Верховна Рада України ухвали-
ла два закони у цій сфері, зокрема, в 1991 р. Закон України “Про зайнятість
населення” та в 2000 р. Закон України “Про загальнообов`язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття”. Вони є законодавчою осно-
вою для вирішення проблем соціального захисту безробітних, надання їм
певної матеріальної та іншої допомоги. Однак цього явно недостатньо.

Кількість зареєстрованих безробітних на початку 2014 року 525,1 тис.
осіб, з них отримують допомогу 432,4 тис. осіб, а середній розмір допомо-
ги за місяць складає 1175 гривень.

Також на соціальну нестабільність в Україні впливає ситуація в галузі
охорони здоров’я, яка постійно погіршується. Звідси гостро постала про-
блема охорони генофонду нації, здоров’я громадян. Викликає занепокоєн-
ня катастрофічне зростання ендокринних, алергічних, генетичних захво-
рювань, туберкульозу та інших, про які частіше говорять як про соціальні
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хвороби. Статистика свідчить, що за частотою виникнення вони вже зрів-
нялися з хворобами серцево-судинної системи, органів дихання, онкозах-
ворюваннями та травматизмом. Існують значні проблеми у державі щодо
виконання санітарно-гігієнічних вимог та норм стандартизації. Це вже
проблема, яка потребує вирішення на державному рівні.

Відчутний удар по соціальному житті українського населення завдають
рівень освіти, науки та культури громадян. Складнощі, що виникають в
соціальному середовищі, породжені нинішньою ситуацією в державі,
утруднюють перетворення, що проводяться в кожній з перелічених галу-
зей. Причинами цих складнощів є: недостатнє фінансування даної сфери,
недостатня матеріально-технічна забезпеченість, низький рівень наукової
діяльності, відтік педагогічних та наукових кадрів за кордон тощо.

Для зміни ситуації в Україні насамперед необхідні: ґрунтовна програма
соціогуманітарного розвитку, яка виважено узгодила б існуючі потреби з
наявними економічними можливостями; створення чіткої законодавчої
бази, яка б регулювала характер роботи і взаємовідносин усіх галузей соці-
ального життя; здійснення послідовних реформ у сфері економіки для під-
вищення фінансового становища громадян; спрямування сил держави на
збереження генофонду нації, стимулювання національної свідомості; під-
вищення рівня освіти населення; підвищення рівня зайнятості та розвиток
ринку праці; вдосконалення системи соціального захисту; мінімізація
зростання цін на суспільно важливі товари і послуги; спрощення системи
оподаткування.

Перспективним шляхом підвищення рівня життя населення, а, отже,
вдосконалення системи соціального захисту населення є створення спри-
ятливих умов для ведення малого та середнього бізнесу1.

Ситуація в сучасному українському суспільстві неоднозначна з точки
зору економічної та політичної нестабільності, тому виходячи із вище
наведеного, можна стверджувати про те, що соціальна сфера життя лише
на перший погляд здається чимось похідним, а то й другорядним, але
насправді ж вона є визначальною сферою людського буття. Розвиток еко-
номіки, державного будівництва, позитивних політичних процесів тощо
стає в принципі неможливим, якщо життєвий рівень населення, його від-
творення, стан здоров’я, освітній та моральний потенціал знижуються
нижче певної межі.

Якщо зовсім не брати до уваги інтереси українських громадян, не про-
рахувати бюджет середньої української сім’ї, то невдовзі ми отримаємо
кризу комунального господарства країни, бо грошей, що залишаться від
відвідування магазинів, не вистачить навіть на громадський транспорт,
вже не кажучи про оплату спожитого тепла, води та інших послуг ЖКГ.

Україна, отримавши незалежність, не мала власного чіткого бачення на
побудову демократичної держави. Старі політичні еліти, звикши до радян-
ської тоталітарної системи державного управління, не могли знайти нові
напрямки в управлінні новоствореною демократичною державою.
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Політики не мали такого досвіду і не бажали діяти в нових умовах. Усі
механізми в побудові і розвиткові держави були старими підходами.
Інтереси та зусилля були спрямовані на потреби верхівки, утримання дер-
жавної влади в своїх руках. 

Щодо політичної стабільності у державі, то вона залежить від багатьох
факторів, але загальною загрозою політичній стабільності залишається
складна ситуація в економіці України. Стагнація виробництва, зростання
тіньової економіки, наявність складних корупційних механізмів, значне
підвищення цін на промислові та продовольчі товари, зниження купівель-
ної спроможності населення, катастрофічне зростання бідності призводять
до нагромадження нерозв’язаних проблем і викликають незадоволення
народних мас політичною елітою.

Все це спричиняє конфлікти, перш за все, у виробничій сфері: з питань
заробітної плати, техніки безпеки, соціальних послуг, недемократичності
управління, що породжує мітинги, пікети, страйки тощо.

Разом з тим, значними політичними чинниками нестабільних процесів
у країні є: напружені відносини між Президентом, Урядом і Верховною
Радою; гостре протистояння між владою і опозицією, що часто виходить за
цивілізовані межі; боротьба між “заходом” та “сходом”, головною причи-
ною якого є розмаїття політичних та ідеологічних симпатій; нездатність
політиків об’єднати Схід та Захід; боротьба величезних фінансово-проми-
слових груп за доступ до економічних ресурсів тощо.

Неабияким фактором конфліктогенної ситуації в Україні є також напру-
га між елементами ланцюга “регіон–центр–регіон”, тобто конкуренція між
регіональними, політичними і фінансово-промисловими елітами за здійс-
нення впливу на прийняття рішень центром. Сьогодні можна чітко просте-
жити декілька центрів регіонального впливу – Донецький,
Дніпропетровський, Київський, Кримський. Головні причини виникнення
напруги між ними пов’язані з розподілом фінансових і матеріальних
ресурсів, бюджетною політикою центру, рівнем впливу тіньової економіки
й криміналітету на прийняття політичних рішень.

На шляху відродження України серйозні перешкоди становлять між-
конфесійні конфлікти. Така бажана для нашого суспільства внутрішня ста-
більність порушується ворожнечею між церквами, ієрархами, священика-
ми, віруючими. Спектр їх протистояння досить високий: боротьба за
храми, майно, лідерство, сфери впливу. Мова йде, в першу чергу, про серй-
озні конфлікти всередині православ’я – розкол Української Православної
Церкви на прихильників Київського патріархату і Московського. Цей релі-
гійний конфлікт має багатоплановий характер і проявляється не тільки на
богословсько-ієрархічному та побутовому рівнях, а і на політичному.

Політичні партії, рухи, організації, окремі діячі вбачають у тій чи іншій
релігії, церкві свою опору, залучають віруючих до членства у своїх лавах.
За таких умов церкві важко залишатися поза політикою. 

Серед політичних конфліктів важливу роль відіграють суперечності на
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національній основі. За оцінками міжнародних та вітчизняних експертів,
національна політика України протягом останніх років була привабливою
для багатьох, зокрема, сусідніх країн, як така, що забезпечувала належний
спокій в державі, хоча нерозв’язаних питань залишилося чимало.

Конфліктогенність самої структури політичної сфери суспільства поси-
люється збільшенням дистанції між збагатілою меншістю та зубожілою
більшістю. Якщо якісна структуризація населення (диференціація за
основними інтересами різних соціальних верств) є об’єктивною умовою
стабільності, то кількісна (поділ на багатих і бідних) призводить до нега-
тивного соціального і політичного напруження. Держава мусить бути
арбітром соціальних і політичних конфліктів, а не їхнім учасником.

В Україні практично немає цілісної системи політичної влади й управ-
ління, тому що суб’єкти політики частіше всього використовують своє ста-
новище у суспільстві і зловживають своїм статусом, залучаючи корупцій-
ні механізми. Народні обранці в більшій мірі дбають про своє благополуч-
чя та самі ж порушують принцип верховенства права, який є основопо-
ложним в їх діяльності. 

Неабияк на політичну нестабільність у країні впливає й те, що Консти -
туцію практично не виконує жодна з гілок влади, зокрема Конституційний
Суд, який тлумачить конституційні норми під політичне замовлення або
багатозначно2.

Сутність політичного режиму в Україні визначає своєю діяльністю або
бездіяльністю Президент України з допомогою конституційних і позакон-
ституційних механізмів влади.

В Україні склалася значною мірою олігархія – форма правління держа-
вою, коли влада зосереджена в руках вузького кола осіб (олігархів).
Водночас в Україні зберігається напіврозвинена демократія, що забезпечує
олігархічній владі цивілізований імідж. Етап олігархічного правління в
різних формах проходили багато сучасних демократичних країн, поки
клани, фінансово-промислові групи, корпорації не навчилися доручати
управління державами своїм агентам-політикам і така ситуація була юри-
дично закріплена в законах відокремлення політики від бізнесу.

Не менш важливими чинниками, які викликають політичну нестабіль-
ність в Україні є: тенденція масової непрофесійності, що обумовлена дію-
чим виборним законодавством; відсутність чіткої законодавчої бази, яка б
регулювала характер взаємовідносин між гілками влади та між владою та
опозицією, відсутність закону про опозицію; відсутність політичної волі та
свідомості, що впливає на прийняття політичних рішень; функціонування
неефективних державних інституцій та відсутність зв’язку між ними;
нездійснення сподівань народу після «Помаранчевої революції» на ство-
рення дійсно діючих демократичних інститутів; «хаос в законодавстві»,
який був створений під час проведення змін до конституції у 2004 році,
який призвів до поглиблення конституційної кризи. не було здійснено від-
повідної підготовки до існуючих змін в законодавстві; життя «від виборів
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до виборів»; мала ефективність законодавчої гілки влади, яка веде за
собою порушення роботи усієї правової та політичної системи держави;
власні інтереси політиків переважають інтереси держави в цілому; підго-
товка рішень у закритий спосіб в інтересах учасників ухвалення рішень. 

Спостерігається незацікавленість переважної частини політичних еліт
у проведенні реформ, це не здійснюється через відсутність єдності погля-
дів груп еліт на зміст цих реформ.

Разом з тим існує у державі налаштованість влади та політичних грав-
ців на пошуки компромісу з представниками впливового бізнесу. Це озна-
чає підтримку великих підприємств, лобіювання різноманітних пільг та
особливих умов для їхнього розвитку за рахунок збільшення тиску на
середній та малий бізнес. Тобто, як наслідок відбувається монополізація
виробництва та у руках невеликої групи можновладців зосереджуються
стратегічні державні об’єкти, які не завжди були законодавчо правильно
приватизовані. 

Специфіка виборів Президента в нашій країні полягає в тому, що вони
виступають причиною і наслідком не стільки зміни влади, скільки черго-
вого міжелітарного перерозподілу власності як у середині країни, так і між
закордонними зацікавленими особами. У зв’язку з цим значно підвищу-
ється ріст розчарування в новій владі серед тих громадян України, хто буде
чекати від неї швидких змін і помітних соціально значимих здобутків.
Адже процес голосування, а тим більше – підтримка кожного з кандидатів
на вулицях, є обумовленими не стільки їхньою власною популярністю,
скільки одіозністю представників старого керівництва, а також вибором
певного вектора розвитку України або запереченням того, що пропонують
опоненти.

Високий рівень політичної нестабільності в Україні зумовлюється
також впливами та розстановкою сил на міжнародній арені3. 

З одного боку, має місце євроінтеграційна тематика, пропозиція
Політики сусідства, кроки держави, спрямовані на зближення з ЄС, з іншо-
го – зовнішньополітичний інтерес Російської Федерації, вплив у політич-
ному колі України представників інтересів російської держави.

Росія зберігає силу позицій, орієнтованих на включення країн колиш-
нього СРСР в зону свого впливу, і має намір нарощувати цей вплив за
готовності частини активних політичних гравців його проводити в Україні. 

Більш тісній інтеграційній політиці ЄС щодо України перешкоджають
не лише внутрішні обставини самого ЄС, як це часто представляють, але
й недостатня сконцентрованість української держави на завданні внутріш-
ніх реформ.

Шляхами вирішення соціально-політичної нестабільності є: зміна
виборчої системи на пропорційну з відкритими списками. Саме цю систе-
му я вважаю найбільш дієвою, враховуючи недоліки мажоритарної (розпо-
діл округів, партійні ярлики). Прийняття нового виборчого кодексу, який
би закрив би всі питання, пов’язанні з виборчим процессом. Прийняття

39Юридичні і політичні науки



нових конституційних норм, які б по – новому розподілили державну
владу за принципом «стримування та протидій», а це б призвело до того,
що державні органи були б взаємозалежними та приреченими на компро-
міс. Разом з тим потрібно прийняти закон «Про опозицію», який би скоор-
динував діяльність між владою та опозицію, закріпивши їх співпрацю. 

Важливе значення в Україні мало б відводитись формуванню націо-
нальної ідеї і стимулюванню заохочень щодо молодих фахівців, розроб-
лення певних програм, завдяки яким, особи після закінчення вищого
навчального закладу, змогли отримувати практичні навички поетапно та з
допомогою професійних наставників. 

Розвиток патріотизму та відстоювання національних інтересів особли-
во в останній час носить неявний та глибокий характер в українському сус-
пільстві. Українці в тій ситуації, яка відбулась останнім часом, показали
всьому світу свою національну свідомість, якраз патріотизм народу і при-
звів до того, що всі сторони представників української влади відкрились у
своєму багатоманітті та стали резонансними у всьому світі. 

Разом з тим в українському суспільстві потрібно реформувати проку-
ратуру України із зміною всього вищого її керівництва, з метою скорочен-
ня чисельності оперативного складу та здійснити перевірку на предмет
професійної відповідності. Потрібно реформувати судову гілку влади,
МВС та СБУ, з метою подолання в них корупції та скорочення на третину
їх чисельності. Вжиття інших заходів по скороченню витрат державного
бюджету на утримання державних службовців і приведення цих витрат у
відповідність до Конституції України також є одним із механізмів рефор-
мування суспільства.

В усіх сферах соціального життя на сьогодні зберігається вкрай склад-
не становище, виправлення якого потребує надзвичайних зусиль суспіль-
ства. Необхідно забезпечити економічно справедливу ціну робочої сили,
яка була б адекватна сучасній структурі життєвих потреб, цінам на товари
та послуги, сприяла достатньому споживанню і накопиченню, заохочувала
кваліфіковану та результативну працю.

В умовах економічної кризи підтримка соціально чутливих верств
населення – одне з першочергових завдань влади різних рівнів. Тому, на
мою думку, для українських громадян було б дуже важливо, щоб цен-
тральні органи влади щорічно виділяли не менше 5 млрд. грн. на виконан-
ня державної програми будівництва соціального житла для малозабезпече-
них і щорічно виділяли не менше 7 млрд. грн.. на облаштування соціаль-
ного простору: ремонт житла, заміну ліфтів, освітлення вулиць, ремонт
доріг, закупівлю нових тролейбусів та трамваїв, ремонт лікарень, шкільних
класів і т.д.

Останнім часом наслідки політичних та соціальних негараздів на тере-
нах України є очевидні. Імідж держави втрачається, як у середині країни,
так і зовні. Нестабільна ситуація у державі супроводжується зловживан-
ням владою та її корумпованістю в усіх сферах суспільного життя, а щодо
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населення, то рівень загальної та правової культури має бути піднятий до
рівня європейського.

Таким чином, причиною соціально-політичних конфліктів у сучасній
Україні є нестабільна політична ситуація, незадовільний стан економіки,
конфлікти у виробничій сфері, постійні непорозуміння між гілками влади,
окремими регіонами та центром, суперечності на національній, мовній та
конфесійній основах, конфлікти між політичними партіями, правлячою
елітою та опозицією, між окремими політичними лідерами, низькою роз-
виненістю правової держави, багатьма проблемами в соціальному житті.

Тобто причини та реалії соціально-політичної кризи в Україні криють-
ся в непродумано проведених реформах або їх відсутності, недосконалос-
ті виборчого законодавства, відсутності чіткої юридичної бази, множин-
ності підзаконних актів низькому рівні політичної волі та свідомості і без-
відповідальності посадових осіб, їх бездіяльність щодо формування пра-
вової держави та громадянського суспільства на сучасному стані її розвит-
ку. Така ситуація потребує швидкого вирішення, якого , на мою думку,
можна досягнути шляхом послідовних реформ, які в умовах не тільки
політичної, але й економічної кризи, мають величезне значення для май-
бутнього України.

Створюються умови тиску зі сторони держав, яким політична криза в
державі на руку. Довіра до держави різко падає і це призводить до соціаль-
них та економічних потрясінь. Звичайно криза це можливість здійснити нові
зміни, провести відповідні реформи, але для цього потрібні нові люди, нова
свідомість та бачення, як політично так і економічно розвитку держави.

Однією з головних стратегічних цілей формування соціальної структу-
ри українського суспільства має бути поступове досягнення основних
сучасних характеристик якості життя: достатній рівень доходів, наявність
та упорядкованість житла і домашнього господарства, соціальні гарантії у
сфері освіти, охорони здоров’я, транспортна та комунікаційна доступність
тощо.

Виходячи із вище наведеного можна зробити висновок, що стратегія
розвитку України як незалежної і процвітаючої держави може здійснюва-
тися лише за умов високого рівня людського потенціалу та національної
свідомості, загальної культури і розуміння себе як особистості у суспіль-
стві. Подолання соціально-політичної нестабільності є важливим елемен-
том як для підвищення рівня життя населення, так і для розвитку економі-
ки країни. Використання запропонованих шляхів дозволить урівноважити
суспільну і політичну сфери та покращити умови життя українців.
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УДК 340.5
І. М. СИТАР

ПРЕДМЕТ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА 
(МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ)

Розглянуто проблему розуміння предмета порівняльного правознавства в контек-
сті сучасного розвитку суспільства. Звернено увагу на розширене тлумачення предме-
та порівняльного правознавства з використанням методологічного інструментарію, а
саме герменевтики, онтології, гносеології, синергетики. Зазначено, що поряд з загаль-
ними проблемами порівняльне правознавство як напрям правових досліджень вивчає
акультурацію в праві як засіб дихотомічного зв’язку між західною традицією права і
національним правом. Окреслено сучасні шляхи розвитку порівняльного правознавства
у період глобалізації.

Ключові слова: порівняльне правознавство, предмет порівняльного правознавства,
закономірності науки, герменевтика права, онтологія права, синергетика в порівняль-
ному правознавстві, акультурація в праві, національне право, західна традиція права.

Ситар И.М. Предмет сравнительного правоведения (методологический плю-
рализм)

Рассмотрена проблема понимания предмета сравнительного правоведения в кон-
тексте современного развития общества. Обращено внимание на расширенное толко-
вание предмета сравнительного правоведения с использованием методологического
инструментария, а именно герменевтики, онтологии, гносеологии, синергетики.
Отмечено, что наряду с общими проблемами сравнительное правоведение как направ-
ление правовых исследований изучает аккультурацию в праве как средство дихотоми-
ческой связи между западной традицией права и национальным правом. Очерчены сов-
ременные пути развития сравнительного правоведения в период глобализации.

Ключевые слова: сравнительное правоведение, предмет сравнительного правове-
дения, закономерности науки, герменевтика права, онтология права, синергетика в
сравнительном правоведении, аккультурация в праве, национальное право, западная
традиция права.

Sitar Igor. Subject of comparative law (methodological pluralism)
The problem of understanding the subject of comparative law in the context of modern

society is considered. Attention is paid to interpretation of the subject of comparative law
using methodological tools, such as hermeneutics, ontology, epistemology, synergy. It is noted
that in addition to the general problems comparative law investigates acculturation in the law
as a way of dichotomous relation between Western tradition of law and national law. Outlined
modern trends of comparative law in the period of globalization. 

Key words: comparative law, the subject of comparative law, regularity of science,
hermeneutics law, ontology law, synergy in comparative law, acculturation in law, national
law, the Western tradition of law.

Питання предмета будь-якої науки практично ніколи не вирішується
остаточно, оскільки у процесі розвитку суспільства суспільні відносини,
певні складові предмета переосмислюються. Що стосується юридичних
наук, сучасна правова реальність дає через категорії «функції» і «цілі» роз-
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ширювати розуміння предмета, відтак розширюється й коло методологіч-
них прийомів, що вимагає міждисциплінарних підходів. Тому перед кож-
ною наукою на певних історичних етапах розвитку виникає необхідність
уточнення її предмета, а іноді й істотного переосмислення. Слід зазначи-
ти, що предмет будь-якої науки може формуватися і визначатися протягом
століть. 

Предмет порівняльного правознавства, його аксіологічні, онтологічні
та гносеологічні характеристики були окреслені у працях таких вітчизня-
них та зарубіжних дослідників, як Е. Аніерс, Дж. Берман, Р. Майклз,
А. Х. Саїдов, К. Цвайгерт, Х. Кьотц, М. М. Марченко, О. М. Лисенко,
Л. А. Луць, П. М. Рабіновича, О. В. Кресін, М. А. Дамірлі, Ю. О. Тихо -
миров, О. Д. Тихомиров та інші. Однак питання предмета порівняльного
правознавства досі залишається дискусійним.

Будь-який предмет наукового дослідження в межах загальнотеоретич-
ного дослідження залежить від певних закономірностей. Так, П. М. Рабі -
нович, розкриваючи загальне поняття державно-правової закономірності,
механізм прояву соціальних і економічних закономірностей у правовій
сфері, дає класифікацію державно-правових закономірностей за п’ятьма
підставами: 1) системне розташування в соціальному просторові (зовніш-
ні та внутрішні); 2) історичні межі дії (всезагальні, загальні, особливі);
3) ступінь охоплення державно-правової сфери (загальні та часткові);
4) тип зв’язків державно-правових явищ (генетичні та структурно-фун-
кціональні); 5) форма здійснення (статичні або динамічні)1.

Професор С. С. Алексеєв правові закономірності поділяє на чотири
групи: 1) загальні закономірності виникнення і розвитку права; 2) загальні
структурно-функціональні закономірності права; 3) спеціальні закономір-
ності виникнення і розвитку права; 4) спеціальні структурно-функціональ-
ні закономірності права.

Серед конкретних закономірностей права називають: а) підвищення у
праві нормативних узагальнень; б) посилення спеціалізації права, розви-
ток структури права; в) вдосконалення забезпечувальних юридичних меха-
нізмів; г) закономірні зв’язки між загальними дозволеними і заборонени-
ми нормами і т. д.2

Закономірності – це відносно стійкі і регулярні взаємозв’язки між яви-
щами й об’єктами реальності, які знаходять своє вираження в процесах
зміни і розвитку. Знання закономірностей відповідних явищ дозволяє
здійснити наукові висновки та передбачення. Тому, на нашу думку, пред-
мет порівняльного правознавства повинен охоплювати онтологічне розу-
міння закономірностей розвитку права як явища, що взаємодіє з об’єктами
реальності.

У даному контексті об’єктами реальності постають певні правові сис-
теми чи правові спільноти. Тож в процесі з’ясування закономірностей роз-
витку права слід зважати на синергетичні ефекти. Як зазначає І. Пригожин,
розкриття нових законів – законів функціонування і поведінки складноор-
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ганізованих систем – веде до зміни в наших уявленнях про структурну
організацію світу. Дослідник стверджує: «Ми повинні знайти вихід, який
буде базуватися на законах світу, що відповідають законам Божим і є під-
ґрунтям поведінкових основ соціуму3. Знання законів синергетики дозво-
ляє визначити, передбачити подальший розвиток державно-правових
явищ, окреслити їх типологічні особливості та динамічні властивості.

І. Ю. Козліхін у статті «Про нетрадиційний підхід до права» зазначає,
що сучасна юриспруденція залишається національно замкнутою без порів-
няльного правознавства. До нетрадиційних підходів науковець відносить
правову герменевтику, що все активніше застосовується для аналізу пра-
вових текстів у сучасному порівняльному правознавстві4. 

Загалом герменевтика – це мистецтво пояснювати й повідомляти нам
те, що було сказано іншими і надійшло до нас від попередніх поколінь5. Г.
Гадамер аналізує юридичну герменевтику у порівнянні з теологічною і
філологічною: «Тут юрист і теолог зустрічаються з філологом»6.

У більш юридичному контексті під герменевтикою слід розуміти
сукупність принципів і методів тлумачення й інтерпретації юридичних
текстів, а останні мають форму як нормативно-правових актів, так і право-
вих доктрин, а також наукових гіпотез та концепцій учених7.

Такий підхід активно використовується у дослідженні всіх правових
систем і сімей, особливо на рівні з’ясування джерел права. Герменевтику,
наприклад, ми застосовуємо для з’ясування таких джерел права, як Коран,
Сунна, Іджма і Кіяс. Компаративістів Коран цікавить насамперед як дже-
рело права, яке містить 500 айятів, що стосуються правил поведінки, чи, у
нашому розумінні, правових норм. 

Герменевтичний підхід також плідно застосовується й для аналізу євро-
пейських правових текстів і доктрин, до прикладу, концепцій нормативно-
го праворозуміння Г. Кельзена, соціологічного праворозуміння Е. Ерліха,
історичного праворозуміння Пухті і Савіньї та їх впливу на формування
тих чи інших правових систем чи Амстердамського та Маастрихтського
договорів8.

На нашу думку, положення правової герменевтики повинні лягти в
основу порівняльно-правових досліджень як на макро-, так і на мікрорів-
нях. Адже, як зазначав Х.-Г. Гадамер, закон слід тлумачити відповідно до
кожного випадку, виходячи з тієї чи іншої конкретної ситуації9. 

Предмет порівняльного правознавства слід визначати на основі плюра-
лізму, оскільки за такого підходу спектрально розширюються межі пізна-
вальної діяльності та сфера наукового пошуку. До особливих здобутків у
цьому аспекті слід віднести наукові розвідки. І. Л. Честнова «Праворозу -
міння в епоху постмодерна», а також А. В. Полякова «Загальна теорія
права: проблеми інтерпретації в контексті комунікативного підходу»10.

Визначення предмета порівняльного правознавства здійснюється на
основі вищенаведеного розуміння, позаяк запозичення враховують як
переваги, так і недоліки того чи іншого праворозуміння, а це, своєю чер-
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гою, дає підстави формувати основні і додаткові джерела права.
Позитивістське праворозуміння передбачає створення нормативно-право-
вого акта як джерела права, а природно-правове – його моральну, метафі-
зичну, онтологічну оцінку; історичне праворозуміння віднаходить право-
вий звичай як джерело права і тим самим формує додаткові джерела права
для ефективної динаміки правової системи; соціологічний підхід шукає
право не в кодексах, а в конкретних правовідносинах, що призводить до
формування такого джерела права, як правовий прецедент, що ефективно
впливає на врегулювання суспільних відносин.

Соціологічне праворозуміння формується під впливом культурних ідей
та особливостей, найкраще відображає стан суспільства й ефективність
соціологічної норми, модуса чи результату правового прецеденту11.
Професор Г. Д. Гурвіч (російсько-французький дослідник) зазначає, що
соціальні правовідносини породжує так зване соціальне право, яке повин-
но базуватися на моральних і справедливих ознаках, особливостях12.

Вищенаведені міркування з приводу плюралістичного праворозуміння
модифікують предмет порівняльного правознавства та надають йому дина-
мічних властивостей. У цьому контексті важливою видається концепція
інтегрального право розуміння, сформульована Джеромі Холлом у праці
«Інтегративна юриспруденція». Її суть полягає в тому, що право розгляда-
ється як тип соціальної дії, процес, в якому актуалізуються норми, ціннос-
ті і факти13. Тобто набувають інтегрованої форми між позитивним правом,
цінностями і соціальної дії.

Г. Берман основу інтеграції в праві бачить у тому, щоби поєднати три
конкуруючі школи, що дасть змогу відповісти на фундаментальне питан-
ня, що слід розуміти під справедливістю. Західна традиція права утвер-
джує два види справедливості: індивідуальну та комунітарну. Плюралізм у
праворозумінні засвідчує, що історія без філософії не має жодного сенсу, а
історія і філософія без політики непереконлива. Історія, філософія і полі-
тика складають симбіоз для вдосконалення і врегулювання суспільних від-
носин14.

Отже, предмет порівняльного правознавства повинен охоплювати
загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування порівню-
ваних правових явищ як на макро-, так і на мікрорівнях, з врахуванням
всього методологічного інструментарію порівняльного правознавства.
Таке тлумачення актуалізує і синергетичний та комунікативний підходи до
вивчення взаємодії між західною традицією права і національним правом
з використанням критично-правових досліджень.

Сучасний період розвитку компаративістики характеризується станов-
ленням порівняльного правознавства як самостійної науки. Такий його
статус отримує широке визнання, проте навіть серед прихильників цієї
позиції немає єдності щодо розуміння предмета науки. В дискусіях зазви-
чай виникають питання методологічного і загальнопонятійного характеру:
співвідношення предмета і об’єкта дослідження, предмета і метода науки,
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методологічних інструментаріїв у порівняльному правознавстві; постають
проблеми плюралістичного праворозуміння, критично-правового дослід-
ження, секуляризації, синергетики, феноменолого-комунікативного підхо-
ду, а також меж порівняльного правознавства.

У радянський період домінував підхід А. Тілле і Г. Швекова, згідно з
яким предмет порівняльного правознавства обмежується системою знань,
що ґрунтуються виключно на застосуванні порівняльного методу дослід-
ження правових явищ, відтак порівняльне правознавство визнається мето-
дологічною наукою15. На думку дослідників, основне призначення порів-
няльного правознавства – це з’ясування правової карти світу, а саме місця
і ролі соціалістичного права в контексті порівняльного правознавства. На
їх думку, порівняльне правознавство не породжує нових закономірностей,
оскільки соціалістичне право найкраще і йому нічого запозичувати.

Інші дослідники зводять порівняльне правознавство до порівняльного
аналізу різних правових систем та їх окремих інститутів, що базуються на
порівняльному методі та багатьох інших сучасних наукових методах16. 

На думку А. Х. Саїдова, зміст порівняльного правознавства охоплює
будь-які засновані на порівнянні дослідження як іноземного, так і внут-
рішньодержавного (національного) права17.

Більш розгорнутим у методологічному аспекті є підхід М. Марченка,
який наголошує, що у самій назві порівняльного правознавства визначено,
що воно має справу передусім із такими явищами, процесами і поняттями,
як порівняння, порівняльний метод, зіставлення і протиставлення, з одно-
го боку, а з другого – з поняттями «право», «правові явища» й «правові
інститути» тощо. За допомогою порівняльного правознавства правові сис-
теми одних держав співвідносяться (зіставляються чи протиставляються) з
правовими системами інших держав18. На нашу думку, предмет порів-
няльного правознавства повинен охоплювати й міждисциплінарні підходи.
Особливо це стосується таких наук, як соціологія, кібернетика, синергети-
ка, антропологія, філософія і т. д., оскільки будь-які порівнювані держав-
но-правові явища слід певним чином обґрунтовувати з точки зору корис-
ності, доцільності і справедливості.

Вітчизняний дослідник О. Д. Тихомиров у монографічному досліджен-
ні «Юридична компаративістика: філософські теоретичні і методологічні
проблеми» зауважив, що в процесі розвитку сучасного біполярного світу
порівняльному правознавству повинна бути приділена особлива увага,
виходячи з нової парадигми, яка формується в постмодерністській пер-
спективі. Особливого значення предмет порівняльного правознавства
набуває також з процесом глобалізації і плюралізації правового розвитку,
інтеграції наукових знань19.

Дослідник вводить такі терміно-понятійні позначення в компаративіс-
тиці: а) компаризм – вид наукового світогляду, одна з філософських основ
науки, наукова парадигма, заснована на визнанні багатоманітності світу,
єдність якого обумовлена взаємодією його різноманітних компонентів; б)
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компаратологія – комплекс наукових дисциплін, що застосовують компа-
ративну методологію і зважають на плюралізм предметної сфери, основу
якої складають макросоціокультурні одиниці; в) компаративістика – ком-
плекс компаративних назв у їх широкому розумінні, що охоплює компара-
тологію і сферу міждисциплінарних соціально-гуманітарних досліджень
на основі компаративного підходу20.

Варто розглянути розуміння предмета порівняльного правознавства
західними компаративістами. Зокрема, Р. Паунд предметом порівняльного
правознавства вважає процес виявлення й аналізу загальних принципів,
закладених у різних правових системах порівняльних норм і юридичної
практики. Однак це лише перший крок на шляху порівняльно-правового
пізнання, адже наступним етапом стає аналіз порівнюваного нормативно-
правового матеріалу і визначення, формування загальних принципів права.

Саме на визначенні загальних принципів права особливо наголошують
компаративісти К. Цвайгерт та Х. Кьотц. У сучасний період порівняльне
правознавство допоможе економісту розкрити соціальні передумови будь-
якої конкретної норми права та історику шляхом порівняння різних епох
дозволить зробити наукові висновки21. Отже, німецькі компаративісти
предметом порівняльного правознавства вважають порівняння різних пра-
вових систем, а на цій основі формування загальних принципів, які будуть
основними для тих чи інших галузей права.

М. Богдан поділяє думку щодо широкого розуміння предмета порів-
няльного правознавства, яке охоплює: 1) порівняльний аналіз різних пра-
вових систем з метою виявлення подібних та відмінних рис; 2) оперуван-
ня цими схожими рисами чи відмінностями (розбіжностями) з метою гру-
пування правових систем у правовій сім’ї, з’ясування загальних основ різ-
них правових систем тощо; 3) вирішення методологічних проблем, які
виникають під час вивчення зарубіжного права і його порівняльне вивчен-
ня шляхом зіставлення з національним правом22.

Французький компаративіст Рене Давид у своїй праці «Основні право-
ві системи сучасності» зазначає, що у стислому вигляді можна виокреми-
ти три основні позиції, що розкривають значення порівняльного правоз-
навства: воно корисно для вивчення історії права і його філософського
осмислення, для національного права, для взаєморозуміння народів і ство-
рення кращих правових умов у формах відносин, що складаються в між-
народному спілкуванні23.

Порівняльне правознавство повинно відіграти основну роль у правовій
науці. Насамперед воно повинно роз’яснити роль і значення права, вико-
ристовуючи для цього досвід усіх народів, з іншого боку, в практичному
плані воно сприяє розвиткові міжнародних відносин, а також порівняльне
правознавство дозволить юристам різних країн удосконалити своє націо-
нальне право24.

Сучасний французький компаративіст Раймон Леже у праці «Великі
правові системи сучасності» зазначає, що існують великі правові системи,
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які стають «донорами» для більшості правових систем, і вони повинні
бути певним взірцем. Це, зокрема, англійське, німецьке, французьке право,
вони є ключами до правового життя всього світу25.

Порівняльне правознавство сьогодні займає своє достойне місце поряд
з іншими галузями правового знання. Сьогодні воно довело не тільки свою
теоретичну, але й практичну значущість і корисність для вирішення важ-
ливих проблем юридичної доктрини і правового життя, стало однією із
провідних галузей, що швидко розвивається, сучасного науково-правового
життя26. Особливо дослідник звертає увагу на розвиток порівняльного
правознавства шляхом застосування міждисциплінарних підходів27.

Прихильником розгорнутого розуміння предмета порівняльного пра-
вознавства, як уже зазначено вище, є російський компаративіст
А. Х. Саїдов, на думку якого порівняльним правознавством охоплюються:
методологічні проблеми порівняння у праві (теорія порівняльно-правово-
го методу); зіставне (контрактивне) вивчення основних правових систем
сучасності (при цьому велике значення має питання класифікації правових
систем сучасності); традиційне порівняльне законодавство так званих нор-
мативних джерел щодо конкретних правових проблем, переважно в межах
галузей права; функціональне порівняння і деякі інші соціологічно орієн-
товані види порівняльно-правових досліджень; історико-порівняльне
вивчення права28. 

До вказаного кола дослідник відносить також проблеми уніфікації і
гармонізації права, що є однією із сучасних проблем порівняльного пра-
вознавства. Базуючись на цьому, А. Х. Саїдов обґрунтовано розширює
розуміння предмета порівняльного правознавства, віднісши до його скла-
ду: методологічні проблеми порівняльно-правового дослідження (при
цьому особливе місце посідає теорія порівняльно-правового методу); зіс-
тавне вивчення основних правових систем сучасності; узагальнення і сис-
тематизацію результатів конкретних порівняльно-правових досліджень;
розробку конкретних методологічних правил і процесів порівняльно-пра-
вових досліджень; дослідження історико-порівняльних правових проблем;
порівняльне вивчення міжнародно-правових питань сучасності29.

Точне визначення предмета порівняльного правознавства – необхідна
умова ефективності вивчення даної дисципліни, умова впорядкованості й
успішності проведення порівняльно-правових досліджень.

Сама логіка дослідження різних правових систем, виявлення у них
загального (загальних рис, принципів, закономірностей розвитку) з неми-
нучістю тягне за собою необхідність виявлення в них окремого (неповтор-
ного, унікального і властивого лише даній правовій системі)30.

На нашу думку, предметом порівняльного правознавства є розробка
теорії порівняльно-правового методу т дослідження на його основі загаль-
них принципів і закономірностей виникнення, функціонування і розвитку
різних правових систем крізь призму з’ясування на основі філософських
категорій загального, окремого й особливого (у правових системах, що
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досліджуються) з використанням міждисциплінарних підходів та враху-
ванням плюралізму в праворозумінні.

Як зазначає А. Саїдов, у ХХІ ст. сформовані певні новітні концепту-
альні основи порівняльного правознавства, які мають універсальний
характер, особливо це стосується предмета порівняльного правознавства.
Сьогодні можна навіть говорити про «ренесанс компаративізму», пов’яза-
ний із загальним розвитком юриспруденції, вимогами практико-приклад-
ного характеру, а також формуванням міждисциплінарного підходу у
порівняльному правознавстві31. Безперечно, предмет порівняльного пра-
вознавства змінюється у зв’язку з інтеграційним і глобалізацій ними про-
цесами. Держави (в онтологічному аспекті) потребують правових запози-
чень як на макро-, так і на мікрорівнях. Право виходить за межі якоїсь
однієї національної системи. Це дає змогу певним чином «розкритися»
юридичній науці.

Як зазначає О. М. Лисенко, до предмета порівняльного правознавства,
слід віднести у розгорнутому вигляді: теорію використання порівняльно-
правового методу та інших засобів і способів пізнання, які застосовують-
ся в порівняльно-правових дослідженнях, тобто методологічну його час-
тина; порівняльне дослідження правових систем сучасності, їх типологію
і класифікацію, закономірності розвитку; порівняльний аналіз законодав-
ства різних країн (зокрема європейських) з метою з’ясування спільних рис
та особливостей, взаємовпливу, тенденцій розвитку в умовах інтеграцій-
них процесів, які сьогодні відбуваються в Європі та світі; порівняльне
вивчення досвіду інших країн в забезпеченні механізмів захисту основних
прав і свобод людини і громадянина (порівняння відповідних правових
механізмів); порівняльне дослідження правозастосовної діяльності; порів-
няльний аналіз індивідуальної, професійної та суспільної правосвідомості
й культури різних народів, їх взаємовплив, тенденції і перспективи роз-
витку32.

На нашу думку, до предмета порівняльного правознавства слід віднес-
ти й акультураційні процеси, які відбуваються у сучасному суспільстві, а
також з’ясування філософських і синергетичних ефектів. Феноменолого-
комунікативний підхід (прихильник – А. В. Поляков) до правової комуні-
кації між західною традицією права і національним правом. 

Особливо слід звернути увагу на проблему прогнозування у правових
системах. Більш ґрунтовного аналізу потребує проблема критично-право-
вих досліджень у порівняльному правознавстві, оскільки держава-реципі-
єнт може запозичувати лише те, що ментально, культурологічно та онто-
логічно підходить національній правовій системі.

На нашу думку, до предмета порівняльного правознавства слід окремо
додати ще й так зване бінарне порівняння, коли порівняльному аналізу під-
лягає не вся сукупність політико-правових систем, а лише дві, що пара-
лельно розвиваються, але в контексті утилітарної ефективності.
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Як приклад, можна навести порівняння японської й американської
політико-правових систем. У процесі таких порівнянь дослідників ціка-
вить насамперед те, яким чином і чому США і Японія сьогодні досягли
значних успіхів, хоча йшли до цього різними шляхами; чому Китай,
Південна Корея, Японія, Тайвань за 50 років стали постіндустріальними
країнами; чому Північна Корея розвивається порівняно повільно.
Доцільно поставити запитання, яка роль при цьому порівняльного правоз-
навства, які чинники й умови вплинули на технічний прогрес, яку роль при
цьому відіграло запозичене право, вмонтоване в національне право шля-
хом правової комунікації. Слід з’ясувати, які правові чинники мали вирі-
шальний вплив на технічний прогрес, на так звану «американську винят-
ковість» чи «японську унікальність», що розвивалася протягом багатьох
століть33.

На нашу думку, методологія розширює сферу наукового пізнання й
автоматично – предмет дослідження, тому в сучасному порівняльному
правознавстві слід використовувати критично-правові дослідження.
Критична функція порівняльного правознавства розглядається у різних
аспектах: як толерантне ставлення до іноземного права, критика іноземно-
го права, критика власного (національного) права і критика права в цілому.

Критично-правові дослідження базуються на функціональному порів-
нянні (йдеться про функціональну еквівалентність). За основу береться
функція, виконувана тим чи іншим інститутом права, що дозволять порів-
няти й зрозуміти, чи є «іноземне» право кращим, ніж наше власне право34.

Отже, вважаємо, що предмет порівняльного правознавства слід визна-
чати з огляду на міждисциплінарний підхід, який, поряд із класичним
розумінням, повинен охоплювати проблеми акультурації в праві, правової
комунікації між західною традицією права і національним правом у формі
нелінійних процесів, зважаючи на феноменолого-комунікативну конструк-
цію права й критично-правові дослідження.

1. Рабинович П. М. Упрочение законности – закономерность социализма / Раби -
нович П. М. – Львов, 1975. – С. 37 – 52. 2. Алексеев С. С. Общая теория права / Алексе -
ев С. С.: в 2 т. – Т. 1. – М., 2001. – С. 123–124. 3. Пригожин И., Стингерс И. Врема, хаос,
квант / И. Пригожин, И. Стингерс. – М.: Ком Книга, 1994. – С. 261. 4. Козлихин И. Ю.
Избранные труды / Козлихин И. Ю. – СПб.: Юридический Центр Пресс, 2012. –
С. 334–335. 5. Марченко М. Н. Правовые системы современного мира: учеб. пособие /
Марченко М. Н. – М.: Зерцало-М, 2008. – С. 10. 6. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: осно-
вы философской герменевтики / Гадамер Х.-Г. – М., 1988. – С. 388. 7. Міжнародна полі-
цейська енциклопедія: у 10 т. / відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, В. Я. Тацій,
Ю. С. Шемшученко. – Т. 1. – К.: Ін Юре, 2003. – С. 11–16. 8. Кашкин С. В. Введение в
право Европейского Союза: учеб. пособие / Кашкин С. В. – М.: Эксмо, 2005. – С. 68–72.
9. Атарщикова Е. И. Герменевтика в праве: история и современность / Атарщи -
кова Е. И. – СПб., 1998. – С. 148. 10. Поляков А. В. Общая теория права: проблемы
интеграции в контексте коммуникативного похода / Поляков А. В. – СПб., 2004.
11. Социологическая теория: история, современность, перспективы // Альманах журна-
ла «Социологическое обозрение». – СПб.: «Владимир-Даль», 2008. – С. 269. 12. Гур -
вич Г. Д. Философия и социология права: избранные сочинения / Гурвич Г. Д. – СПб.:

50 Держава і право • Випуск 64



Изд. Дом С.-Петербург. гос. ун-та, 2004. – С. 55, 126, 82. 13. Антология мировой право-
вой мысли: в 5 т. – Т. 3: Европа. Америка: XVII–XX в. / рук. науч. проекта
Г. Ю. Семигин. – М.: Мысль, 1999. – С. 739–743. 14. Берман Г. Дж. Вера и закон: при-
мерение права и религии / Берман Г. Дж. – М.: Моск. школа полит. исследований, 2008;
Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Берман Г. Дж. – М.: Изд-
во МГУ; ИНФРА-М-НОРМА, 1998. 15. Тилле А. А. Сравнительный метод в юридичес-
ких науках / А.А. Тилле, Г. В. Швеков. – М., 1973. – С. 19. 16. Тихомиров Ю. А. Курс
сравнительного правоведения / Тихомиров Ю. А. – М.: НОРМА, 1996. – С. 40–44.
17. Саидов А. Х. О предмете сравнительного правоведения / А. Х. Саидов //
Общественные науки в Узбекистане. – 1985. – № 8. – С. 33. 18. Марченко М. Н. Цит.
работа. – С. 24–25. 19. Тихомиров А. Д. Юридическая компаративистика: философские,
теоретические и методологические проблемы / Тихомииров А. Д. – К.: Знання, 2005. –
С. 262–270. 20. Там же. – С. 274–275. 21. Цвайгерт К. Введение в сравнительное пра-
воведение в сфере частного права / К. Цвайгерт, Х. Кетц: в 2-х т. – Т. І: Основы. – М.:
Междунар. отношения, 2000. – C. 11–13. 22. Марченко М. Н. Курс сравнительного пра-
воведения / Марченко М. Н.. – М.: Городец-издат, 2002. 23. Давид Р. Основные право-
вые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози. – М.: Междунар. отноше-
ния, 1999. – С. 9. 24. Там же. – С. 18. 25. Леже Р. Великие правовые системы совре-
менности: сравнительно-правовой подход / Леже. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 2.
26. Дамирли М. А. Сравнительное правоведение в поисках собственной идентичности:
открытая лекция / Дамирли М. А. – Киев–Львов: ЗУКУ, 2012. – С. 3. 27. Там же.
28. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современ-
ности): ученик / Саидов А. Х. – 2-е изд. – М.: Юристъ, 2000. – С. 29. 29. Там же. – С. 30.
30. Марченко М. Н. Цит. работа. – С. 35–36. 31. Саїдов А. Х. Порівняльне правознавство
та закономірності розвитку права в умовах глобалізації / А. Х. Саїдов // Порівняльне
правознавство. – 2012. – № 1–2. – С. 768. 32. Лисенко О. Предмет порівняльного пра-
вознавства/ О. Лисенко // Право України. – 2008. – № 3. – С. 57. 33. Марченко М. Н. Цит.
работа. – С. 44. 34. Майклз Р. Функціональний метод порівняльного права / Р. Майклз //
Порівняльне правознавство. – 2012. – № 1–2. – С. 219.

УДК 340.1;321.01

О. В. ЗІНЧЕНКО

УНІВЕРСАЛІЗМ ЮРИДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ В КОНТЕКСТІ 
ЇХ ФУКЦІОНАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Досліджується юридична конструкція як універсальна правова величина, універса-
лізм котрої полягає в ідеальній можливості спостерігати, фіксувати й осмислювати
правові явища крізь призму її багатоманітності. Автор робить висновок, що належна
оцінка юридичної конструкції може бути сформована лише на підставі її здатності
бути відповідною формою для адекватного відтворення всіх властивостей правових
явищ та їх взаємної узгодженості. 

Ключові слова: юридична конструкція, право, правові явища, юридичне конструю-
вання. 

Зинченко О. В. Универсализм юридических конструкций в контексте их функ-
ционального применения
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Исследуется юридическая конструкция как универсальная правовая величина, уни-
версализм которой состоит в идеальной возможности наблюдать, фиксировать и
осмысливать правовые явления сквозь призму ее многоликости. Автор делает вывод,
что надлежащая оценка юридической конструкции может быть сформирована лишь
на основании ее способности быть соответствующей формой для адекватного вос-
произведения всех качеств правовых явлений и их взаимной слаженности.

Ключевые слова: юридическая конструкция, право, правовые явления, юридическое
конструирование.

Zinchenko Olga. Universalism of juridical constructions in their functional applica-
tion

The article analyses the juridical construction as universal legal notion, universalism of
which is in perfect possibility to observe, to fix and to comprehend legal phenomena through
its diversity. 

The author concludes, that proper estimation of the juridical construction may be formed
on the basis of its quality to be the proper form for adequate reproduction of all legal phe-
nomena’s property and mutual congruence. 
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Суспільно-правова перспектива юридичних конструкцій, як комуніка-
ційного засобу правового середовища та провідного напрямку у форму-
ванні теоретичної і практичної юриспруденції, проявляється в їхньому без-
доганному схематичному відтворенні життєвих ситуацій. Проте юридичні
конструкції не є простою, «безбарвною» калькою навколишньої дійсності. 

Варто звернути увагу, що відносно інтерпретації терміну (поняття)
«юридична конструкція» в науковій літературі існують різноманітні
думки, і, насамперед, це стосується питання, чи має означене поняття
самостійний, притаманний юридичним поняттям зміст, чи його варто роз-
глядати суто як технічний термін, що використовують для визначення різ-
номанітних за своєю природою юридичних явищ, і який не потребує спе-
ціальних роз’яснень. Окрім того, загальновідомо, що в практичних дослід-
женнях термін «юридична конструкція» та всі похідні від нього застосову-
ються, як правило, незалежно від галузевого спрямування та характеру
проблематики. Спроба відповісти на це питання якомога переконливіше та
об’єктивніше вбачається особливо важливою з огляду відсутності загалом
серед дослідників єдиної думки щодо логічної природи та логічної специ-
фіки юридичних понять1. Відповідь на поставлене загальнотеоретичне і
практичне запитання має особливий сенс з огляду, що термінологія є цен-
тром науки, а термін як такий слід розглядати як ідеальний засіб структу-
ризації наукових знань2. 

Так, Д. Є. Пономарьов констатує, що при співставленні робіт загально-
теоретичного і практичного характеру виявляється, що значення, котре
вміщує термін «юридична конструкція» в двох наведених сферах правоз-
навства, не співпадає, і зазвичай є дуже суперечливим. Крім того, на думку
дослідника, спільним для прикладних робіт є спосіб розуміння юридичних
конструкцій, котрий знаходить вияв у трьох взаємопов’язаних аспектах
застосування означеного терміну, а саме: генетичному, функціональному
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та структурному3. Зважаючи на зазначене, на думку автора, значення тер-
міну «юридична конструкція» може вбачатися з контексту його застосу-
вання, й як наслідок, – слугувати початковим етапом у процесі аналізу та
розуміння означеного правового феномену. Д. П. Горський підкреслює, що
контекстуальний термінологічний аналіз, пояснюючи певні явища, слугує
первинною ланкою для висвітлення і розуміння абстракцій4. 

Звертаючись, зокрема, до прикладних досліджень, варто відзначити,
що К. В. Шундіков відмічає про необхідність і перспективність розробки
наукового спрямування, котре можна визначити як «інструментальний під-
хід до теорії права». У загальному вигляді це означає, що юридична кон-
струкція повинна розглядатися як деякий спеціально створений штучний
засіб для вирішення певних завдань, як інструмент, котрий цілеспрямова-
но створений з метою впорядкування, структурування, організації суспіль-
них відносин5.

Варто відзначити, що проблеми й майбутні можливості практичного
застосування поняття «юридична конструкція» у процесі визначення
основних проблем теорії права залежать від здатності тієї чи іншої групи
правових норм бути належно організованими на основі певних юридичних
конструкцій, котрі відображають, відтворюють їх логічний і функціональ-
ний зв’язок, та слугують основним показником юридичних властивостей
досліджуваної групи норм та системності регулювання.

Зважаючи на той факт, що існуючі підходи до питань, пов’язаних з пра-
вовою регламентацією суспільних відносин, вирізняються все більшою
спрямованістю до їх удосконалення, оптимізації й раціоналізації, розумін-
ня змісту юридичних конструкцій, як засобу регулятивного впливу на
право, стає можливим через бачення їхньої структури як цілісної логіко-
смислової системи, в якій коректно згруповано й логічно впорядковано
взаємозв’язані елементи. Продовжуючи викладену думку, слід звернути
увагу, що для сьогоденних наукових пошуків, скерованих у напрямку
висвітлення і розуміння сутності юридичних конструкцій, як правило,
актуальним є відступ від суто технічного сприйняття юридичних кон-
струкцій. У такий спосіб відношення до юридичних конструкцій як до
органічного елементу особистого змісту права, в якому конденсувався
ідейний дух права, домінує над відношенням до права як до форми, не
маючої власного змісту. Це, в свою чергу, означає, що між правовим яви-
щем, його змістом і змодельованою юридичною конструкцією повинен
забезпечуватися органічний, природний зв’язок. Іншими словами, кон-
струкція має повністю гармонізувати, корелюватися з явищем, співвідно-
ситися і кореспондуватися з ним, як форма співвідноситься з відповідним
їй змістом. Насправді ж, правове явище, безсумнівно, є більш «чуттєво-
насиченим», аніж юридична конструкція. Проте, через юридичну кон-
струкцію правове явище передає про себе все те, що дозволяє нам його
зрозуміти, і в такий спосіб отримати нові, додаткові знання про нього.
Юридична конструкція не вичерпує всю глибинність правового явища:
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юридична конструкція в силу об’єктивних обставин не в змозі вичерпати
всієї внутрішньої глибини, сенсуальності правового явища, але саме юри-
дична конструкція надає нам можливість «зануритися у ці глибини»,
оскільки, фігурально кажучи, є «скарбником юриспруденції», повноцін-
ною моделлю правового явища та умовною логіко-теоретичною формою
його виявлення. 

Науковець М. Л. Давидова зазначає, що присутність практичного при-
значення в юридичній конструкції дозволяє відрізняти конструкцію від
правової ідеї, котра може передувати формуванню юридичної конструкції,
але оперує максимально узагальненими образами, не прийнятними в силу
цього застосуванню в практичній діяльності. Крім того, у порівнянні з
ідеєю, юридична конструкція є у значно меншій мірі абстрактною, ніж
ідея, більш конкретною та структурованою. Якщо ідея оперує максималь-
но узагальненими образами правових явищ, то юридична конструкція
моделює ці явища, створює їх конкретні образи, котрі є прийнятними для
практичного застосування. Ідея в цьому сенсі може передувати формуван-
ню юридичної конструкції, однак, на відміну від неї, є лише засобом роз-
витку правової науки, а не загальним техніко-юридичним засобом6.

Домінування доктринального аспекту в юридичній конструкції надає
можливість провести певну межу між нею та нормативними засобами
юридичної техніки, зокрема, правовим принципом і аксіомою. Їх практич-
на значимість значною мірою обумовлена фактом і якістю їх нормативно-
го закріплення: найважливіший правовий принцип чи аксіома, що уособ-
лює загальноприйняту моральну цінність, сформовані в теорії, але не
закріплені в позитивному праві, багато в чому втрачають своє практичне
значення. Що стосується конструкції, то її ефективність практично не
пов’язана з фактом її нормативного закріплення. Аксіоми і принципи є,
таким чином, не засобами пізнання й не засобами ідеального конструю-
вання права, а його нормативними компонентами7. Зважаючи на зазначене,
слід підкреслити, що викладене дозволяє нам розглядати аксіоми і при-
нципи серед інших нормативно-правових приписів в якості нормативних
засобів юридичної техніки, на відміну від юридичних конструкцій, що від-
несені науковою спільнотою до доктринальних засобів. 

Варто відмітити, що юридичні конструкції передують правовим при-
нципам, аксіомам та іншим нормативним явищам. При цьому в декотрих
випадках юридична конструкція слугує лише засобом зв’язку норматив-
них розпоряджень, – кількох, змістовно поєднаних між собою нормативно-
правових приписів. Але, приміром, коли окремий нормативно-правовий
припис уособлює цілісне правове явище, наділене власним регулятивним
механізмом, то означений припис логічно вважати самостійною юридич-
ною конструкцією. Варто припустити, що такі значимі нормативні регуля-
тори, як правові принципи і аксіоми, вочевидь і втілюють у собі цілісні
юридичні конструкції8.

Враховуючи загальний характер юридичних конструкцій як засобів
юридичної техніки, вбачається цілком прийнятним відмежовувати їх від
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засобів більш вузького, спеціального призначення. Так, аналогія права й
аналогія закону, як засоби правозастосовної техніки, є окремим, особли-
вим випадком застосування прийому юридичного конструювання. При
цьому, у разі відсутності установленого в нормативному порядку необхід-
ного правила, суб’єкт, який в силу обставин застосовує право, зобов’яза-
ний самостійно змоделювати його. Ця діяльність спрямовує саме до науко-
вого теоретичного рівня існування права, до юридичних конструкцій, що
базуються в основі конкретного нормативного акта чи галузі права9.

А. О. Дутко, у процесі дослідження юридичних конструкцій та їх засто-
сування в законотворчій практиці України, вважає, що у комплексі еле-
ментів законотворчої техніки використання юридичних конструкцій при
створенні законів передує і зумовлює подальше застосування інших засо-
бів і прийомів – юридичної класифікації, юридичної термінології, законо-
давчих дефініцій, нормотворчої графіки тощо10.

Подібним чином дія конструкції проявляється при використанні пра-
вотворчих (наприклад, способи текстуального викладу правової норми),
інтерпретаційних (систематичне тлумачення), правозастосовних (застосу-
вання права по аналогії) й інших засобів юридичної техніки. При цьому
виключно суто юридична конструкція зберігає свою дію в рамках і пра-
вотворчості, і тлумачення права, і правозастосування, а також в інших сфе-
рах юридичної діяльності11. На підставі наведених об’єктивних фактів
юридичну конструкцію, на відміну від інших засобів юридичної техніки,
цілком обґрунтовано слід вважати спеціально-юридичним засобом дослід-
ження права. Оскільки дієвість юридичної конструкції не обмежується
суто однією сферою правової діяльності, це означає, що даний факт є оче-
видним свідченням її універсальності. Тобто, функціонування юридичних
конструкцій у правотворчій і правозастосовній площинах, у сфері тлума-
чення права, у правовій науковій доктрині, – є переконливим підтверджен-
ням їх універсального характеру та різноманітності їх практичного при-
значення й функціонального спрямування. Універсалізм юридичної кон-
струкції полягає в ідеальній можливості спостерігати, фіксувати й осмис-
лювати правові явища крізь призму її багатоманітності. Окреслене надає
право розглядати юридичну конструкцію не тільки як загальний засіб юри-
дичної техніки, а й як форму об’єктивного і «всебічного» відображення
соціально-практичної дійсності, насиченої поточними суспільними проце-
сами, важливими соціальними темами, та особливостями конкретно взятої
життєвої ситуації. 

Звертаючись до основоположних досліджень проблематики юридич-
них конструкцій, видається прийнятним акцентувати увагу на працях
М. М. Коркунова, котрий зазначає про юридичну конструкцію як про при-
йом наукового опрацювання права, сутність якої полягає в репрезентації
об’єкта наукового пізнання. Оцінка конструкції, наголошує вчений, повин-
на бути обумовлена виключно її здатністю слугувати прийнятною формою
для наглядного і точного відтворення всіх властивостей правових явищ та
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їх взаємного співвідношення. Придатність встановленого прийому юри-
дичної конструкції найкраще доводиться її успішним застосуванням у
практичній діяльності12.

Варто відмітити, зокрема, що ідейний зміст позиції М. М. Коркунова
щодо виокремлення юридичної конструкції в якості типового прийому
наукового дослідження, загального для всіх позитивних наук, вирізняється
особливою системою доказів та концептуальністю результату досліджен-
ня13. Крім того, розробка ним теоретичного поняття юридичної конструк-
ції та науково-теоретичне обґрунтування її універсальності розширює
рамки функціональних можливостей означеного феномену.

Юридична конструкція спроможна істотно відтворити внутрішнє вза-
ємне розміщення і взаємозв’язок складових частин правового явища, а не
просто окремі його властивості. Тому змодельовані суспільні відносини
постають як складні явища, що мають певну елементно-структурну і сис-
темно-структурну будову. На думку М. Л. Давидової, відсутність універ-
сальних структурних елементів самої конструкції (за аналогією з гіпоте-
зою і диспозицією правової норми) не перешкоджає виявленню структури
явищ, які вона відображає14.

У ході проведення дослідження специфіки юридичної конструкції,
визначаючи її як системно-структурну побудову і досконалу ідеальну
модель, що створена в результаті абстракції, слід відзначити про здатність
юридичної конструкції виступати особливою процедурою юридичного
мислення. Звертаючись, приміром, до мовних і нормативних засобів юри-
дичної техніки, слід відмітити, що, на відміну від них, юридична кон-
струкція існує насамперед як мислений образ відповідних правових явищ.
Це, в свою чергу, вказує на таку властивість юридичної конструкції, як
наявність у ній теоретичного наукового характеру.

Абстрагування, як теоретичне узагальнення, спроможне відобразити
основні закономірності досліджуваних явищ, вивчити їх, а також зробити
логічне прогнозування нових, невідомих закономірностей. Крім того,
використання юридичних конструкцій як у теоретичній, так і у практичній
сфері правового поля має доцільний, раціональний смисл, оскільки вони
максимально виражають об’єктивну правову реальність та забезпечують
необхідну юридичну досконалість. Порівнюючи юридичні конструкції з
іншими, подібними до них, правовими явищами та науковими категоріями,
слід звернути увагу на найсуттєвішу властивість даного феномену. Такою
характерною властивістю, насамперед, є складна системно-структурна
побудова юридичної конструкції і тих правовідносин, які вона відображає.
Як попередньо відмічалося, юридичну конструкцію відокремлюють від
елементарних правових феноменів (нормативно-правових приписів) та від
правових понять, оскільки на противагу їм юридична конструкція завжди
забезпечує органічний зв’язок між нею і явищем, і розкриває внутрішню
елементно-структурну організацію явища. 

Формування юридичних конструкцій має на меті пошук прийнятного
універсального засобу, котрий може слугувати одночасно способом розу-

56 Держава і право • Випуск 64



міння і способом відображення, зокрема, в нормі права, складної, багато-
вимірної правової реальності, оскільки «як і будь-яка модель, юридична
конструкція є спрощеним відтворенням суспільних відносин, що врегуль-
овані правом»15. Таким чином, юридичні конструкції, на переконання
автора, варто вважати максимально наближеною формою відображення
об’єктивної дійсності, процес створення яких висуває на перший план
необхідність віднайти універсальну і водночас якісно повноцінну модель
відтворення явищ зовнішнього світу.

Юридична конструкція, виступаючи моделлю певного правового фено-
мену, завжди є спрощеним, відтвореним та стійким його образом. Тому, у
процесі створення цього образу, його творець налаштований максимально
точно, адекватно відтворити існуючі в реальності елементи правового
явища, привести їх в стан цілковитої відповідності та злагодженості. На
думку автора, юридична конструкція, як теоретична модель, створює мак-
симальне наближення, «дотик» до ситуації, гранично фіксуючи та відтво-
рюючи її з дотриманням інформативно-логічної послідовності у процесі.
Проте, за «навмисною простою» юридичної конструкції насправді кри-
ються фактично всі нюанси реального правового явища, – простотою, яка
насправді обертається неабиякою складністю. Зважаючи на зазначене
вище, слід констатувати, що належна оцінка юридичної конструкції може
бути сформована лише на підставі її здатності відповідати певним вимо-
гам, а саме, – бути відповідною формою для адекватного відтворення всіх
властивостей правових явищ та їх взаємної узгодженості.

Отже, видається логічним резюмувати, що юридична конструкція є
запорукою повноцінного правового розвитку, його поступової еволюції у
бік юриспруденції, котра відповідає вимогам правової досконалості та
якості.
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УДК 340.13
О. В. МИНЬКОВИЧ-СЛОБОДЯНИК

РОЛЬ ПРАВОВОЇ І ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
У ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Зроблено спробу проаналізувати зміст правової політики і особливості її змін під
дією правової та політичної культури. Правова політика як комплекс ідей, завдань, про-
грам, цілей, принципів, установок, які реалізуються у сфері дії права і базуються на
науковому підґрунті, є схильною до змін під впливом об’єктивних і суб’єктивних чинни-
ків. За допомогою правової та політичної культури виявляються недоліки і переваги
змісту і суті правової політики, відбувається її якісна трансформація.

Ключові слова: правова політика, правова культура, політична культура, суспіль-
ство, держава.

Минькович-Слободяник Е.В. Роль правовой и политической культуры в фор-
мировании правовой политики государства

Сделана попытка проанализировать содержания правовой политики государства
с точки зрения влияния на ее содержание правовой и политической культуры. Правовая
политика как комплекс идей, задач, программ, целей, принципов, установок, которые
реализуются в сфере действия права и базируются на научной основе, является склон-
ной к изменениям под влиянием объективных и субъективных факторов. При помощи
правовой и политической культуры, как правило, выявляются недочеты и преимуще-
ства в содержании и сущности правовой политики, осуществляется ее последующая
трансформация.

Ключевые слова: правовая политика, правовая культура, политическая культура,
общество, государство.

Minkovych-Slobodianyk Olena. The role of judicial and political cultures in Forming
the State’s Legal Policy

The present article is an attempt to analyse the peculiarities of the influence of judicial
and political culture on the formation of the state’s legal policy. Legal policy acts as an accu-
mulation means and as a mediator for various social interests, needs, ambitions (economical,
political, social, ecological, cultural, national and ethnical etc.), and it bears their imprint
and characteristical features. Generalizing different domains of human activities, it synthe-
sizes them in judicial norms and institutions, thus creating an adequate domain of the soci-
ety’s legal life. For legal policy does not exist beyond society, and therefore the society influ-
ences the legal policy’s position and development through a certain position of its judicial and
political culture. In this context we would like to examine particularly the role of judicial and
political culture in the formation of the state’s legal policy as a unifying factor of the civil soci-
ety. Legal policy can be defined as a complex of ideas, tasks, programs, aims, principles,
directives which are being implemented in the domain of law and are based on scientific back-
ground. This means the domain of relations, connections and interests which are covered by
the concept “legal space” and which objectively require regulation by public authority.

There can be no strictly outlined borders of legal policy. Being relatively steady it is still
inclined to changes under the influence of both objective and subjective factors. Thus, objec-
tive factors influencing the content of legal policy, undoubtedly are: the economic situation in
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the country, increase or stagnation of business activity, correcting influence of the global com-
munity’s political and legal standards that concern one’s rights and freedoms (as well as other
established examples of international politics), presence or absence of political conflicts in the
country, the position of the society’s social structurization, harmony or disharmony in nation-
al and ethnical interests etc. The basis of legal policy is legal ideology. Meanwhile, subjective
preconditions that affect the mobility of legal policy for the most part sprout from social and
group legal awareness, influence the content of judicial culture and behaviour, are formed on
the level of individual and corporate motivations to which stick both lawmakers and law
enforcement subjects. Taking this into account, it is reasonable to say that an objective factor
of legal policy can also be considered through a certain position of political culture of the
modern society, while a subjective one can be considered through the position of judicial cul-
ture. It shapes, changes and develops under their immediate influence.

Key words: legal policy, judicial culture, political culture, society, state.

В умовах незалежності України, формування громадянського суспіль-
ства і побудови демократичної, соціальної, правової держави все більше
поглиблюється суспільне розуміння того, що право є основою процесу
демократичної трансформації всіх сфер життєдіяльності України, а закон
має стати не лише політико-юридичним засобом, що використовується для
вирішення різноманітних суспільних проблем, а й метою, реалізація якої
створює можливості для більш упорядкованого, безпечного і гідного
життя1. З цього приводу другий Президент України Л. Кучма у виступі,
присвяченому 10-й річниці Незалежності України зазначав: «Нам потріб-
на системна законотворча робота в усіх сферах, потрібна така законодавча
база, яка сприяла б широкому і реальному залученню людей до участі у
всіх справах – державних та суспільних. Це необхідна й визначальна риса
громадянського суспільства»2. Все це стало сприятливим підґрунтям для
зародження і розвитку правової політики, яка є сучасним важливим ком-
понентом процесів формування і функціонування ефективної правової
системи суспільства3.

Зміст правової політики є багатовимірним і, з точки зору комплексного
підходу, – конгломеративним4. Це пояснюється тим, що політика не може
діяти лише автономно, в рафінованому чи дистильованому вигляді. Відпо -
відно і правова політика не може існувати у відриві від галузей та форм
буття людей, яким нібито не притаманні суто юридичні засоби. Правова
політика виступає засобом акумуляції та провідником різноманітних соці-
альних інтересів, потреб, прагнень (економічних, політичних, соціальних,
екологічних, культурних, національно-етнічних та інших), вона несе на
собі їх відбиток та характерні ознаки. Узагальнюючи різні галузі людської
діяльності, вона синтезує їх в юридичних нормах й інститутах, створюю-
чи таким чином відповідну сферу правового життя суспільства. Адже пра-
вова політика не існує поза суспільством, відтак суспільство через певний
стан правової та політичної культури в ньому впливає на стан і розвиток
правової політики. В даному контексті хотілось би розглянути саме роль
правової та політичної культури в формуванні правової політики держави,
як об’єднуючого чинника громадянського суспільства.
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Метою даної статті є визначення ролі правової та політичної культури
як виразників інтересів громадянського суспільства у формуванні правової
політики нашої держави. Ця проблема вже знайшла відображення у працях
таких вітчизняних вчених як М. Панов, В. Селіванов, Ю. Шемшученко,
А. Павко, Л. Нагорна та інших.

Правова політика – особлива форма вираження державної політики,
засіб юридичної легітимності, закріплення та здійснення політичного
курсу країни, волі її офіційних лідерів і владних структур. Така політика
тактично спрямована на вдосконалення всього комплексу правових засо-
бів, на забезпечення реалізації поставлених суспільством та державою зав-
дань юридичними ресурсами, а стратегічно – на використання цих ресур-
сів для забезпечення оптимального розвитку всіх сфер соціального життя5.
Зазначена політика виражається, перш за все, в законах, конституціях,
кодексах, інших нормативно-правових актах, вона спрямована на охорону
та захист існуючого соціального устрою, на розвиток і вдосконалення сус-
пільних відносин. Подібну точку зору підтримує і В. Селіванов. Він зазна-
чає, що правова політика – «це певна форма безпосереднього правового
вираження державної політики у будь-якій загальнозначущій сфері сус-
пільного життя, яке упорядковується і управляється органами державної
влади»6. По суті, це процес формування (на принципі верховенства права)
і здійснення за допомогою правових засобів ідей, цілей, принципів, про-
грам, заходів реалізації державної влади у різних сферах життєдіяльності
суспільства7.

Має місце й визначення правової політики як науково обумовленої,
послідовної і системної діяльності державних та муніципальних органів
по створенню ефективного механізму правового регулювання, цивілізова-
ному використанню юридичних засобів для досягнення таких цілей, як
найбільш повне забезпечення прав та свобод людини і громадянина,
закріплення дисципліни законності та правопорядку, формування правової
державності та високого рівня правової культури і життя суспільства та
особистості8.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що правова політика –
це завжди комплекс заходів, які формуються за допомогою стратегії і так-
тики та є засобом юридичного закріплення певного політичного курсу.
Вона завжди повинна мати наукове підґрунтя, відрізнятися стабільністю і
послідовністю, уникати хаотичності і непродуманості. З огляду на це, пра-
вову політику можна визначити як сукупність ідей, завдань, програм,
цілей, принципів, установок, які реалізуються у сфері дії права і базують-
ся на науковому підґрунті. Мається на увазі сфера відносин, зв’язків та
інтересів, які охоплюються поняттям «правовий простір» і об’єктивно
потребують впорядкування з боку публічної влади.

Різко окреслених, застиглих меж правової політики не може існувати.
Характеризуючись відносною стабільністю, вона, разом з тим, схильна до
змін під впливом як об’єктивних, так і суб’єктивних чинників. Так, об’єк-

60 Держава і право • Випуск 64



тивними чинниками, що впливають на зміст правової політики, безумовно,
є економічна ситуація у країні, піднесення або стагнація господарської
системи, кореґуючий вплив політико-правових стандартів світового това-
риства, які стосуються прав і свобод людини (та інших усталених зразків
міжнародної політики), наявність чи відсутність в країні політичних кон-
фліктів, стан соціального структурування суспільства, гармонія чи дисгар-
монія національно-етнічних інтересів тощо. В основі правової політики
лежить правова ідеологія9. Суб’єктивні ж передумови, які впливають на
рухливість правової політики, здебільшого зростають на ґрунті суспільної
та групової правосвідомості, впливають на зміст правової культури та
поведінки, формуються на рівні індивідуальних та корпоративних мотива-
цій, якими керуються і законотворці, і суб’єкти правозастосування.
Враховуючи цей факт, доцільно говорити про те, що об’єктивний чинник
правової політики можна розглядати також і через певний стан політичної
культури нинішнього соціуму, а суб’єктивний – через стан правової куль-
тури. Проаналізуємо зазначені впливи більш детально.

Політична культура» – це певний рівень розвитку політичної свідомос-
ті, політичної діяльності та поведінки суб’єкта, соціуму, що віддзеркалю-
ється через особливості реальної політичної практики останніх. Політична
культура – не ізольоване явище, а одна з підсистем глобальної культури,
яка перебуває в різних залежностях з її частинами: економічною, мораль-
ною, правовою, художньою і т.д. Найважливішою характеристикою полі-
тичної культури є рівень оволодіння політичними знаннями й досвідом,
накопиченим попередньою історією. Причому засвоєні політичні знання,
принципи, норми тільки тоді можуть розглядатися як елементи культури
(окремої людини, групи), коли вони втілюються в їхній діяльності, стають
звичкою.

Нинішня ситуація в нашій державі є яскравим прикладом формування
політичної культури, коли патріотично налаштовані верстви населення
вимагають від представників держави, політичних еліт відповідних право-
вих і політичних кроків, які повинні бути втілені в матерію правової полі-
тики держави. Зокрема, у зв’язку з військовою агресією Російської Феде -
рації відразу стають очевидними проблеми не просто громадянського сус-
пільства, а в першу чергу малопродуктивна, несформована і дещо
«дефект на» політична культура нашого соціуму. Політична свідомість гро-
мадян сьогодні діє за принципом «піду за тим хто більше заплатить».
Наразі вже ні в кого не викликають подиву продажність представників пра-
воохоронних органів Півдня і Сходу України, які є на даний момент основ-
ними помічниками так званого російськомовного населення України, неда-
лекоглядність певного малозабезпеченого, а подекуди й відверто бідного
населення, південно-східного регіону України, а також активізація ради-
кально налаштованих молодиків, які протиставляють себе сьогодні навіть
не «новій владі», а системі яка будувалася більше двадцяти років і не змог-
ла, або не побажала, виховати справжніх патріотів своєї країни.
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У вузькому розумінні поняття політичної культури містить мову полі-
тичного дискурсу, культуру політичного мислення, політичного спілкуван-
ня, поведінки політиків і населення як суб’єктів політичного процесу10.
Культура представників Верховної Ради України залишає бажати кращого.
Навіть перед загрозою повномасштабного військового вторгнення на наші
землі народні депутати України не бажають позбутися своїх егоїстичних
інтересів і почати працювати на народ, в ім’я зміцнення держави. Народ
України постійно спостерігає бійки в Парламенті, чвари між народними
представниками, «переділ» сфер впливу і змагання за них, при цьому звер-
нень народу, який вже поклав своє життя за Україну, нова-стара влада
знову не чує, не вважає за потрібне бачити і розуміти свій народ. Така
поведінка політичних мужів призводить до розгулу в країні радикалізму і
сепаратизму, що підігрівається нашим східним сусідом і призводить до
небезпеки для суверенітету країни. Антидержавні настрої українське сус-
пільство досі не змогло викорінити, застосувавши для цього не тільки юри-
дичні але й політичні важелі.

За обставин, що склалися, слушною є думка відомого канадського
дослідника проблем політичної культури Деніела Белла, який окреслюючи
її світоглядні, ціннісні та інституційні компоненти, наголошує, що вчинки
людей залежать від того, що вони думають, як відчувають, у що вірять.
Навіть неусвідомлені дії відтворюють і акумулюють у собі окремі елемен-
ти культури. На думку Д. Белла, політична культура складається з припу-
щень, ідей, цінностей, переконань, які зумовлюють політичну дію. Вона
слугує фільтром або лінзою, через яку політичні актори бачать світ.
Політична культура є мовою політичного дискурсу, словником і грамати-
кою політичної дискусії та взаєморозуміння11.

Якщо згадати той факт, що політична культура – це певний рівень роз-
витку політичної свідомості, політичної діяльності та поведінки суб’єкта,
соціуму, що віддзеркалюється через особливості реальної політичної прак-
тики останніх, ми можемо дійти висновку, що на сьогоднішньому етапі
розвитку ми маємо слабку, дефективну, позбавлену будь яких політичних
цінностей культуру як усього українського соціуму, так і окремих груп.
Типовим явищем в Україні є політична індиферентність громадян, соці-
альна апатія, аномія розчарування діями влади, рецидиви конфронтаційно-
го мислення, ерозія моральних цінностей та ідеалів, дискредитація при-
нципів демократії, ідеї державної незалежності, деструктивна діяльність
ультра радикальних сил, серед яких особливо небезпечними є екстреміст-
ські організації релігійного спрямування12. Схід України сьогодні яскраво
демонструє все вище перераховане, оскільки поки купка радикально
налаштованих сепаратистів разом із представниками іншої держави нама-
гаються знищити Україну, більшість населення поводить себе маргіналь-
но, списуючи свою поведінку на фактор розчарування владою. При цьому
деякі народні депутати відверто провокують конфронтаційні настрої серед
населення. Все це призводить до ерозії влади і демократичних інститутів,
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виражаючись у правовій політиці, в антиукраїнських передвиборчих про-
грамах деяких кандидатів у Президенти України. Зокрема пани Добкін та
Царьов мають дуже схожі передвиборчі програми, основним гаслом яких
є федералізація, самостійна гуманітарна політика регіонів. До чого це при-
зведе на виході? По-перше, федералізація нашої держави означатиме про-
цес її розколу і знищення, адже навіть якщо провести історичні паралелі
федерації, як правило, утворювали малі, неспроможні себе захистити, дер-
жави, князівства, графства і т.д., але ніколи унітарні держави не ставали
свідомо федеративними. По-друге, самостійна гуманітарна політика кож-
ного регіону веде до небезпеки роз’єднання України з позицій мови, істо-
рії, культури, нарешті ідеології, що в свою чергу призведе до певного
хаосу в правовій політиці. Коли нормативні акти локального характеру
зможуть вирішувати 90% питань повсякденного життя громадянина пев-
ного адміністративно-територіального утворення, зникне взагалі можли-
вість проводити певне виховання нації в дусі патріотизму, демократичних
цінностей і т.д. Звичайно, сама по собі ідея шановних кандидатів у
Президенти України може й є прийнятною, але лише з точки зору перед-
виборчої агітації, тому що для того щоб застосувати, наприклад, гумані-
тарну самостійність регіонів на місцях, треба спершу сформувати моно-
літну націю. На жаль, ми не змогли цього досягти за двадцять з лишнім
років, то хіба «примарний» дозвіл цього об’єднає наше суспільство?

Виходячи з вищенаведеного, варто погодитись з тим, що об’єктивна
характеристика політичного стану в державі є неприйнятною. Більше того,
вона є дезорганізуючою, а значить і суб’єктивна складова – правова куль-
тура сьогодення – має такий же стан. Спробуємо його окреслити.

Правова культура – складне і багатогранне явище, її не можна звести
лише до правових знань, що виникають внаслідок догматичного вивчення
статей Конституції України, законів, правових актів. ЇЇ також не можна
розглядати лише як механічне відображення правової реальності, реально-
го правового поля, що має місце в суспільстві. Правова культура – це не
тільки високий рівень юридичного мислення, а й усієї юридичної діяль-
ності, незалежно від того, хто конкретно її здійснює – державний чи гро-
мадський орган, група громадян чи конкретна людина13. Правова культура
характеризує собою «весь правовий космос, що охоплює всі компоненти
правової форми суспільного життя людей. Вона полягає у здатності, вмін-
ні жити за цією формою, якій протистоїть неоформлена (невизначена, хао-
тична) фактичність, тобто, докультурна і некультурна безпосередність
(неупорядкована правовою формою) простота»14.

Сьогодні рівень правової культури громадян насамперед залежить від
розвитку такої важливої складової, як правосвідомість, тобто наскільки
глибоко освоєні громадянами правові феномени: цінність права, верховен-
ство закону, визначальна роль прав і свобод людини, цінність правової
процедури при вирішенні спорів та пошуку компромісів, наскільки насе-
лення цікавиться юридичним життям держави та теоретичними розробка-
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ми в галузі юридичних наук. За сучасних умов розвитку українського сус-
пільства правосвідомість – це насамперед нове правове мислення, компо-
нент нової правової і загальної культури людини і суспільства, що охоплює
майже всю систему уявлень і знань, ідей, оцінок, почуттів людини та окре-
мих соціальних груп про нове право, законодавчі акти, про практику реа-
лізації правових норм, правомірність або протиправність тих чи інших
вчинків, рішень, тощо. Правосвідомість охоплює також і ставлення грома-
дян до органів внутрішніх справ, діяльності міліції, судів, юридичних про-
цедур, дотримання громадянами юридичних приписів.

Інший важливий рівень правової культури може бути зафіксований в
реальній правовій діяльності, правовій чи неправовій поведінці населення.
Саме вона фіксує рівень розвитку правової культури15, що складається як
з правової діяльності пересічних громадян так і юристів, представників
органів правоохоронної діяльності, науковців.

Саме прояв реальної правової культури ми сьогодні можемо спостері-
гати в нашому соціумі, коли частина громадян держави намагається в пра-
вовий спосіб змінити рівень і розвиток суспільного життя українців, вима-
гаючи від влади наступне: 1) прийняти люстраційні закони які б дали
змогу довіряти правоохоронній і судовій системі, відновили б до них пова-
гу; 2) змінити правові вимоги реєстрації суб’єктів підприємницької діяль-
ності і провести реальну податкову реформу в державі; 3) провести кон-
ституційну реформу з метою уникнення в подальшому передвиборчої спе-
куляції на болючих для суспільства питаннях. З іншого боку, ми спостері-
гаємо прояви небаченої за двадцять три роки незалежності хвилі сепара-
тизму й екстремізму, які до того ж підкріплені третьою стороною в кон-
флікті між владою і українським суспільством. Чинна ж влада дещо в’яло
реагує на протиправні дії частини громадян України і зовсім незрозумілою
є її реакція на перебування на теренах нашої держави іноземних агентів.
Все це приводить до наростання нігілістичних настроїв у суспільстві,
недовіри вже до «нової» влади з боку громадян, а відтак і до виникнення
радикально-маргінальної правової культури, де суспільство, на жаль,
починає втрачати основні цінності, на яких будується держава, такі як вер-
ховенство закону і права, реальна гарантованість прав і свобод людини і
громадянина, невідворотність покарання і т.д. Всі ці фактори в сукупності
призводять до загострення політико-правової ситуації в Україні, подаль-
шої ескалації конфлікту.

З огляду на вище вищезазначене, можна зробити наступні висновки.
Правова і політична культура суспільства відображає суб’єктивну й об’єк-
тивну складові природи суспільства. Будь-які зміни яким воно піддається
відразу втілюються в певному рівні і змісті правової та політичної культур.
Правова і політична культура суттєво впливають на розвиток і зміст пра-
вової політики держави, виявляючи як її переваги, так і недоліки. Правова
політика як комплекс ідей, завдань, програм, цілей, принципів, установок,
які реалізуються у сфері дії права і базуються на науковому підгрунтті, є
схильною до змін під впливом об’єктивних і суб’єктивних чинників.
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УДК 340.0; 340.134
Р. В. ЧОРНОЛУЦЬКИЙ

НОРМОПРОЕКТУВАННЯ ЯК КОНСТИТУЮЮЧА ФОРМА 
СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Досліджується нормопроектувальна діяльність (нормопроектування) як консти-
туююча форма соціального проектування, здійснюється порівняльна характеристика
цих двох видів діяльності. Вказується, що нормопроектування (нормопроектна діяль-
ність) виступає в якості особливої, специфічної форми соціального проектування яка
носить конституюючий характер відносно легалізації та легітимації відповідних сус-
пільних відносин, що мають загальне та важливе значення для стабільного існування
та функціонування держави та соціуму.
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Исследуется нормопроектная деятельность (нормопроектирование) как консти-
туирующая форма социального проектирования, осуществляется сравнительная
характеристика этих двух видов деятельности. Указывается, что нормопроектиро-
вание (нормопроектная деятельность) выступает в качестве особой, специфической
формы социального проектирования, которая носит конституирующий характер
относительно легализации и легитимации соответствующих общественных отноше-
ний, имеющих общее и важное значение для стабильного существования и функциони-
рования государства и социума.

Ключевые слова: социум, государство, государственно организованный социум,
социальное проектирование, нормопроектирование, перспективная разработка соци-
альных отношений, нормотворчество, правотворчество.

Chernolutsky Ruslan. Law-making as the constituting form social engineering 
This paper examines law-making as a constituent form of social engineering is performed

comparative characteristics of these two activities. It is claimed that law-making serves as a
special, specific form of social engineering that is relatively constituent character legalization
and legitimisation of relevant social relations that are universal and essential to a stable exis-
tence and functioning of the state and society.
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Становлення, розвиток та функціонування демократичної правової
державності є неможливим без нормування та нормативізації найбільш
важливих суспільних відносин, що виражають колективні інтереси широ-
ких верств населення. Звідси об’єктивно зростає роль в суспільстві і дер-
жаві правового регулювання за допомогою розробки правових норм, що
регламентують та регулюють суспільні відносини, які виникають між
широким колом неперсоніфікованих суб’єктів права в державі з метою
реалізації їх телеологічних домінант в системі особистісних, групових,
індивідуально-групових, колективних інтересів. Таким чином, об’єктивно
й зростає роль та значимість нормопроектувальної діяльності з розробки
зазначених правових норм та нормативно-правових актів (джерел права),
що в них містяться.

У контексті соціального розвитку нормопроектувальна діяльність (нор-
мопроектування) відіграє важливу соціально-політичну роль, бо фактично
є первинною та «запускаючою» стадією нормотворення, що конституює як
правову систему держави, так й її інституційну основу – систему органів
держави, формує правовий статус суб’єктів права держави, в тому числі й
правовий статус людини і громадянина, закріплює систему розподілу єди-
ної публічної державної влади на незалежні гілки – законодавчу, виконав-
чу і судову, рефлексує форми безпосередньої демократії, в тому числі й
засади виборчого права та законодавства, завдяки чому реалізується сце-
нарій щодо демократичної зміни та природного оновлення державних та
самоврядних інститутів публічної влади. Такий підхід дозволяє стверджу-
вати, що по великому рахунку нормопроектування є складною системною
соціальною діяльністю щодо створення відповідних «правил гри», завдяки
яким відбувається існування, функціонування та стабілізація публічно-
владних інститутів та реалізація їх компетенційних повноважень з метою
досягнення телеології соціального, насамперед, державного управління.
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Такий висновок детермінований тим, що нормопроектування: а) відбу-
вається безпосередньо в межах соціуму, що функціонує на теренах відпо-
відної держави; б) здійснюється в інтересах самого соціуму з метою соці-
ального управління; в) реалізується на виконання інтересів (індивідуаль-
них, групових, колективних; релігійних, національних, статевих, вікових
тощо) членів соціуму; г) торкається об’єктів, що мають суттєве соціальне
значення; г’) створює відповідні комунікаційні зв’язки системного харак-
теру між членами соціуму тощо. Загальним висновком таких названих
критеріїв нормопроектування є те, що воно виступає одним з найважливі-
ших видів соціального проектування та його конституюючою формою.
Тому дослідження саме такого аспекту нормопроектування представляєть-
ся важливим як з наукової, так й з праксеологічної позицій.

Соціальне проектування як галузь соціологічної науки з’явилося в
XX столітті, коли стало очевидним, що ігнорування соціальних аспектів
розвитку загрожує серйозними витратами у функціонуванні сучасних сус-
пільств. Слід зазначити, що на перших етапах свого становлення воно було
похідним від наукового і технічного проектування. Історично науково
обґрунтовані методи проектування вперше стали застосовуватися в архі-
тектурі та машинобудуванні. Дедалі більшого поширення набуває проек-
тування при вирішенні проблем розселення, а також при вдосконаленні
систем управління.

В даний час поряд з традиційними видами складаються нові самостій-
ні напрямки проектування: людино-машинних систем, екологічне, демог-
рафічне, інженерно-психологічне та ін. Проектування охоплює практично
всі сфери діяльності людини і суспільства.

Що стосується соціального проектування, то його вихідні принципи
розроблялися Я. Дітріхом, Т. Тіорі, Д. Фраєм, П. Хіллош, Ф. Ханик та
іншими дослідниками.

У вітчизняній соціології перші ідеї про проектування соціальних сис-
тем були висловлені в роботах І.І. Ляхова, В.Н. Дубровського, О.Г. Раппо -
порта, В.М. Разіна, Б.В. Сазонова, Г.П. Щедровицького і О.І. Геніса -
ретського. З точки зору соціального управління ці проблеми розглядалися
В.Г. Афанасьєвим, І.В. Бестужевим-Ладою, П.Н. Лебедєвим. Власне теоре-
тичні основи соціального проектування були проаналізовані в роботах
Н.А. Аітова, Г.А. Антонюка, Н.І. Лапіна, А. І Пригожина, Ж.Т. Тощенко,
М.Г. Харитонова, а також у дослідженнях Т.М. Дрідзе, Ю.А. Крючкова,
О.Н. Яницького та ін.

У юридичній діяльності проблеми, що пов’язані з соціальним проекту-
ванням практично не досліджувались. Тому питання щодо визначення
нормопроектувальної діяльності (нормопроектування) як виду та форми
соціального проектування є практично новими та новаторськими.

Термін «проектування» походить від лат. «projectus» – кинутий вперед;
це – процес створення прототипу, прообразу передбачуваного або можли-
вого об’єкта або стану. Це специфічна діяльність, результатом якої є науко-
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во-теоретично і практично обґрунтоване визначення варіантів прогнозова-
ного і планового розвитку нових процесів і явищ.

Проектування – одна з форм випереджального відображення дійсності,
створення прообразу (прототипу) передбачуваного об’єкта, явища або про-
цесу за допомогою специфічних методів. Проектування в конкретній
формі виражає прогностичну функцію управління, коли мова йде про май-
бутню матеріальну або ідеальну реальності. Його метою є реалізація одно-
го з варіантів перетворення об’єктивної дійсності, пов’язаного з прагнен-
ням надати бажані властивості і риси проектованому об’єкту1.

Проектування у технологічному розумінні означає визначення версій
або варіантів розвитку або змінюваного чи іншого явища.

Людина або організація, перш ніж зробити яку-небудь дію, завжди спо-
чатку обмірковує кілька варіантів, одному з яких після зіставлення відда-
ється перевага2. Широко відомий вислів К. Маркса про відмінність архі-
тектора від бджоли, який, приступаючи до творення, готує попередньо
проект свого майбутнього дітища. Враховуючи особливе значення в соці-
альному проектуванні забезпечення діяльності цілепокладання (телеоло-
гічних домінант – Авт.), вважаємо за потрібне навести цій вислів повніс-
тю: «Павук робить операції, що нагадують операції ткача, і бджола будо-
вою своїх комірок осоромлює деяких людей-архітекторів. Але й найгір-
ший архітектор від найкращої бджоли з самого початку відрізняється тим,
що, перш ніж будувати комірку з воску, він уже збудував її у своїй голові.
У кінці процесу праці виходить результат, який уже на початку цього про-
цесу був в уяві людини, тобто ідеально. Людина не тільки змінює форму
того, що дано природою: у тому, що дане природою, вона здійснює разом
з тим і свою свідому мету, яка як закон визначає спосіб і характер її дій і
якій вона повинна підпорядковувати свою діяльність»3.

Системний аналіз позиції засновника діалектичного матеріалізму свід-
чить про побудовану ним парадигмальну модель сприйняття оточуючого
середовища людиною в процесі його перспективного освоєння. Тут К.
Маркс рефлексує основну увагу на інтелектуальному моменті, який висту-
пає в якості основного в процесі проектування – ще до того, як людина
хоче щось спроектувати, вона вже має сформовану в мозку відповідну іде-
альну модель. Тобто людина інтуїтивно, на основі своїх знань та вмінь,
здійснює пошук шляхом відповідного цілепокладання та реалізації відпо-
відного вибору з варіантів, що є в наявності або можуть бути такими. 

Соціальне прогнозування являє собою один із проявів цілеспрямованої
діяльності, коли розробляються різні варіанти вирішення соціальних про-
блем. Воно застосовується також при підготовці соціальних планів і про-
грам з регулювання процесів і явищ, що докорінно перетворюються, які
раніше не потребували детального опрацювання та управління4.

Проектування, будучи однією з форм вироблення й ухвалення рішення,
виступає як важливий елемент циклу управління, що забезпечує реаліза-
цію інших його функцій. Однак соціальне проектування на відміну від
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планування меншою мірою обумовлює, детермінує інші функції управлін-
ня, бо допускає багатоваріантність рішень, виходячи з наявних матеріаль-
них, трудових і фінансових ресурсів.

Це завдання дещо змінюється, коли мова йде про реорганізацію (рекон-
струкції) існуючих соціальних процесів або соціальних інститутів на при-
нципово інших засадах. У цьому випадку проектування спрямоване на
пошук і обґрунтування таких засобів, які припускають можливість їх від-
творення або заміни в різних ситуаціях.

Ще одна відмінність полягає в тому, що соціальне проектування може і
не мати певних термінів, ґрунтуючись лише на примірних розрахунках, без
суворого тимчасового обмеження.

Щоб точно і однозначно осмислити суть проектування, необхідно спів-
віднести його з поняттями, які є онтологічно близькими за змістом та зна-
ченням. Такими поняттями є такі: планування, проекція, передбачення,
прогнозування, конструювання, моделювання.

Планування – науково і практично обґрунтоване визначення цілей
(телеологічних домінант), виявлення завдань, строків, темпів і пропорцій
у розвитку того чи іншого явища та його реалізації і втілення в інтересах
суспільства.

Передбачення – у вузькому сенсі – пророкування, в ширшому – пере-
важне знання про події або явищ , які існують, але не зафіксовані в готів-
ковому досвіді5. Передбачення може бути простим передбаченням, перед-
баченням, заснованим на біологічних і психофізіологічних здібностях
(початкова ступінь), і власне передбаченням (вища ступінь) – людським
уявленням про майбутню долю самого себе, своїх якостей, свого оточення
і найближчою контактної мікросередовища. 

Наукове передбачення ґрунтується на виявленні закономірностей роз-
витку явища або події, коли відомі причини його зародження, форми фун-
кціонування і хід розвитку. Прогнозування – є форма передбачення, що
виражається в цілепокладанні (формуванні системи телеологічних домі-
нант – Авт.), програмуванні та управлінні планованим процесом явища на
основі виявлених параметрів його виникнення, існування, стійких форм і
тенденцій розвитку.

Соціальне проектування – це процес створення прототипу, прообразу
соціальних об’єктів, соціальних якостей, соціальних процесів і відносин.
На відміну від проектування таких об’єктів, при зміні яких не враховуєть-
ся суб’єктивний фактор, при проектуванні соціальних об’єктів цей фактор
повинен враховуватися. Його облік багато в чому зумовлює специфіку
соціального проектування. При цьому в підстави соціального проектуван-
ня повинні бути закладені наступні параметри, тобто необхідно пам’ятати,
що: 

а) соціальний об’єкт є суперечливим; 
б) у соціального об’єкта існує багатовекторність розвитку (кілька шля-

хів розвитку); 
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в) неможливо описати соціальний об’єкт кінцевим числом термінів
будь-якої соціальної теорії (принципова неформалізованість); 

г) на соціальний об’єкт впливає багато об’єктивних факторів;
г’) існує безліч суб’єктивних факторів, що впливають на соціальний

об’єкт, наприклад, дослідник може по-різному оцінити зрілість розвитку
соціального об’єкта тощо.

Соціальне проектування дає можливість оцінити обґрунтованість про-
гнозу, розробити науково обґрунтований план соціального розвитку.
Проектування враховує і можливість невдалого експерименту з перевірки
ідей, так званий негативний результат. При його одержанні необхідний
ретельний аналіз причин, чим викликана невідповідність у вирішенні
поставлених завдань. Процес соціального проектування також називають
«соціальним конструюванням».

Суб’єктом соціального проектування (тобто тим, хто здійснює проек-
тування) є різні носії управлінської діяльності, як окремі особистості, так
і організації, трудові колективи, соціальні інститути та т. п., що ставлять
своєю метою організоване, цілеспрямоване перетворення соціальної дійс-
ності. Необхідна риса суб’єкта проектування – його соціальна активність,
безпосередню участь у процесі проектування. 

Об’єктом соціального проектування (тобто де або на кому здійснюєть-
ся процес проектування) називають системи, процеси організації соціаль-
них зв’язків, взаємодій, включених в проектну діяльність, що піддаються
впливам суб’єктів проектування і виступають підставою для цього впливу.
Це можуть бути об’єкти самої різної природи:

1) людина як суспільний індивід і суб’єкт історичного процесу і соці-
альних відносин з її потребами, інтересами, ціннісними орієнтаціями,
установками, соціальним статусом, престижем, ролями в системі відно-
син;

2) різні елементи і підсистеми соціальної структури суспільства (тру-
дові колективи, регіони, соціальні групи і т. п.);

3) різноманітні суспільні відносини (політичні, ідеологічні, управлін-
ські, естетичні, моральні, сімейно-побутові, міжособистісні тощо);

Аналіз об’єкта і суб’єкта проектування дозволяє створити «інформа-
ційний масив», який є головним джерелом соціального проектування.
Інформаційний масив – це система визначених на науковій основі пара-
метрів, факторів, які комплексно характеризують об’єкт проектування.
Серед безлічі джерел створення «інформаційного масиву» – матеріали
соціологічних досліджень, інтерв’ювання, аналіз періодичної преси, ста-
тистичні дані і т. п.

Основна мета соціального проектування як специфічної управлінської
діяльності – створення за допомогою інформаційного масиву соціальних
проектів. Соціальний проект як джерело інформації являє собою пов’яза-
ні певною залежністю свідомо розроблені науково обґрунтовані характе-
ристики, що дають конкретні знання про майбутній бажаний стан соціаль-
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ної системи чи процесу. Потрібно відзначити, що соціальний проект пред-
ставляє собою розпорядчу модель. У проекті відображено майбутній бажа-
ний стан системи, яка виникає при певних діях людей, наявності певних
фінансових, трудових, матеріальних, паливно-енергетичних та інших
ресурсів, в тому числі інтелектуальних, пізнавальних, евристичних, цін-
нісних.

Соціальний проект повинен містити систему загальних параметрів
проектованого об’єкта, що характеризують його цілісність, а також систе-
му параметрів складових його підсистем, блоків, елементів, їх зв’язків.
Всім науково розробленим соціальним проектам притаманні такі риси:

1) наявність таких характеристик, які у проектованого об’єкта без чіт-
кого проекту не виникають;

2) наявність параметрів, здатних забезпечити реалізацію соціального
замовлення;

3) наявність характеристик, що піддаються впровадженню протягом
певного проміжку часу.

Проект майбутніх можливих станів соціальних систем, процесів і явищ
має відповідати таким умовам його розробки:

– ін повинен бути створений на науковій основі;
– не суперечити моральним нормам;
– виражати загальноприйняті соціальні цінності;
– виражати соціальне замовлення;
– бути ефективним з точки зору реалізації;
– не містити протиріч;
– повинен бути призначений для реалізації6.
Соціальний проект встановлює параметри, основні характеристики

розвитку соціальних систем на обмежений, чітко певний відрізок часу.
Проте мало визначити стратегічно важливі цілі, напрям розвитку, важливо
вміти висловити їх у певних показниках. Основною кінцевою стратегіч-
ною метою соціального проекту є створення оптимальної спільності орга-
нізації колективних відносин з урахуванням об’єктивних умов і життєді-
яльності різних соціальних груп. До засобів здійснення соціального про-
ектування відносяться ті (у тому числі технічні , математичні та логічні),
за допомогою яких виходить, аналізується і переробляється інформація
про стан систем і процесів, тенденції їх розвитку, виникнення і розвитку
проблемної ситуації, потребах суб’єктів, засобів, за допомогою яких
ведеться безпосереднє проектування, створюються словесні описи, табли-
ці, креслення, бланки, схеми, мережі взаємодій, макети, коди, символи,
алгоритми, блок-таблиці, матриці та інші носії, здійснюється управління
процесом проектної діяльності.

Системне тлумачення викладених вище положень дає нам змогу про-
вести порівняльно-правовий аналіз соціального проектування з нормопро-
ектувальною діяльністю, тобто з діяльністю щодо розробки проектів нор-
мативно-правових актів.
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Спочатку треба навести доктринальні позиції щодо визначення нор-
мопроектування (нормопроектувальної діяльності).

На думку вітчизняного дослідника Т.О. Дідича, нормопроектування
слід розуміти в якості специфічної діяльності компетентних органів, яка
полягає в процедурі виявлення та вивчення суспільних відносин, що
потребують правового регулювання, розробки, обговорення та затвер-
дження проектів нормативно-правових актів, націлених на прийняття,
зміну чи припинення дії правових приписів7. Такий підхід уявляється
комплексним та дає можливість не тільки рефлексувати і виділити крите-
ріальні ознаки нормопроектувальної діяльності, але й порівняти її з діяль-
ністю в сфері соціального проектування.

По-перше, слід зазначити, що соціальне проектування виступає в якос-
ті родового поняття по відношенню до нормопроектування, бо його зміс-
товне наповнення є набагато ширшим як з онтологічних, так й з гносеоло-
гічних підходів. Соціальне проектування містить в собі відповідні
«кліше», основні парадигмальні характеристики та критеріальні ознаки
нормо проект ної діяльності, яка виступає своєрідною формою соціально-
го проектування, але за допомогою нормативних приписів.

По-друге, слід акцентувати увагу на тому, що як соціальне проектуван-
ня, так й нормопроектування в онтологічному розумінні спрямовані на
розробку відповідних «правил гри» у соціумі. Тому вони сходні у своєму
конотаційному аспекті, бо обидва спрямовані на формування системи
телеологічних домінант в сфері соціального або державного управління.

По-третє, як соціальне проектування, так й нормопроектування є спе-
цифічною діяльністю, тобто такою діяльністю, що: а) здійснюється в
межах соціуму; б) торкається особливого предмету (соціальне управління
в широкому розумінні при соціальному проектуванні; державне управлін-
ня – в процесі нормопроектування – Авт.); в) має характерні ознаки, що
властиві тільки їй (наприклад, інтелектуальна, технологічна, процесуальна
та інші складові – Авт.); г) здійснюється відповідними суб’єктами: соці-
альне проектування відповідно своїм широким колом суб’єктів; нормоп-
роектування – доволі вузьким колом – компетентними суб’єктами, тобто
такими, кому ця діяльність офіційно доручена державою.

По-четверте, в функціонально-змістовному аспекті ці види діяльності
також є схожими: а) соціальне проектування відбувається на основі «зчи-
тування» відповідних настроїв в соціумі та врахування відповідних соці-
альних інтересів; б) нормопроектування також несе в собі велику іннова-
ційну складову, бо спрямоване на виявлення соціальних інтересів відпо-
відно до найважливіших соціальних відносин, що формуються, існують
або повинні бути сформовані в державно організованому соціумі.

По-п’яте, в технологічному аспекті ці види діяльності також є практич-
но є однаковими: а) соціальне проектування відбувається на основі відпо-
відних правил, що містять етапно-стадійну, процедурно-процесуальну,
матеріально-ресурсну ознаки; б) нормопроектування – на засадах специ-
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фічної спеціальної творчої процедури щодо виявлення та вивчення сус-
пільних відносин, що в силу своєї важливості для функціонування держа-
ви та суспільства потребують правової регламентації та правового регулю-
вання, розробки, експертизи, обговорення та затвердження проектів нор-
мативно-правових актів.

По-шосте, на завершальному етапі підсумком соціального проектуван-
ня виступає відповідний соціальний проект щодо змін; підсумком нормоп-
роектування – відповідний проект (проекти) нормативно-правового акту.

По-сьоме, в цих видах діяльності доволі суттєво співпадає структурно-
аналітичний аспект. Так, проект майбутніх можливих станів соціальних
систем, процесів і явищ (соціальний проект) має відповідати основопо-
ложним умовам його розробки: науковість, моральність, відповідність
загальноприйнятим соціальним цінностям та соціальному замовленню;
ефективність та функціональна можливість у реалізації; несуперечливість.
Таким же вимогам повинні відповідати проекти нормативно-правових
актів, що є кінцевим результатом нормопроектувальної діяльності.

Отже, виходячи з позицій онтологічного, гносеологічного, аксіологіч-
ного аналізу соціального проектування та нормопроектування, суб’єктно-
об’єктного, предметного, комунікаційного, функціонального та проце-
суального підходів до оцінки зазначених видів діяльності, можна дійти
наступних висновків:

– соціальне проектування та нормопроектування виступають в якості
відповідних форм організаційної діяльності, що спрямовані на соціальне
управління в широкому розумінні його значення;

– нормопроектування (нормопроектна діяльність) виступає в якості
особливої, специфічної форми соціального проектування яка носить кон-
ституюючий характер відносно легалізації та легітимації відповідних сус-
пільних відносин, що мають загальне та важливе значення для стабільно-
го існування та функціонування держави та соціуму;

– соціальне проектування та нормопроектування мають загальні пара-
дигмальні ознаки, що підтверджує їх взаємний зв’язок та детермінує їх в
якості організаційної та нормативної форм перетворення соціальної дійс-
ності та державно-правової реальності;

– соціальне проектування та нормопроектування мають й відповідні
відмінності, що торкаються, насамперед, якісних характеристик їх суб’єк-
тів – якщо коло суб’єктів соціального проектування є досить широким, то
коло суб’єктів нормопроектування носить обмежений характер – до нього
входять тільки ті суб’єкти, що уповноважені займатися нормотворчою
діяльністю. 
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УДК 316.3:321.01(4)
Л. П. ПОГОРІЛА

НЕДЕРЖАВНІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
ЯК ЄВРОПЕЙСЬКА ТРАДИЦІЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН 

СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

Досліджуються теоретичні та практичні аспекти виникнення і розвитку недер-
жавних ЗМІ як окремого інституту громадянського суспільства в Європі, що станов-
лять окрему традицію взаємовідносин суспільства й держави. Проаналізовано та
виокремлено нормативно-правові акти прийняті європейськими міжнародними органі-
заціями, що є основою законодавчого врегулювання у сфері суспільного мовлення, діяль-
ності недержавних ЗМІ.

Ключові слова: недержавні ЗМІ, громадянське суспільство, демократизація, зако-
нодавче закріплення, міжнародні нормативно-правові акти.

Погорелая Л.П. Негосударственные средства массовой информации как евро-
пейская традиция взаимоотношений общества и государства

Исследуются теоретические и практические аспекты возникновения и развития
негосударственных СМИ как отдельного института гражданского общества в
Европе, которые являются отдельной традицией взаимоотношений между обще-
ством и государством. Проанализированы и выделены нормативно-правовые акты,
принятые европейскими международными организациями, которые являются основой
законодательного регулирования в сфере общественного вещания, деятельности него-
сударственных СМИ.

Ключевые слова: негосударственные СМИ, гражданское общество, институты
гражданского общества, демократизация, Европейский Союз, законодательное
закрепление, международные нормативно-правовые акты.

Pohorila Lilia. State media as the european tradition of relations between society and
the state

This article examines the theoretical and practical aspects of the emergence and devel-
opment of independent media as a distinct institution of civil society in Europe, which amount-
ed to a separate tradition of the relationship between society and the state. Analyzed and allo-
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cated regulations adopted by the European international organizations, which formed the
basis of legal regulation in the sphere of public service broadcasting activities of independent
media.

Key words: non-state media, civil society, institutions of civil society, democratization, the
European Union, legislative strengthening, international normative legal acts.

Глобальний вимір сучасного світу характеризується тісною взаємодією
народів, культур, держав, що свідчить про стрімкий розвиток усіх сфер
життя суспільства.

Інституціоналізація ціннісних систем на національному та загально-
державному рівнях стають основою трансформаційних змін в суспільстві
та державі. Рівень суспільного розвитку нині характеризується як сфера
самовиявлення і реалізації потреб й інтересів членів суспільства через сис-
тему соціально-економічних, політико-правових, релігійних, національ-
них, культурних відносин тощо.

Основними умовами розвитку держави з середини XX століття і до сьо-
годні є формування системи суспільних інститутів, що дають змогу задо-
вольняти та захищати приватні, колективні й суспільні інтереси, утворюю-
чи громадянське суспільство. Водночас у багатьох країнах світу громадян-
ське суспільство є вкоріненим способом самоорганізації громадського
життя.

Необхідність розбудови громадянського суспільства в Україні, розгалу-
ження та укріплення його інститутів, надання їм громадянами більшого
кола повноважень безперечно потребує вивчення та використання міжна-
родного досвіду, в тому числі й нормативно-правових актів, що закріпили
функціонування недержавних ЗМІ як ефективну практику взаємовідносин
суспільства і держави.

Питання функціонування недержавних, громадських ЗМІ на території
країн Європи, проблеми використання їх досвіду щодо врегулювання
інформаційних відносин в державі для розбудови інституту недержавних
ЗМІ в Україні вивчалися Дж. Кіном, Д. Клаппером, Г. Лассуелом,
М. Прайсом, Е. Роджерсом, К. Ховлендм, Р. Вольтом, Ф. Морганом,
Т. Гіббонсом, Л. Хітченсом, Дж. Тансталлом і Д. Мачин, К. Вільямсом
тощо. В Україні цієї тематики торкаються дослідження Г. Вартанова,
В. Здоровеги, О. Копиленко, В. Кравченко, В. Різун, В. Іванова, Ю. Легези,
Ю. Размєтаєва, І. Осики, Н. Філик, О. Дьоміної, В. Кравчук, В. Дрешпак,
А. Москаленко, Г. Почепцової, М. Лашкіної, В. Головій, тощо.

Питання виникнення та розвитку недержавних ЗМІ як європейської
традиції взаємовідносин суспільства і держави видається можливим дослі-
дити в контексті формування концепції громадянського суспільства та у
нерозривному зв’язку з історичними передумовами виокремлення недер-
жавних ЗМІ серед існуючих засобів масової комунікації.

Так, за словами М. Цвіка, формування концепції громадянського сус-
пільства розпочалося у період буржуазних революцій у Європі. Хоча ще в
епоху античності згадувалися поняття ідентичні за назвою проте відмінні
за змістом1. 
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Видатний англійський мислитель Томас Гоббс був одним із перших, хто
розглядав громадянське суспільство у значенні наближеному до сучасного
та у своїх дослідженнях представив модель громадянського суспільства, у
якій виділяв кілька рівнів, зокрема, рівень політичної держави, що поєд-
нував громадян під началом єдиної державної влади; рівень громадян-
ських груп та об’єднань громадян2.

Вперше цілісну концепцію громадянського суспільства як відносно
відокремленого від держави явища, що має власний зміст і структуру, роз-
робив видатний німецький філософ Георг Гегель. У праці «Основи філо-
софії права» відокремлював громадянське суспільство від держави та сім`ї
й наголошував на необхідності створення різних незалежних від держави
інститутів для реалізації приватних інтересів населення3. 

Період ХХ ст. позначився відокремленням громадянського суспільства
від держави, формуванням його відносної незалежності, що стало загаль-
новизнаним здобутком у теоретико-правовій думці. Велику увагу науков-
ців привертали питання автономності громадянського суспільства, розга-
луження та функціонального призначення його структурних елементів,
особливості взаємовідносин громадянського суспільства і держави, визна-
чення сприятливих умов для його розвитку й підвищення значимості.

Саме у той час вперше в історії було визначено, що громадянин держа-
ви може виступати як індивідуальний суб’єкт народовладдя через утворе-
ні громадські інституції. За таких умов, виникнення відповідальності дер-
жави перед суспільством і людиною визначає громадянське суспільство як
основу для формування демократичного ладу.

Теоретики права у своїх дослідженнях відзначають, що з часу коли
інститути громадянського суспільства почали розглядатися як механізми
суспільної життєдіяльності, держава розглядалася як інструмент за допо-
могою якого громадяни мали змогу впливати на вирішення питань дер-
жавного й особистісного характеру. 

Таким чином, вивчення генезису концепції громадянського суспільства
свідчить про те, що як теоретична конструкція воно історично почало фор-
муватися внаслідок поділу суспільства на державні й недержавні сфери. 

Спроби практичного втілення ідеї громадянського суспільства науковці
часто пов’язують із буржуазними революціями, що відбувалися у різні
періоди в окремих країнах світу. Починаючи з того часу і майже протягом
двох століть тривав процес становлення громадянського суспільства, зок-
рема, в Англії, США, Франції, Австрії, Швеції тощо.

Водночас, саме в цей період, як підкреслює В. Ліпкан, відбувається
інтенсивний та динамічний розвиток інформаційних та телекомунікацій-
них технологій, впровадження їх у життєдіяльність суспільства.
Функціонування органів державної влади за таких умов призводить до під-
вищення значимості інформації, що стає передумовою формування інфор-
маційного суспільства4. Таким чином, створення, розповсюдження, вико-
ристання й узагальнення інформації є основою інформаційного суспіль-
ства та завданням засобів поширення масової інформації.
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Відтак, ЗМІ, стають головним суб’єктом в інформаційному просторі та
активізують процес вивчення їх функціонування і впливу на розвиток гро-
мадянського суспільства, утвердження правової держави.

Що стосується питання юридичного закріплення діяльності ЗМІ на
рівні світових стандартів, вагомою є теорія «відкритого суспільства»,
запропонована британським філософом К. Поппером. Він пов`язував про-
блему демократизації інститутів громадянського суспільства із внесенням
та ефективністю реалізації змін у національне інформаційне законодав-
ство5.

У світовій теоретико-правовій думці виокремлення недержавних ЗМІ,
пов’язане із набуттям ними ознак незалежної й самостійної складової
механізму функціонування демократії. 

Визнання важливості функціонування недержавних ЗМІ на теоретич-
ному рівні зумовило потребу в законодавчому закріплені як у кожній дер-
жаві, так і на міжнародному рівні основоположних засад, що визначали б
порядок створення, функціонування, повноваження, фінансування та при-
пинення діяльності недержавних ЗМІ. Таким чином, розбудова демокра-
тичної, правової держави, за участю цих ЗМІ повинна реалізовуватись на
основі норм права визнаних на міжнародному рівні.

Як відзначає І. Забара, саме середина ХХ ст. позначилася розвитком
правового регулювання інформаційних відносин в Європейському Союзі.
Загальне бачення майбутнього міжнародно-правового регулювання в
інформаційній сфері пов’язувалося із впровадженням новітніх цифрових
технологій, було сформоване міжнародними організаціями і позитивно
сприймалося у контексті загального розвитку міжнародних відносин.

Організація Об’єднаних Націй, Рада Європи, Група Восьми,
Міжнародний союз електрозв’язку та Організація економічного співробіт-
ництва і розвитку визначали як пріоритетне завдання правове регулюван-
ня відносин, пов’язаних із розвитком інформаційних та телекомунікацій-
них мереж, транскордонною передачею та обміном даними, глобалізацію
комп’ютерних мереж. Правові питання, пов’язані із реалізацією цих зав-
дань, розглядалися з позицій захисту загальновизнаних прав людини і
базувалися на основних міжнародно-правових актах, таких як Конвенція
Ради Європи про захист прав людини і основних свобод (1950 р.),
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права (1966 р.),
Конвенція Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою
обробкою персональних даних (1981 р.), Конвенція ООН про права дити-
ни (1989 р.). Проте, переважна більшість норм щодо врегулювання інфор-
маційної сфери містилася у резолюціях міжнародних органів та організа-
цій, їх спільних заявах, деклараціях, комюніке6.

Відтак розвиток міжнародного співробітництва в інформаційній сфері
позначився вільним поширенням інформації, а тим самим сприяв політи-
ко-правовій, соціально-економічній, науковій співпраці між країнами.
Варто відзначити, що для спільного користування держав-членів ЄС були
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створені універсальні інформаційні системи, такі, як Шенгенська
Інформаційна Система та Інформаційна система Європолу. Крім того, цей
період позначився створенням інформаційних систем спеціального при-
значення, зокрема Інформаційна система митних органів, Інформаційна
система Європейського спостережного центру щодо проявів расизму та
ксенофобії, Європейська інформаційна мережа в галузі правосуддя,
Європейська інформаційна мережа із попередження злочинності, до
повноваження яких входило інформування та забезпечення інформаційної
безпеки визначеного кола суспільних відносин. Відмітимо, що були ство-
рені також і інші інформаційні системи та мережі у банківській, фінансо-
вій, транспортній та пенсійній сферах.

Отже, задоволення низки потреб міжнародних організацій, на нашу
думку, сприяло налагодженню забезпечення та захисту основоположних
прав людини, надавало широкі можливості для реалізації їх інтересів шля-
хом визначення недержавних ЗМІ як основного суб’єкта в інформаційно-
му просторі.

Підкреслимо, що Амстердамський протокол громадського мовлення,
ухвалений Радою Європи 1997 р. дає визначення поняттю «громадське
мовлення» та пов`язує його існування у державах-членах ЄС з демокра-
тичними і культурними потребами кожного суспільства, а також з необхід-
ністю зберігати плюралізм ЗМІ7.

У рамках цієї статті варто виокремити також деякі рекомендації євро-
пейських міжнародних організацій, які з моменту їх прийняття і до сьо-
годні врегульовують сферу суспільного мовлення, а отже й питання діяль-
ності недержавних ЗМІ.

Зокрема, у Рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи № 748
(1975 р.) «Про роль національного мовлення та управління ним» відзнача-
ється, що держава є лише гарантом інтересів громадськості, а також має
забезпечити наявність органу, який буде здійснювати заходи публічного
контролю за мовленням8.

У Рекомендації № 1147 (1991 р.) Парламентської асамблеї Ради Європи
«Про парламентську відповідальність за процес демократичного реформу-
вання мовлення» відзначено, що не існує жодної універсальної моделі
організації діяльності недержавних ЗМІ. Способи різняться у різних краї-
нах та зазнають змін у питаннях врегулювання діяльності таких ЗМІ з ура-
хуванням світового досвіду9.

Водночас, Віденська Декларація Європейського симпозіуму
Міжнародного інституту преси з проблем ЗМІ 22–24 вересня 1993 р. «Від
мовлення, контрольованого державою, до громадського мовлення» харак-
теризується підтримкою розвитку незалежного громадського мовлення,
що повинно замінити контрольовані державою ЗМІ, які досі функціонують
в країнах Східної Європи10. Цікавим видається той факт, що саме ця
Декларація повинна поширити міжнародний заклик до прийняття консти-
туційних і законодавчих норм, які гарантували б виключення керівництва
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суспільних мовних організацій зі сфери політичної діяльності.
Управлінські функції у діяльності недержавних ЗМІ повинні належати
особам, котрі мають професійні переваги незалежно від їхньої політичної
належності. 

Резолюція № 1 (Прага, 7–8 грудня 1994 р.) 4-ї Європейської конферен-
ції міністрів з питань політики в галузі ЗМІ «Майбутнє громадського мов-
лення» видається надзвичайно актуальною в умовах розвитку інститутів
громадянського суспільства й роздержавлення ЗМІ. Цим документом
визначено загальні принципи функціонування ЗМІ, завдання, які міжна-
родна спільнота висуває перед ЗМІ громадського сектора мовлення, окрес-
лено загальний порядок їх фінансування11. 

У більш широкому аспекті ці питання висвітлені у Рекомендації
№ R (99) 1 від 19.01.1999 р. Комітету міністрів Ради Європи «Про заходи
щодо сприяння плюралізму в ЗМІ»12, Артиклі № 19 від березня 2002 р.
«Доступ до ефіру. Принципи свободи слова та регулювання мовлення».

Крім того, вище згадані положення, що стосуються забезпечення неза-
лежності та автономності ЗМІ широко розглянуто у Рекомендації Комітету
міністрів Ради Європи № R (96) 10 від 11.09.1996 р. «Про гарантії неза-
лежності громадського телерадіомовлення», Пояснювальному меморанду-
мі до цієї Рекомендації, що дає змогу підвищити ефективність організації
процесу створення недержавних ЗМІ 

Не менш важливою, на наш погляд, є Декларація Комітету міністрів
Ради Європи «Щодо гарантій незалежності суспільного мовлення у краї-
нах-членах» від 27.09.2006 р., у якій йдеться про забезпечення правової,
політичної, фінансової, технічної та іншої підтримки, необхідної для
забезпечення дійсної редакційної незалежності та інституційної автономії
недержавних ЗМІ з метою запобігання будь-якого ризику політичного або
економічного втручання13.

Підкреслимо, що Декларація також характеризує правові засади діяль-
ності недержавних ЗМІ у деяких країнах-членах Ради Європи як недостат-
ньо чітко визначені або неповні. В окремих випадках відповідні норми не
забезпечують гарантій редакційної незалежності та інституційної автоно-
мії недержавних ЗМІ, виходячи зі змісту основних положень або через
недоліки чи відсутність механізмів їх реалізації. З позиції критичного під-
ходу звертається увага й на випадки, коли у державі наявні відповідні
норми є достатньо задовільними, проте на практиці вони нехтуються,
внаслідок чого недержавні ЗМІ потрапляють під контроль державної
влади чи політичних структур й лобіюють їх інтереси.

Теоретико-правові та практичні аспекти історичного становлення гро-
мадських, недержавних ЗМІ деталізовано у Рекомендації Парламентської
асамблеї Ради Європи № 1641 (2004 р.) «Про громадське мовлення».
Зокрема, окреслено початковий етап виникнення недержавних ЗМІ у
Західній Європі та їх розвиток в країнах, що стоять на шляху до демокра-
тичного розвитку.
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Щодо формування недержавних ЗМІ у Центральній та Східній Європі
у Рекомендаціях звернено особливу увагу на штучний характер створення
таких ЗМІ, пов’язаний із відсутністю необхідного рівня правової й полі-
тичної свідомості, культури громадян, низькою динамікою розвитку гро-
мадянського суспільства.

Таким чином, й до сьогодні громадські і недержавні ЗМІ в деяких краї-
нах залишаються під державним контролем, а шанси законодавчого закріп-
лення та запровадження громадського мовлення є незначними. 

Отже, із суто теоретичної дискусії навколо інформаційного суспільства
та ролі в ньому недержавних ЗМІ, процес його формування на міжнарод-
ному рівні трансформувався до практичної площини і став визначатися як
стратегічна мета в більшості розвинутих країн світу, зокрема США,
Японії, Франції, Німеччині, та в країнах, що стоять на шляху до демокра-
тичних перетворень і вирішення проблем перехідного періоду у всіх сфе-
рах життєдіяльності суспільства. 

Варто зазначити, що всі ці підходи та теоретичні напрацювання щодо
питань створення та функціонування недержавних ЗМІ вплинули на про-
цеси демократизації і активізували процес розвитку громадянського сус-
пільства.

Демократичний принцип свободи функціонування ЗМІ було закріплено
в основоположних нормативно-правових актах більшості країн-членів
Європейського співтовариства таких як Бельгія, Данія, Франція, Германія,
Ірландія, Італія, Швеція, Нідерланди, Португалія, Іспанія. Разом із тим,
прецедентне право на свободу слова і думки існує у Великобританії та
Австралії.

Розвиток суспільних відносин за участю недержавних ЗМІ на держав-
ному та міжнародному рівні за ініціативою і підтримкою громадян в
останні десятиріччя яскраво демонструє безпрецедентну інтенсифікацію
впливу таких ЗМІ на світову спільноту. Саме у зв’язку з цим, на наш
погляд, питання функціонування недержавних ЗМІ набуває дедалі більшо-
го розголосу та сприймається громадянами як незамінний спосіб спілку-
вання, соціалізації, взаємодії між суспільством і державою.

Враховуючи прагнення України до утвердження верховенства права,
оптимізації і удосконалення функціонування державного апарату, створен-
ня умов для розвитку недержавних ЗМІ надзвичайно актуальним видаєть-
ся використання досліджених нами європейських традицій у врегулюван-
ні взаємовідносин та визначенні взаємної відповідальності суспільства й
держави.
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ДОСТУПНІСТЬ ПРАВОСУДДЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Досліджено проблеми доступності правосуддя. Автор звертає увагу на визначення
змісту цієї правової категорії як в теорії судоустрою, так і у теорії цивільного проце-
су. Аналізуються міжнародні стандарти доступності правосуддя та втілення їх у
законодавство України. Автор розкриває суть доступності правосуддя через встанов-
лення та гарантованість державою механізму реалізації права особи на справедливий,
неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення справи судом.

Ключові слова: правосуддя, доступність, справедливий суд, захист права, принци-
пи, європейські стандарти правосуддя, цивільне судочинство, судоустрій.

Захарова Е.С. Доступность правосудия по законодательству Украины
Исследуются проблемы доступности правосудия. Автор обращает внимание на

определение содержания данной правовой категории как в теории судоустройства,
так и в теории гражданского процесса. Анализируются международные стандарты
доступности правосудия и их отражение в законодательстве Украины. Автор рас-
крывает суть доступности правосудия через установление и гарантированность госу-
дарством механизма реализации права субьекта на справедливое, непредвзятое и свое-
временное рассмотрение и разрешение дела судом.

Ключевые слова: правосудие, доступность, справедливый суд, защита права, при-
нципы, европейские стандарты правосудия, гражданское судопроизводство, судоус-
тройство.
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Zakharova Olena. Access to justice under the law of Ukraine
The article studies the problems of accessibility of justice. The author draws attention to

the definition of the content of this legal category as in the theory of the judicial system, and
in the theory of civil process. Analyzes the international standards of accessibility of justice
and display them in the legislation of Ukraine. The author reveals the essence of access to jus-
tice through the establishment and implementation mechanism warranty state the subject’s
right to a fair, impartial and timely consideration and resolution of the case by the court.

Key words: justice, accessibility, fair trial, protection of rights, principles, European stan-
dards of justice, civil litigation, the judicial system.

В теорії судоустрою України існують різні підходи щодо сутності кате-
горії «доступність правосуддя». Здебільшого її досліджують як принцип
правосуддя, хоча слід зазначити, що в Конституції України він не виок-
ремлений як самостійна засада здійснення правосуддя. В той же час у
Законі України «Про судоустрій і статус суддів» зазначено, що судова сис-
тема забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, вста-
новленому Конституцією та законами України. Зокрема у статті 2 названо-
го Закону визначено завдання суду, якими є забезпечення кожному право
на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих
Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України1.

Принцип доступності розглядають через призму судоустрійних та про-
цесуальних чинників. В теорії судоустрою цей принцип докладно дослід-
жувався в працях вітчизняних науковців Є.І. Марочкіна, Н.В. Сібільової,
О.М. Овчаренко, І.В. Назарова., в теорії цивільного процесу – В.В. Кома -
рова, Н.Ю. Сакари, М.Й. Штефана.

Є.І. Марочкін пропонує доступність судової влади розглядати через
призму реалізації гарантій – судоустрійних, судочинних та матеріальних.
До судоустрійних гарантій він відносить такі: максимальна наближеність
судів до населення; добір висококваліфікованих фахівців для виконання
судової діяльності; належне забезпечення судів матеріально-технічною
базою; раціональна організація апарату суду. Судочинні гарантії реалізації
судової влади, на його думку, – це порядок порушення судового провад-
ження; спрощення процедури по нескладних справах; безперешкодна
можливість реалізації процесуальних прав сторонами; розумні строки
судового розгляду; можливість оскарження рішень суду; їх реальне вико-
нання. І врешті, до матеріальних (економічних), на його думку, належать:
розумність судових витрат і створення процесуального механізму відстро-
чення або часткового чи повного звільнення від оплати судових витрат на
користь держави; фінансування судової діяльності, що забезпечує її неза-
лежність; надання кваліфікованої юридичної допомоги на пільгових умо-
вах незахищеним верствам населення2.

Н.В. Сібільова виділяє такі фактори, які впливають на забезпечення
доступу до правосуддя: а) наявність незалежного суду, утвореного на під-
ставі закону; б) утворення мережі судів, наділених повноваженнями пере-
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гляду справ в апеляційному і касаційному порядку; в) розгляд справ ком-
петентним судом, не тільки уповноваженим розглядати їх по суті, а й у
фаховості якого особа, що до нього звертається, цілком упевнена; г)розви-
нена система юридичної допомоги; д) така організація судової системи й
роботи суду, яка б забезпечувала розгляд справ у розумні строки3.

О.М. Овчаренко вважає, що доступність правосуддя розкривається
через сукупність її елементів – правових (інституційних і процесуальних),
соціальних та економічних. До правових елементів доступності вона
відносить: а) територіальну наближеність суду; б) відкритість інформації
про нього; універсальність юрисдикції суду; г) його компетентність; д) ста-
більність судової системи. До соціальних елементів доступності, з її точки
зору, належать: а) потреба громадян у вирішенні правових конфліктів, що
виникають у суспільстві; б) рівень розвитку правосвідомості суспільства в
цілому й окремих громадян, який полягає у правовій обізнаності населен-
ня й у довірі громадян до суду; в) рівень правосвідомості носіїв судової
влади – суддів. Елементами економічного характеру, на її думку, є: а)
витрати на фінансування судової влади; б) витрати сторін та інших учас-
ників справи; в) витрати на забезпечення доступу до суду найбідніших
верств населення4.

І.В. Назаров, характеризуючи принцип доступності, виділяє такі його
елементи: 1) зручне розташування судів; 2) достатня кількість суддів;
3) наближеність суду до населення5.

Доступність правосуддя як принцип більш детально почали розглядати
після ратифікації Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод. Конституцією України гарантовано, що кожен має право після
використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за
захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ
чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником
яких є Україна (ст. 55). Тож для встановлення сутності цього принципу
слід розглядати його через призму практики Європейського суду. Право на
суд у світлі Європейської конвенції про захист прав та основоположних
свобод (ст.6) означає, що особі має бути забезпечена можливість звернути-
ся до суду з метою вирішення того чи іншого питання, і на цьому шляху не
повинні чинитися перешкоди юридичного чи практичного характеру6. 

Саме орієнтуючись на Європейські стандарти доступності правосуддя
Конституційний суд України в своєму рішенні у справі за конституційним
зверненням громадян України щодо офіційного тлумачення статей 55, 64,
124 Конституції України (справа за зверненнями жителів міста Жовті
Води) від 25 грудня 1997 року постановив, що ч. 1 ст. 55 Конституції
України містить загальну норму, яка означає право кожного звернутися до
суду, якщо його права чи свободи порушені або порушуються, створено
або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущем-
лення прав та свобод. Зазначена норма зобов’язує суди приймати заяви до
розгляду навіть у випадку відсутності в законі спеціального положення
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про судовий захист. Підставою для розгляду справи стала відмова судів
загальної юрисдикції в прийнятті позовних заяв громадян України до
Кабінету Міністрів України про виконання зобов’язань за облігаціями
Державної цільової безпроцентної позики 1990 року та відшкодування
моральної шкоди, які посилалися на роз’яснення судової колегії в цивіль-
них справах Верховного Суду України (1996 рік) про те, що визначення
порядку, умов викупу та компенсації втрат від знецінення цінних паперів,
облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року є компетен-
цією Кабінету Міністрів України і спори з цих питань судам не підвідом-
чі. В рішенні також зазначено, що відмова суду у прийнятті позовних та
інших заяв чи скарг, які відповідають встановленим законом вимогам, є
порушенням права на судовий захист, яке відповідно до статті 64
Конституції України не може бути обмежене7. 

Доступ до суду не є абсолютним, і державою можуть встановлюватися
певні обмеження. Отже, в кожній справі Європейським судом це право
розглядається з точки зору розумності обмеження і має бути пропорційним
щодо мети такого обмеження. Наприклад, Європейським судом визнавало-
ся як обмеження права на доступ до суду відсутність забезпечення безоп-
латної правової допомоги або запровадження спрощених процедур у
випадках, коли малозабезпечена особа не мала практичної змоги ефектив-
но представляти свої інтереси в суді («Ері проти Ірландії» (Airey v. Ireland).
В той же час, згодом у практиці Європейського суду з’являлися нові під-
ходи, зокрема Комісія вирішила, що держава, в якій створена система без-
оплатної правової допомоги з метою забезпечення доступу до суду, може
встановити відповідний механізм для визначення, в яких випадках має на -
да ватися правова допомога. Наприклад, у справі «Вебб проти Сполученого
Королівства» (Webb v. The United Kingdom, ухвала щодо прийнятності)
було визнано правомірним обмеження в наданні безоплатної правової
допомоги на такій підставі, як відсутність достатніх перспектив справи в
суді або несерйозність позову чи зловживання можливістю його подати8.

Згідно із Рекомендаціями № R (93) 1 Комітету міністрів державам-чле-
нам щодо ефективного доступу до закону і правосуддя для найбідніших
прошарків населення від 8 січня 1993 року, держави мають сприяти ефек-
тивному доступу найбідніших прошарків населення до судів, зокрема
через надання правової допомоги у судах й у всіх змагальних чи незма-
гальних процесах, покриття вартості правової допомоги, не виключаючи
невеликого внеску особами, що користуються такою допомогою.
Державам також рекомендується заохочувати створення консультативних
центрів у районах проживання бідноти9. 

Щодо України, то Конституцією України (ст. 59) передбачено, що
кожен має право на правову допомогу, а у випадках, передбачених зако-
ном, ця допомога надається безоплатно. Підстави і умови надання безоп-
латної правової допомоги регламентуються Законом України «Про безоп-
латну правову допомогу»10. 
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Крім того, відповідно до рішення Конституційного Суду України у
справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Г.І. щодо
офіційного тлумачення положень ст. 59 Конституцій України від 16 листо-
пада 2000 року правова допомога – це гарантована Конституцією України
можливість фізичної особи одержати юридичні (правові) послуги.
Закріпивши право будь – якої фізичної особи на правову допомогу, кон-
ституційний припис «кожен є вільним у виборі захисника своїх прав» (ч. 1
ст. 59 Конституції України) за своїм змістом є загальним і стосується не
лише підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного, а й інших фізичних
осіб, яким гарантується право вільного вибору захисника з метою захисту
своїх прав та законних інтересів, що виникають з цивільних, трудових,
сімейних, адміністративних та інших правовідносин, а не тільки з кримі-
нальних. Право на захист, зокрема, може бути реалізоване фізичною осо-
бою у адміністративному, цивільному, господарському і кримінальному
судочинстві11.

Якщо Конституцією України право на правову допомогу гарантується
тільки фізичній особі, то процесуальне законодавство більш широко
визначає суб’єктний склад, тобто правову допомогу можуть отримувати і
юридичні особи. Суб’єктами надання правової допомоги можуть бути
адвокати та інші фахівці в галузі права( ст. 12 ЦПК України, ст. 16 КАСУ,
ст. 28 ГПК України).

В деяких нормативних актах ще до набрання чинності Законом України
«Про безоплатну правову допомогу» було передбачено право на безоплат-
ну правову допомогу. Зокрема, ветерани війни та інші особи, на яких
поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни і гарантії їх
соціального захисту», – з питань, пов’язаних з їх соціальним забезпечен-
ням (ч.2 ст.22 Закону від 22 жовтня 1993 року у редакції Закону України від
22 грудня 1995 року). Згідно із Законом України «Про психіатричну допо-
могу» від 22 лютого 2000 року (ч.3 ст.25) на безоплатну правову допомогу
можуть претендувати особи, яким надають психіатричну допомогу з
питань, саме пов’язаних з наданням їм психіатричної допомоги.
Відповідно до ч.2, 3 ст. 156 СК України неповнолітні батьки, які досягли
чотирнадцяти років, – щодо захисту їхніх прав, свобод та інтересів, а
також їхньої дитини в суді. Пільги щодо оплати витрат на правову допо-
могу передбачені і для осіб, які не здатні до самообслуговування через
похилий вік, хворобу, інвалідність і не мають рідних, які повинні забез-
печити їм догляд і допомогу (ч. 4 ст. 7 Закону України «Про соціальні
послуги» від 19 червня 2003 року). Згідно цього ж Закону такими ж піль-
гами наділені і особи, які перебувають у складній життєвій ситуації через
безробіття (якщо вони зареєстровані в державній службі зайнятості як
такі, що шукають роботу), стихійне лихо, катастрофу, якщо середньомі-
сячний сукупний дохід цих осіб нижчий від встановленого прожиткового
мінімуму; особи, які є біженцями внаслідок збройних та міжетнічних кон-
фліктів, якщо середньомісячний сукупний дохід цих осіб нижчий від вста-
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новленого прожиткового мінімуму; діти та молодь, які перебувають у
складній життєвій ситуації через інвалідність, хворобу, сирітство, безпри-
тульність, малозабезпеченість, конфлікти і жорстоке ставлення у сім’ї12. 

Слід зазначити, що останнім часом проблеми доступності правосуддя
розглядаються у більш широкому розумінні. Що це не один правовий при-
нцип, а цілісна система, яка об’єднує в собі низку елементів, що мають
стати стандартами правосуддя. Зокрема, Н.Ю.Сакара досліджуючи про-
блеми доступності правосуддя у цивільних справах стверджує, що доступ-
ність правосуддя є закріпленою в міжнародних нормах і національному
законодавстві вимогою, яка відображає загальновизнані чинники відправ-
лення правосуддя, до реалізації яких заохочується або зобов’язується дер-
жава13.

Підводячи підсумки вище викладеного можна зробити висновки, що
доступність правосуддя – це встановлені та гарантовані державою меха-
нізми реалізації права особи на справедливий, неупереджений та своєчас-
ний розгляд і вирішення справи судом з метою захисту порушених, невиз-
наних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та
інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

1.Закон України «Про судоустрій і статус суддів» // ВВР України. – 2010. – № 41-42,
№ 43, № 44-45. – Ст. 529. 2. Організація судових та правоохоронних органів: підручник
/ І.Є Марочкін, Н.В.Сібільова, В.П.Тихий та ін. – Х.: Одіссей, 2007. – С.62. 3. Там
само. – С. 106. 4. Овчаренко О.М.Доступність правосуддя та гарантії його реалізації:
монографія / Овчаренко О.М. – Х.: Право, 2008. – С. 74. 5. Назаров І.В. Судові системи
країн Європейського Союзу та України: генезис та порівняння: монографія / І.В. Наза -
ров. – Х.: Видавництво «ФІНН», 2011. – С. 163. 6. Європейська конвенція з прав люди-
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2001. – С. 114. 8. Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика
застосування, український контекст / За ред. О.Л. Жуковської. – С. 215. 9. Основні при-
нципи незалежності судових органів. Схвалені резолюціями 40/32 та 40/146
Генеральної Асамблеї від 29 листопада та 13 грудня 1985 р. // Суддівське самовряду-
вання. – 2007. – № 1.– С. 3–8. 10. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» //
ВВР України. – 2011. – № 51. – Ст. 577. 11. Рішення Конституційного Суду України від
16.11.2000 р. у справі щодо вільного вибору захисника // Вісник Конституційного Суду
України. – 2000. – №5–6. – С. 24–30. 12. Закон України «Про статус ветеранів війни,
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УДК 340.11
В. О. ПАНКРАТОВА

ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ 
В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ПРАВА

Досліджується сутність принципу правової визначеності. При цьому акцентуєть-
ся увага на місці й ролі даного принципу в системі загальних принципів права.
Обґрунтовується необхідність дослідження принципу правової визначеності, оскільки
він являє собою сукупність вимог до організації правової системи з метою забезпечен-
ня стабільного правового положення людини.

Ключові слова: принципи права, верховенство права, принцип правової визначенос-
ті.

Панкратова В.О. Принцип правовой определенности в системе общин принци-
пов права

Иследуется сущность принципа правовой определенности. При этом акцентиру-
ется внимание на месте и роли данного принципа в системе общих принципов права.
Обосновывается необходимость исследования принципа правовой определенности,
поскольку он представляет собой совокупность требований к организации правовой
системы с целью обеспечения стабильного правового положения человека. 

Ключевые слова: принципы права, верховенство права, принцип правовой опреде-
ленности.

Pankratova Victoria. The principle of legal certainty in the system of general princi-
ples of law

The article examines the nature of the principle of legal certainty. In this case attention is
focused on place and role of this principle in the system of general principles of law. The arti-
cle substantiates the nature of legal certainty principle study since it represents a set of
requirements for legal system organization to ensure stable legal status of individual.

Key words: principles of law, supremacy of law, the principle of legal certainty.

Питання про юридичну природу принципів права, їх класифікацію
завжди відносились до числа актуальних проблем юридичної науки. Це
закономірно, бо провідна роль принципів забезпечується їх прямим чи
непрямим закріпленням у нормах права, адже саме в принципах права все-
бічно відображена його суть. 

Одним із основних принципів правової системи вважається принцип
правової визначеності, який передбачає можливість громадянина в розум-
них межах і при певних обставинах передбачати юридичні наслідки своїх
дій.

Проблема розуміння принципів права знайшла належне місце в працях
таких вчених, як: С. С. Алексєєв, А. М. Васильєв, Л. Я. Гінцбург, В.І. Гой -
ман, В.М. Горшеньов, О.В. Зайчук, А.М. Колодій, В.М. Кудрявцев,
О.М. Мельник, М.Ф. Орзіх, П.М. Рабінович, В.Ф. Сіренко, О.В. Сурилов,
О.Ф. Фрицький, М.В. Цвік, Ю.С. Шемшученко та інші.
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Дослідженню окремих аспектів принципу правової визначеності при-
свячено роботи Л.Л. Богачової, Ф. Гаєка, М. І. Козюбри, М. М. Марченка,
Ю.І. Матвєєвої, С. П. Погребняка, С. В. Шевчука та ін.

Незважаючи на всю важливість внеску вчених у дослідження такої
багатогранної проблеми, як принципи права та, зокрема, принцип правової
визначеності, не можна не звернути увагу на те, що в цій сфері результати
дослідження є спірними і зараз залишаються «відкритими» питання їхньої
сутності. Також теоретичний аспект наукового аналізу принципу правової
визначеності у вітчизняній юридичній літературі є, на нашу думку, недос-
татнім. Оскільки правова визначеність, як правило, розглядається в руслі
розкриття сутності верховенства права. Вказана проблема зумовлює
виняткову актуальність та необхідність комплексного дослідження також з
позицій того, що вона є основоположною в розвитку всього права.

Таким чином, метою статті є з’ясування теоретичних основ розуміння
сутності принципу правової визначеності в системі загальних принципів
права та виокремлення його особливостей.

Поняття «принцип» у перекладі з латинської означає «початок», «пер-
шооснова», «первинність». З давніх-давен принцип вважався підвалиною,
фундаментом будь-якої соціальної системи (у тому числі правової), вимо-
ги якого поширювалися на всі явища, що належали до цієї системи.
Відомий вираз Гельвеція – «знання принципів права компенсує незнання
деяких фактів» – підтверджує важливість вивчення принципових, основ-
них начал будь-якої діяльності1.

В юридичній літературі трактування принципів права досить неодноз-
начне. С.С. Алексєєв під принципами розуміє: «руководящие идеи, харак-
теризующие содержание права, его сущность и назначение в обществе.
С одной стороны, они выражают закономерности права, а с другой – пред-
ставляют собой наиболее общие нормы, которые действуют во всей сфере
правового регулирования и распространяются на всех субъектов. Эти
нормы либо прямо сформулированы в законе, либо выводятся из общего
смысла законов»2.

А.М. Колодій у монографії «Принципи права України» визначає при-
нципи права як відправні ідеї існування права, які виражають найважливі-
ші закономірності і підвалини даного типу держави і права, є одно поряд-
ковими із сутністю права і становлять його головні риси, відрізняються
універсальністю, вищою імперативністю і загально значимістю, відповіда-
ють об’єктивній необхідності побудови і зміцнення певного суспільного
ладу3. 

Такі науковці, як О. Ф. Скакун4, П. М. Рабінович5 принципи права розу-
міють як керівні ідеї, об’єктивно властиві праву відправні начала, незапе-
речні вимоги (позитивні зобов’язання), які ставлять до учасників суспіль-
них відносин із метою гармонійного поєднання індивідуальних, групових
і громадських інтересів та визначають зміст і спрямованість правового
регулювання, відображають найважливіші закономірності соціально-еко-
номічної формації. 
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Отже, у юридичній літературі немає єдності щодо визначення поняття
принципів права. Слушним із цього приводу є міркування А. М. Колодія,
який зазначає, що, незважаючи на відмінність у поглядах на проблему при-
нципів права, єдиним є їх значення. Оскільки принципи права вносять
одноманітність у всю систему юридичних норм і забезпечують єдність
правового регулювання суспільних відносин, цементують усі компоненти
юридичної надбудови6. 

Серед принципів права важливе місце належить принципу правової
визначеності. Адже сформульоване юристами Стародавнього Риму поло-
ження, відповідно до якого «право може і повинно бути визначеним»
(Дигести Юстиніана), є актуальним для будь-якої правової системи. 

Ю.І. Матвєєва зазначає, що першими кроками на шляху до формуван-
ня принципу правової визначеності була поява писаних джерел права. Це
надавало правовим нормам високого ступеню формальної визначеності. В
якості прикладів науковець наводить такі писані правові пам’ятки, як
Закони ХІІ таблиць, Дигести Юстініана, Салічну правду тощо7.

Яскравим прикладом формування принципу правової визначеності є
кодифіковані Юстиніанівські збірники римського права, які відомі як
Corpus juris civilis. Юстиніан (527-565 р.р.) прагнув до створення єдиної
правової системи, тобто упорядкування законів, що накопичились за бага-
то століть, та творів римських юристів. З цією метою було запроваджено
перегляд положень, що містилися у джерелах римського права, відбір з них
тих, які б відповідали потребам часу, усунення протиріч між ними.
Основні положення кодифікації були рецепійовані до сучасного цивільно-
го права країн Європи. 

Не можна не відмітити, що важливим процесом закладення підвалин
принципу правової визначеності слід вважати судочинство Риму. Адже
саме в судовій практиці з’явився термін «res judicata», яким зараз прийня-
то позначати принцип правової визначеності. Термін «res judicata» вжи-
вався в нормах римського права як словосполучення, дослівний переклад
якого з латинської означає «дозволена справа» або «справа, за якою вине-
сено рішення»8. Як вказує Т.Н. Назаренко термин «res judicata» употреб-
лялся в качестве недопустимости повторного рассмотрения однажды
решенного дела или дела по тождественному вопросу со вступившим в
законную силу решением. Если такое решение принято, то в силу исклю-
чительности уже состоявшегося решения то же или тождественное дело
подлежит прекращению, о чем выносится соответствующее постановле-
ние)»9. Таким чином, формується відповідний підхід до процесу, згідно з
яким не всі порушення відправлення правосуддя тягнуть скасування судо-
вого акта, а тільки особливі, виняткові, важливі, істотні. Отже, положення,
які випливають з «res judicata» стали основою для подальшого розвитку та
формування принципу правової визначеності. 

Слід вказати, що з часом уявлення про сутність правової визначеності
та її значення розвивались у національних правових системах по-різному.
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Досить влучно сутність та значення правової визначеності сформулював
один із корифеїв правової науки І.А. Покровський, який вказував, що:
«Одно из первых и самых существенных требований, которые предъ-
являются к праву развивающейся человеческой личностью, является тре-
бование определенности правовых норм. Если каждый отдельный человек
должен подчиняться праву, если он должен приспособлять свое поведение
к его требованиям, то очевидно, что первым условием упорядоченной
общественной жизни является определенность этих требований. Без права
на определенность в сущности, вообще ни о каком «праве» не может быть
речи»10.

Дійсно, вище зазначене твердження достатньо влучно розкриває значи-
мість правової визначеності, що є гарантією міцного правопорядку, оскіль-
ки, якщо кожному члену суспільства зрозумілі його права і обов’язки, він
має певну свободу дій і рішень у межах правового простору. 

На сучасному етапі правова визначеність є загально правовим принци-
пом права та складовим елементом верховенства права. Проаналізуємо
деякі підходи до визначення принципу правової визначеності. 

Так В. Кернз розуміє принцип правової визначеності як зобов’язання
державних владних органів забезпечити легкість з’ясування права тими,
до кого воно застосовується, і набуття останніми можливості в разі необ-
хідності скористатися правом, так само як і способом, за допомогою якого
воно буде підлягати застосуванню і тлумаченню11. 

Л.Л. Богачова визначає принцип правової визначеності як сукупність
вимог до організації та функціонування правової системи з метою забез-
печення стабільного правового положення людини шляхом вдосконалення
процесів правотворчості та правозастосування12. 

Принцип правової визначеності знайшов найповніше відображення в
праві Ради Європи і праві Європейського Союзу. Правова визначеність
прямо не фігурує в установчих договорах Європейського Союзу, але визна-
на Судом ЄС як загальний принцип права ЄС13. До цього принципу вхо-
дять такі складові, як непорушність і нескасовуваність набутих законних
прав (vested rights); незворотність закону й неможливість застосування
закону до особи, яка не могла знати про його існування (non-retroactivity);
законні очікування (legitimate expectations) – право особи у своїх діях роз-
раховувати на сталість існуючого законодавства, а також поняття давності;
право особи на використання зрозумілої мови в судовому процесі тощо14.

Зміст принципу «правової визначеності» неодноразово розкрито
Європейським Судом з прав людини в результаті тлумачення норм
Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 р. 

Так Т.Н. Назаренко зазначає, що «требование правовой определенности
образует «один из основополагающих аспектов принципа верховенства
права», является его необходимым следствием и условием реализации». В
якості прикладу автор наводить рішення по справі Маркс проти Бельгії від
13 червня 1979 року, у якому Європейський Суд з прав людини підкреслив,
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що принцип правової визначеності невід’ємно притаманний праву
Конвенції9. 

Роль та значущість для результативного правового регулювання під-
тверджується практикою Конституційного Суду України. Наприклад, у
Рішенні від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005 у справі про постійне корис-
тування земельними ділянками вказав, що із конституційних принципів
рівності і справедливості випливає вимога визначеності, ясності і недвоз-
начності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове
застосування, не виключає необмеженості трактування в правозастосовній
практиці і неминуче призводить до сваволі. Отже, як зазначає Ю.І. Мат -
вєєва, принцип правової визначеності традиційно розглядається Консти -
туційним Судом України поруч з принципами рівності та справедливості.
Рівність перед законами забезпечується завдяки принципу правової визна-
ченості, основними вимогами якого є ясність та недвозначність правових
норм, і відтак їх застосування15.

Заслуговує на увагу Рішення Конституційного Суду України від
29 черв ня 2010 р. №17-рп/2010, у якому визначено, що «одним із елемен-
тів верховенства права є принцип правової визначеності, у якому ствер-
джується, що обмеження основних прав людини та громадянина і втілен-
ня цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення
передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних такими
обмеженнями. Тобто обмеження будь-якого права повинне базуватися на
критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку
від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки»16.
Таким чином, Конституційний Суд України визначив принцип правової
визначеності як складову частину верховенства прав, що виявляється у
передбачені наслідків дій особи. 

Принцип правової визначеності ставить цілий ряд вимог до правотвор-
чої діяльності. Адже від рівня ефективності правотворчості безпосередньо
залежить дотримання і захист прав людини. Правотворчість забезпечує
необхідні підстави для утримання та обмеження влади шляхом закріплен-
ня юридичних вимог її здійснення державними органами, посадовими й
службовими особами. Зокрема, принцип вимагає, щоб правові акти зазда-
легідь оприлюднювалися, діяли на майбутнє, були ясними, простими, точ-
ними, чіткими і несуперечливими. Тому важливим елементом принципу
res judicata є якість закону. Якісний закон припускає ясність, визначеність,
несуперечність встановлених ним правил поведінки. Слушною є думка
К. Коротеєва, який вказує, що «качество (определенность) закона подразу-
мевает соответствие трём требованиям: наличие закона, его доступность и
предсказуемость»17.

С.П. Погребняк вказує, що правова визначеність у правотворчій сфері
обумовлює існування двох груп вимог: змістовних і процедурних. До зміс-
товних вимог науковець відносить вимоги до змісту норм права, а саме:
норми мають бути зрозумілими (доступними), несуперечливими і повинні
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пропонувати повне врегулювання суспільних відносин, не допускаючи
існування прогалин; норми, які визначають компетенцію державних орга-
нів, не повинні наділяти їх широкими дискреційними повноваженнями.

Найважливішими процедурними вимогами, з дотриманням яких
пов’язується правова визначеність, є: 1) вимога про обов’язкове оприлюд-
нення актів; 2) вимога, що забороняє зворотну силу актів; 3) вимога розум-
ної стабільності права, що забезпечує незмінність правових приписів про-
тягом певного періоду й обумовлює заборону їх частих змін; 4) вимога
послідовності правотворчості, що включає насамперед заборону необ-
ґрунтованих змін; 5) вимога надання достатнього часу для змін у системі
правовідносин, викликаних прийняттям нового закону.

На нашу думку, С.П. Погребняк досить повно розкрив вияв принципу
правової визначеності в процесі правотворчої діяльності, що надає мож-
ливість якомога чіткіше зрозуміти даний принцип.

Але провідне значення принцип правової визначеності відіграє саме в
правозастосовній діяльності, адже вимагає однозначності, системності та
послідовності в діяльності правозастосовних органів. С.П. Погребняк
чітко сформулював вимоги до застосування нормативно-правових актів:
1) нормативні акти повинні виконуватися; 2) повинна існувати практика
уточнення (конкретизації) їх змісту; 3) повинна існувати практика однако-
вого застосування закону; 4) рішення судів повинні бути остаточними і
обов’язковими та підлягати виконанню18.

Отже, важливу роль у правозастосуванні відіграє стабільність правово-
го рішення, або як зазначено вище, – його остаточність. Тобто рішення
судді не може й не повинно ставитись під сумнів. 

Таким чином, принцип правової визначеності, який отримує розвиток
у прецедентах Європейського Суду з прав людини є різновидом загальних
принципів права. Даний принцип є ефективною умовою дії верховенства
права та правовим орієнтиром для національного законодавства з метою
забезпечення стабільного правового положення людини шляхом удоскона-
лення процесів правотворчості та правозастосування.
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УДК 240.15
О. В. ЗАДОРОЖНІЙ

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ 
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (1919–1923 pp.)

Стаття присвячена міжнародно-правовому статусу Української СРР у період до
створення Радянського Союзу. Розглядаються особливості міжнародного становища
Радянської України, характерні риси розвитку міжнародно-правових відносин УСРР з
Російською СФРР, Грузією, Польщею, Румунією, Чехословаччиною, Німеччиною,
Італією та іншими державами.

Ключові слова: міжнародно-правові відносини, міжнародний договір, посольство,
дипломатична місія, торговельне представництво

Задорожний А.В. Международно-правовое положение Украинской Социали -
стической Советской Республики (1919–1923 гг.)

Статья посвящена международно-правовому статусу Украинской ССР в период
до создания Советского Союза. Рассматриваются особенности международного поло-
жения Советской Украины, характерные черты развития международно-правовых
отношений УССР с Российской СФРР, Грузией, Польшей, Румынией, Чехословакией,
Германией, Италией и другими государствами. 

Ключевые слова: международно-правовые отношения, международный договор,
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Zadorozhniy Oltrsandr. International legal status of Ukrainian Soviet Socialist
Republic (1919–1923)

The article is devoted to the international legal status of the Ukrainian SSR in the period
before the foundation of the Soviet Union. The features of the international position of the
Soviet Ukraine, the principal features of international relations between the Ukrainian SSR
and the Russian SFSR, Georgia, Poland, Romania, Czechoslovakia, Germany, Italy and other
countries are considered. 

Key words: international legal relations, international treaty, embassy, legation, trade
mission.

Період 1917 – 1920 рр., впродовж якого на території нашої держави
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Українська Народна Республіка доби Директорії, став одним з найважли-
віших етапів у історії міжнародної правосуб’єктності України. Втім,
помилки Центральної Ради, нерозуміння нею необхідності термінового
створення боєздатної власне української армії; окупація території України
німецькими та австро-угорськими військами у 1918 р. після укладення
Брестського миру, необхідна для відбиття більшовицької агресії; нездат-
ність Гетьманату П. Скоропадського в цих умовах консолідувати суспіль-
ство навколо ідеї збереження державності та суверенітету України; невда-
ла внутрішня політика Директорії, й передусім – невирішення жодним із
зазначених режимів гострих соціальних проблем населення, притаманних
Україні ще за часів Російської імперії, стали об’єктивними чинниками
зростання популярності серед населення України більшовизму. В підсум-
ку утворена на початку 1919 р. Українська Соціалістична Радянська
Республіка (УСРР)1 розповсюдила свою владу на більшість українських
етнічних земель, окрім тих, що внаслідок подій 1917-1921 рр. були закріп-
лені як приналежні Польщі (відповідно до Ризького мирного договору від
18.03.1921 р.), Румунії та Угорщини2.

При дослідженні правового статусу Радянської України важливо
пам’ятати, що ще у квітні 1917 р. на конференції РСДРП (б) було заявле-
но, що більшовицька партія визнає право народів на самовизначення. Таке
ж ставлення до незалежності складових колишньої Російської імперії було
юридично закріплено і в Декреті про мир, проголошеному більшовиками
одразу після Жовтневого перевороту (26.10.1917 р.)3, і у Декларації прав
народів Росії від 02.11.1917 р.4

Ці акти передусім були звернені до українського народу: більшовицькі
керівники усвідомили неможливість підтримки місцевим населенням
радянської влади без гарантування повноцінної державності України, яку
вона мала з 1917 р. На відміну від своїх головних супротивників у грома-
дянській війні, які прагнули відновити дореволюційний губернський
поділ, більшовики висловлювали намір юридично закріпити незалежність
радянських держав5. Невипадково і перший радянський уряд України було
названо Народним секретаріатом за аналогією з урядом Центральної Ради
(Генеральний секретаріат), а не Раднаркомом, як у Петрограді: таким
чином було підкреслено, що національна державність зберігається, але не
в «буржуазному», а в робітничо-селянському вигляді6.

У статті для журналу «Комуністичний інтернаціонал» Ленін з цього
приводу писав: «Нас анітрохи не може здивувати – і не повинна лякати –
така перспектива, що українські робітники та селяни перепробують різні
системи і протягом, скажімо, кількох років випробують на практиці і злит-
тя з РСФРР, і відділення від неї в окрему самостійну УСРР, і різні форми
їхнього тісного союзу тощо. Ми хочемо добровільного союзу націй, – і
такого союзу, який не допускав би ніякого насильства однієї нації над
іншою, – такого союзу, що ґрунтувався би на цілковитій довірі, ясному
усвідомленні братерської єдності, добровільній згоді…. Російські комуніс-
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ти повинні бути поступливими при незгодах з українськими комуністами –
більшовиками і боротьбистами, якщо незгоди стосуються державної неза-
лежності України, форм її союзу з Росією, національного питання взага-
лі»7. Таким чином Ленін продемонстрував чітке усвідомлення того, що
українці не могли погодитися на поглинення своєї держави, і був змуше-
ний визнати – Україна відстояла статус незалежної держави.

Цілком логічно, що у першій Конституції Української Соціалістичної
Радянської Республіки, прийнятій 10.03.1919 р. на III Всеукраїнському
з’їзді рад у Харкові8, було визначено, що УСРР є самостійною незалежною
державою. Тоді ж Рада народних комісарів (РНК) УСРР затвердила
Договір «Про кордони Української Соціалістичної Радянської Республіки з
Російською Соціалістичною Радянською Республікою»9. Природно, що
відповідно до Договору до складу УСРР відійшли землі дев’яти україн-
ських губерній, що раніше належали Російській імперії (Волинська,
Катеринославська, Київська, Подільська, Полтавська, Таврійська (без Кри -
му), Харківська, Херсонська, Чернігівська без чотирьох північних пові тів).
За невеликими винятками територія УСРР співпадала з тими межами УНР,
що були закріплені у ІІІ Універсалі Центральної Ради 1917 р.10

28.12.1920 р. В.Ленін і нарком закордонних справ Г. Чичерін, з одного
боку, та X. Раковський (очолював уряд і водночас був наркомом закордон-
них справ УСРР) – з іншого, підписали українсько-російський міждержав-
ний договір про воєнний і господарський союз («Союзний робітничо-
селянський договір між Російською Соціалістичною Федеративною
Радянською Республікою і Українською Соціалістичною Радянською
Республікою»). Того ж дня його було ратифіковано VIII Всеросійським
з’їздом Рад. У преамбулі Договору підкреслювалося, що кожна з договір-
них сторін визнає незалежність і суверенітет іншої. У ст. 2 зазначалося:
«Обидві держави вважають за необхідне оголосити, що... з самого факту
колишньої приналежності території УСРР до колишньої Російської імперії
для УСРР не випливає жодних зобов’язань відносно будь-кого»11 (звичай-
но, малась на увазі передусім Радянська Росія).

02.03.1921 р. при ратифікації Договору V Всеукраїнським з’їздом рад
до його преамбули, за узгодженням із російською стороною, було включе-
но норму про потребу подальшого розвитку відносин з РСФРР «на перед-
баченій договором підставі повної рівності поміж обома республіками»12.
Підкреслимо, що ця ремарка є визначальною для характеристики двосто-
ронньої міждержавної взаємодії. 

Надалі перед незалежною українською радянською державою постало
завдання створення належної нормативно-правової бази регламентації
міжнародно-правової діяльності. Протягом 1921-1922 рр. було розроблено
та прийнято систему актів, що регулювали функціонування дипломатич-
них та консульських представників УСРР за кордоном та іноземних пред-
ставників у Радянській Україні, уповноважених Народного комісаріату у
закордонних справах (НКЗС) УСРР на місцях.
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Для міжнародно-правових відносин Української держави цього періоду
були характерні активність та багатоаспектність. При цьому важливо під-
креслити, що встановлення дипломатичних відносин України з іноземними
державами було потрібне передусім для налагодження економічного спів-
робітництва, перш за все – з найважливішими для УСРР у цьому аспекті
державами – Німеччиною, Польщею, Чехословаччиною, Австрією, Італією,
Туреччиною, державами Балтії. X. Раковський заснував Народний коміса-
ріат зовнішньої торгівлі, діяльність якого була спрямована саме на встанов-
лення та розвиток економічних відносин із зазначеними державами.

Першим міждержавним договором УСРР стала укладена 31.12.1920 р.
Угода про мирне співробітництво з Грузією. 12.01.1921 р. була утворена
дипломатична місія УСРР при Раднаркомі РСФРР на чолі з Ю. Коцю -
бинським. Разом із спеціальним посланцем українського уряду Ф. Коном
Ю. Коцюбинський провів у Москві переговори з урядом Литви.
14.02.1921 р. з цією державою було укладено перший в історії незалежної
УСРР договір про встановлення офіційних дипломатичних відносин13.
Втім, незабаром УСРР зіткнулась з труднощами налагодження міжнарод-
но-правових відносин. Це насамперед стосувалося взаємодії з Польщею,
Румунією, Чехословаччиною та Німеччиною. 

Як відомо, представники УСРР Е. Квірінг і О. Шумський у складі
об’єднаної російсько-української делегації брали участь у радянсько-
польських переговорах про укладення мирного договору. Мирний договір
Польщі з УСРР та Радянською Росією був укладений у Ризі 18.03.1921 р.14

Однак польська сторона довго зволікала з виконанням статті Ризького
договору про встановлення з Україною дипломатичних відносин. При
цьому вказувалися найрізноманітніші причини, аж до так званих «техніч-
них». Обмін дипломатичними місіями відбувся тільки у серпні 1921 р.
після тривалих переговорів15.

Першим повноважним представником УСРР у Польщі став О. Шум -
ський16. Українська місія спрямувала свою активність насамперед на суво-
ре дотримання польською стороною положення Ризького договору про
діяльність емігрантських організацій на території Польщі. У підсумку
УСРР домоглась того, що польський уряд був вимушений відмовитися від
демонстративної підтримки вказаних організацій. Багато було зроблено і
для репатріації українських військовополонених та біженців17.

Разом з тим торговельні відносини УСРР та Польщі розвивались
повільно. У 1922 р. укладено міжурядовий українсько-польський Договір
«Про залізничний рух на прикордонній ділянці «Шепетівка-Здолбунів», у
Польщі (Варшава, Данциг та Здолбунів) було засновано три українських
торгівельних місії. Пізніше, з утворенням СРСР, представники Радянської
України брали участь у роботі змішаних радянсько-польських комісій
щодо виконання умов Ризького договору18.

Що стосується відносин УСРР з іншою сусідньою державою –
Румунією, то остання, анексувавши Бессарабію в попередній період укра-
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їнської державності, сприяла діяльності емігрантських груп на своїй тери-
торії, влаштовувала постійні провокації на українському кордоні19.
Спірним залишалось і питання про судноплавство на Дністровському
лимані: радянська сторона запропонувала скликати конференцію з цього
питання, але вона завершилася безрезультатно, позиції сторін щодо право-
вої регламентації використання Дністровського лиману не збігалися.

Проблеми у міжнародно-правових відносинах України та Чехо -
словаччини були пов’язані з тим, що остання довго не хотіла визнавати
УСРР, на її території функціонували не лише численні політичні організа-
ції української еміграції, а й культурні центри та навчальні заклади.
Переговорний процес почався з обміну репараційними місіями, українська
сторона подала проект торговельної угоди, який дуже довго розглядався.
Згодом правлячі кола Чехословаччини погодилися на перейменування місії
на повпредство. 

06.06.1922 р. було підписано двосторонній міждержавний Тимчасовий
договір, після чого до УСРР надійшли вигідні пропозиції щодо участі
чехословацьких інвесторів у відбудові української промисловості та сіль-
ського господарства. Україні було надано кредит на закупівлю борошна20.

Що стосується взаємодії Радянської України з Німеччиною, то проце-
дура встановлення двосторонніх міжнародно-правових відносин була
складною. 09.02.1918 р. українська делегація у складі членів УЦР О. Сев -
рюка, М. Любинського і М. Левитського підписала Брестський (Бере -
стейській) мирний договір з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією
та Туреччиною21. Договір містив положення про визнання самостійності
УНР, окреслення її кордонів, встановлення дипломатичних відносин
України з державами Центрального блоку, принципи міжнародно-право-
вих відносини між сторонами.

З того часу Німеччина вважала дипломатів УНР, що перебували в
Берліні, офіційними дипломатичними представниками України. Настир -
ливе прагнення УСРР вирішити цю проблему привело лише до надсилан-
ня значної кількості нот, на які німецька сторона не реагувала. Тому спо-
чатку довелося обмежитися Угодою про обмін військовополоненими, яка
була підписана після складних переговорів 23.04.1921 р. Надалі було
засновано дипломатичні представництва двох держав (у Берліні та
Харкові). Крім того, у Берліні та Гамбурзі було засновано українські тор-
говельні представництва. Таким чином, Німеччина здійснила міжнародно-
правове визнання УСРР як незалежної та суверенної держави.

Крім того, 05.11.1922 р. у Берліні Німеччиною та УСРР було підписано
Додаткову Угоду про поширення на Українську СРР положень
Рапальського договору від 16.04.1922 р.22 Крім негайного відновлення
дипломатичних відносин між державами в повному обсязі, сторони
Рапальського договору відмовилися від взаємних претензій на відшкоду-
вання військових витрат та невійськових збитків і домовилися про порядок
врегулювання розбіжностей. Німеччина визнавала націоналізацію німець-
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кої державної і приватної власності в УСРР і відмовлялася від претензій,
що випливають «із заходів Української СРР або її органів по відношенню
до німецьких громадян або до їхніх приватних прав за умови, що уряд
УСРР не задовольнятиме аналогічних претензій інших держав».

Обидві сторони визнали принцип найбільшого сприяння в якості осно-
ви їхніх правових та економічних відносин, зобов’язувалися сприяти роз-
витку двосторонніх торговельно-економічних зв’язків. Німецький уряд
заявив про готовність надати німецьким компаніями допомогу в справі
розвитку ділових зв’язків з організаціями УСРР23.

Крім того, протягом першої половини 1921 р. Радянською Україною
були успішно проведені переговори та підписані договори з державами
Балтії24, Австрією, Італією і Туреччиною, а також встановлено диплома-
тичні відносини з ними. З останньою 02.01.1922 р. Україна підписала
Договір «Про дружбу та братерство», який був швидко ратифікований
обома сторонами. Заступник голови РНК УРСР М. Фрунзе підписав роз-
порядження про передання Туреччині устаткування для будівництва вій-
ськового заводу та значних коштів на продовження національно-визволь-
ної боротьби. Крім того, у Туреччині було відкрите торговельне представ-
ництво України.

Укладення угод з більшістю держав так званого «санітарного кордону»
(державами, якими Захід намагався «відгородитись» від більшовиків)
значно зміцнило міжнародне становище України25. 

Загалом, період 1920-1923 рр. став періодом утвердження міжнародно-
правової суб’єктності України. Правовими актами з питань регулювання
зовнішньополітичної діяльності були Конституція УСРР 1919 р., постано-
ви ВУЦВК, ноти та звернення українського уряду до урядів інших держав.
З 1920 до початку 1923 р. завдяки зовнішньополітичній активності уряду
УСРР вдалося встановити дипломатичні відносини з п’ятнадцятьма дер-
жавами. Україна стала учасницею понад вісімдесяти міжнародних догово-
рів та угод – з Австрією, Угорщиною, Німеччиною, Італією, Литвою,
Латвією, Польщею, Туреччиною, Францією, Чехословаччиною, Естонією,
РСФРР, Грузією, Бельгією тощо26. УСРР засновала торговельні представ-
ництва або місії у Німеччині (Берлін та Гамбург), Польщі (Варшава,
Данциг та Здолбунів), Чехословаччині (Прага), Австрії (Відень), Латвії
(Рига), Італії (Рим) та Туреччині (Стамбул).

Важливим напрямом діяльності Української СРР стала робота над роз-
робкою та процесом затвердження Союзного договору 1922 р. Ці питання,
втім, повинні бути предметом докладного дослідження. 

Отже, період 1919–1923 рр. став періодом утвердження міжнародної
правосуб’єктності Радянської України. Конституція УСРР 1919 р. визна-
чила систему центральних державних органів, що здійснювали її міжна-
родні правовідносини як суверенної держави (Всеукраїнський з’їзд Рад,
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет, Рада Народних
Комісарів). Протягом 1921–1922 рр. було прийнято низку нормативно-пра-
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вових актів, що регулювали порядок ведення міжнародних відносин, фун-
кціонування дипломатичних та консульських представників УСРР за кор-
доном та іноземних представників у Радянській Україні, а також уповно-
важених Народного комісаріату закордонних справ УСРР на місцях.

Міжнародно-правова діяльність Української СРР у цей період була
активною та багатоаспектною. Нею було підписано понад 80 двосторонніх
договорів з найважливішими для України державами – Радянською
Росією, Польщею, Чехословаччиною, Литвою, Латвією, Естонією,
Німеччиною, Угорщиною, Австрією, Італією, Туреччиною, Францією,
Грузією, Бельгією; встановлено дипломатичні відносини з 15 державами;
у Німеччині, Польщі, Чехословаччині, Австрії, Латвії, Італії та Туреччині
засновано торговельні представництва або місії УСРР.
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М. Ю. КАЦИН

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 
ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ КОНЦЕПЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ МІЖДЕРЖАВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (1932–1939 рр.)

Розглядається процес становлення та еволюції політико-правових концепцій євро-
пейської міждержавної інтеграції у період 1932–1939 рр. Приділяється особлива увага
розробці нормативно-правових актів в області формування регіональних торгівельно-
економічних блоків.

Ключові слова: економічна інтеграція; протекціонізм; контингенти; Конвенція
про зниження економічних бар’єрів; Трьохстороння Валютна угода

Кацин М.Е. Особенности формирования политико-правовых концепций евро-
пейской экономической межгосударственной интеграции (1932–1939 гг.)

Рассматривается процесс становления и эволюции политико-правовых концепций
европейской межгосударственной интеграции в период 1932–1939 гг. Уделяется осо-
бое внимание разработке нормативно-правовых актов в области формированиния
региональных торгово-экономических блоков.

Ключовые слова: экономическая интеграция; тарифы; контингенты; Конвенция
про снижении экономических барьеров; Трёстороннее Валютное Соглашение

Katsyn M.Y. The peculiarities of the formation of the political and legal concepts of
European Economic Interstate Integration (1932–1939)

The article deals with the process of the formation and evolution of political and legal
concepts of European interstate integration in the period between 1932–1939. Special atten-
tion has been given to the engineering of the normative legal acts in the sphere of the forma-
tion of the regional economic entities.

Key wards: economic integration, protectionism, contingents; Convention for the
Tripartite Currency agreement. 

Одним із важливих викликів сучасності є процес глобалізації, який
упродовж останніх шестидесяти років, охопив майже усі сфери суспільно-
політичного та соціально-економічного життя суспільства. Так, яскравим
виразом цього процесу, стала економічна міждержавна інтеграція, що суп-
роводжується не тільки сталим збільшенням товарообігу між країнами, а й
поступовою лібералізацією руху інвестицій, бізнес-ідей, засобів вироб-
ництва, робочої сили та послуг. Варто відзначити, що найбільший успіх на
цьому шляху, було досягнуто саме в рамках європейської міждержавної
інтеграції, яка стала еталоном для подібних інтеграційних ініціатив у
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інших регіонах світу. Отже, дослідження історії розвитку міждержавної
економічної інтеграції у Європі, здатне надати вченим необхідну теоре-
тичну та емпіричну інформацію, яка у подальшому, може бути ефективно
використана з метою оптимізації процесу формування та еволюції інших
об’єднань інтеграційного характеру.

Так, аналіз політико-правових концепцій європейської економічної
міждержавної інтеграції упродовж 30-х рр. ХХ ст., видається релевантним,
оскільки їх розвиток відбувався на фоні економічної та фінансової кризи,
яка вирувала в європейських країнах протягом десятиліття. Незважаючи
на те, що протягом зазначеного періоду, ці концепції були лише частково
втілені у життя, вони дали потужний імпульс для економічної інтеграції
європейських країн після Другої світової війни. Отже, порівняння цього
періоду з економічною та фінансовою нестабільністю кінця першого деся-
тиліття ХХІ ст., видається важливим з точки зору глибшого розуміння про-
цесу становлення та механізму реалізації сучасних політико-правових
інтеграційних концепцій, що зможуть сприяти відновленню економічного
зростання та підвищенню соціального добробуту громадян європейських
країн.

Слід зазначити, що досвід європейської економічної міждержавної
інтеграції є особливо актуальним для України, у світлі підписання нової
базової угоди з Європейським Союзом, одним із головних пріоритетів якої
є економічна інтеграція нашої держави до єдиного внутрішнього ринку
Європейського Союзу. Тому, не є дивним, що протягом останніх десятиліть
серед вітчизняних дослідників, значно посилився науковий інтерес до
даної проблематики, який знайшов своє відображення у видані низки
монографій. Серед них, варто відзначити роботу українського вченого
О.А. Довгаль «Протекціонізм і лібералізм у процесі глобалізації і світової
економіки»1.

Варто відзначити вагомий науковий внесок, який був зроблений, зокре-
ма: Г. Гілингхамом, М. Дедманом, Б. Ейшенгріном, Э. Дітрих, Д. Ірвіном,
А. Мілвардом, С. Полардом, К. Шриквердой, В. Хендерсоном та ін.

Метою статті є висвітлення процесу оформлення політико-правових
концепцій європейської економічної міждержавної інтеграції протягом 30-
х рр. ХХ ст. 

Для досягнення поставленої мети передбачено виконати наступні зав-
дання:

визначити та проаналізувати політико-правові концепції європейської
економічної інтеграції, які набули найбільшого поширення серед наукової
та політичної еліти у міжвоєнний період (1932-1939);

надати політико-правову оцінку проектам інтеграційних об’єднань, які
були створенні протягом зазначеного періоду, відповідно до цих концеп-
цій;

висвітлити особливості процесу еволюції ставлення Великобританії до
ідеї економічної інтеграції в Європі напередодні Другої світової війни.
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Розглядаючи обрану проблематику, слід зазначити, що Перша світова
війна мала руйнівні наслідки для європейської економічної інтеграції.
Американський професор К. Штикверда, звертає увагу на те, що напере-
додні війни, між європейським країнами майже не існувало паспортного
контролю та міграційних регламентів, що дозволяло великій кількості
робітників вільно переміщуватися через кордони, знаходячи тимчасове
працевлаштування, не стикаючись зазвичай при цьому з будь-якими дис-
кримінаційними обмеженнями. Це, в свою чергу, сприяло посиленню
інтеграції між підприємствами європейських держав та появі потужних
транснаціональних компаній2. Ця тенденція, на жаль, не була підтримана
урядами європейських держав, які пожертвували потужним інтеграційним
потенціалом задля досягнення націоналістичних цілей. Наприкінці
Першої світової війни, європейські держави вже віддавали перевагу про-
веденню політики економічної автаркії та протекціонізму, замість взаємо-
вигідної економічної кооперації.

Ще на одну причину, яка сприяла згортанню процесу економічної
інтеграції, звернув увагу британський вчений С. Поллард в роботі
«Європейська економічна інтеграція 1815-1970». Так, на його думку,
Перша Світова війна спричинила процес дезінтеграції Російської та
Австро-Угорської імперій, який завершився утворенням дванадцяти нових
держав. У свою чергу, кількість митних територій в Європі збільшилась з
двадцяти до двадцяти сими, а довжина митних кордонів, якщо брати до
уваги відокремлені від Німеччини землі, збільшилась на сім тисяч миль
(одинадцять тисяч двісті шістдесят п’ять кілометрів). Натомість, ця митна
фрагментація зруйнувала природно комплементарні економічні регіони.
Отже, С. Полард, робить висновок, з яким ми також згідні, що на відміну
від національних держав ХІХ ст., які сприяли розширенню європейської
економічної зони через експансію та прогрес, національні держави, що
були збудовані на уламках європейських імперій, навпаки стримували еко-
номічний розвиток, тим самим, «повертаючи колеса історії у зворотньому
напрямку»3.

Наступні десять років після завершення Першої світової війни, основ-
ні економічні інтеграційні ініціативи розроблялися переважно під егідою
Ліги Націй. Незважаючи на те, що ця організація не стала платформою
європейської міждержавної економічної інтеграції, її інтелектуальний
вклад в розвиток європейських економічних концепцій не викликає сумні-
ву. Так, американський історик Е. Дітріх розглядала створення Ліги Націй
як спробу створити антанту (союз), яка би поклала кінець на необхідності
існування ворогуючих політичних та економічних антант, існування яких
негативним чином впливало на всю попередню історію людства. Отже, на
думку вченого, коли стало зрозумілим, що Ліга Націй неспроможна об’єд-
нати дії окремих країн, система союзів та регіональних груп була віднов-
лена. Варто також відзначити роль Ліги Націй у процесі відновлення «еко-
номічного життя Європи» після завершення Першої Світової війни4. 

103Юридичні і політичні науки



Разом з тим, з цього питання, американський вчений В. Хендерсон
звертає увагу на роль Ліги Нації у процесі відновлення національних еко-
номік Австрії та Угорщини через призначення спеціального генерального
комісара для нагляду за проведенням адміністративної та бюджетної
реформи. Також, в рамках пакету допомоги, цим країнам були частково
списані борги та надано значну фінансову кредитну допомогу5.

Важливим випробуванням для європейських країн стала економічна та
фінансова криза кінця 20-х рр. ХХ ст., тому не дивно, що радянський вче-
ний Ю. Ленгиєль вважав 1931 р. роком надзвичайного посилення «торго-
во-економічної війни» між європейськими державами, які почали активно
використовувати засоби адміністративного протекціонізму у зовнішній
торгівлі, зокрема: ліцензування; контингентування (квотування); державну
монополізацію; надання субвенцій, експортних премій, податкових пільг;
пропаганду споживання товарів власного виробництва6. 

Відбулось поступове скорочення імпорту у зв’язку з обмеженням пла-
тіжного обороту, що було викликано бажанням держав зберегти незміною
ліквідність власних національних валют. Однак, скорочення імпорто-екс-
портних операцій між європейськими державами негативно вплинуло на
розвиток промислового виробництва. Тому не дивно, що вже у 1931 р.
Банком для міжнародних розрахунків була організована конференція пред-
ставників центральних банків держав Центральної та Південно-Східної
Європи, європейські держави почали використовувати клірингові операції
з метою вирівнювання імпорту та експорту та забезпечення сталого пла-
тіжного балансу. 

До цієї ж думки схиляється американський професор Д. Ірвін, який вва-
жає, що бажання держав регулювати імпорт було радше викликано мак-
роекономічною депресією, ніж лобістською діяльністю різних зацікавле-
них груп. Так, на думку вченого, держави проводили не політику протек-
ціонізму, а політику меркантилізму, що полягала в бажанні загалом скоро-
тити імпорт задля збереження платіжного балансу та золотовалютних
резервів, а не в сприянні певним національним галузям промисловості на
противагу іноземним, що властиво при проведенні протекціоністської
політики7.

Незважаючи на економічний ізоляціонізм, який поширювався серед
європейських країн, були також спроби налагодити економічні зв’язки.
Варто відзначити, що експерти Ліги Націй вважали, що економічна інтег-
рація повинна відбуватися на багатосторонній основі, за участі всіх євро-
пейських країн. Головним механізмом реалізації цієї мети, вважалося
повернення до надання безумовного режиму найбільшого сприяння у тор-
гівлі, який був фактором лібералізації торгівлі, починаючи з середини
ХІХ ст. Натомість дуже швидко стало зрозумілим, що оскільки досягти
лібералізації торгівлі на загальноєвропейському рівні не є можливим у
короткостроковій перспективі, окремі країни ініціювали процес економіч-
ного зближення на регіональному рівні. 
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Важливою подією початку 30-х рр. ХХ ст. в цьому контексті стало під-
писання 22 грудня 1930 р. у м. Осло, між Данією, Швецією, Норвегією,
Бельгією, Нідерландами та Люксембургом «Конвенції Економічного збли-
ження». Згідно неї, держави зобов’язувалися проводити взаємні консуль-
тації перед тим, як вводити додаткові обмеження на торгівлю з іншою дер-
жавою-учасником Конвенції. Група країн, що уклала Конвенцією, отрима-
ла назву «Ословська група».

Разом з тим, на думку, шведського професора С. Олссона, ця Конвенція
була радше декларацією про наміри та солідарності, ніж справжній акт,
спрямований на реалізацію конкретної інтеграційної ініціативи8. 

За декілька років, 18 червня 1932, у швейцарському місті Оучі, за іні-
ціативою Бельгії, Нідерландів та Люксембургу, відбулось підписання
«Конвенції про зниження економічних бар’єрів»9. Згідно з преамбулою
цієї Конвенції, вона була спрямована на усунення торгівельних обмежень
між країнами та на «сприяння корекції загальної економічної ситуації».
Відповідно до ст. 1, держави-члени погодились, не збільшувати існуючі
митні платежі та не встановлювати нові. 

Важливим здобутком Конвенції стало те, що держави вирішили протя-
гом наступних п’яти років прогресивно знижувати митні платежі, відпо-
відно кожного року на 10 %, але не менше ніж 50 % від існуючого рівня
або нижче рівня 4 % для полу фабрикатів, та 8 % для готових виробів
(ст. 2). У Конвенції містилась чітка заборона щодо застосовування нових
обмежень на імпортно-експортні операції та на впровадження нових регу-
ляторних механізмів, які будуть заважати вільному товарообігу між сторо-
нами (ст. 3). Також, обумовлювалась можливість узгодження єдиної митної
номенклатури, яка повинна була спростити процедуру перетину товару
через кордони держав (ст. 4). Держави підтвердили зобов’язання, щодо
взаємного надання режиму найбільшого сприяння у торгівлі (ст. 5). 

Однак, на жаль, ця Конвенція не була втілена у життя, оскільки проти
її реалізації виступила Великобританія, яка наполягала, що гарантовані
Конвенцією переваги повинні поширюватися на всі держави, а не тільки на
ті, що підписали Конвенцією. Беручи до уваги велике значення, яке мала
торгівля з Великобританією для Нідерландів та Бельгії, Конвенція так і не
була ратифікована. Слід також відзначити думку, В. Хендерсона, який вва-
жав, що реалізація плану щодо зниженню тарифів між державами-учасни-
ками мала привести до створення митного союзу, що міг би вивести євро-
пейську міждержавну економічну кооперацію на новий рівень10.

За п’ять років, у 1937 р у Гаазі., країни Ословської групи підписали
Торгівельний Пакт. Головною метою цього акту було сприяння зменшенню
імпортних контингентів. Натомість, на відміну від Конвенції 1932 р., дер-
жави відмовились від політики зниження тарифів, що, на думку професо-
ра Е. Дітріх, повинно було попередити негативну реакцією з боку переду-
сім Великобританії та Німеччини, оскільки зниження контингентів або їх
підвищення, не вважалось порушенням принципу найбільшого сприяння,
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що був закріплений на договірній основі між країнами Ословської групи та
третіми країнами11. Однак, за один рік, країни-учасники під зовнішнім
впливом вимушені були відмовитись від продовження дії Пакту, що дає
нам змогу прийти до висновку, що «прогресивному» типу білатеризму
(системі двосторонніх угод), який дозволяв окремим групам держав роз-
ширювати товарообіг через зменшення тарифів та слугувати позитивним
прикладом для інших країн, було завдано нищівного удару, у той час, як
«пагубному» білатеризму кількісних обмежень і адміністративно-бюрок-
ратичних перепон, було дозволено залишатися недоторканим. 

Важливою подією стала Міжнародна економічна конференція держав
Британської імперії, яка проходила 21–22 серпня 1932 р. в Оттаві. Ця кон-
ференція продемонструвала, що для Великобританії економічна інтеграція
зі своїми домініонами була пріоритетом у порівняні з континентальною
інтеграцію з іншими європейськими країнами. Так, на думку О. Олофсона,
за допомогою дванадцяти двосторонніх торгівельних угод Великобританія
об’єднала всю імперію у систему регіональних преференцій та протиста-
вила себе небританському світу12. 

Слід відзначити, що відношення Великобританії до європейської між-
державної інтеграції к кінцю 30-х років, почало змінюватись, зокрема був
сформований Федеральний інститут з вивчення питань Союзу (Federal
Union Research Institute). Так, він об’єднав відомих фахівців з області кон-
ституційного права, економіки, дипломатії. Як зазначає американський
історик М. Дедман, Економічний комітет, який був створений у рамках
діяльності цього інституту, випередив час, зокрема запропонувавши ряд
економічних та фінансових інтеграційних механізмів, які були вжитті у
процесі європейської міждержавної економічної інтеграції другої полови-
ни 50-х рр. ХХ ст., зокрема: спільна валюта, повна свобода торгівлі, фіксо-
вані обміні курси, вільна трудова міграція)13. 

Вже за рік, у червні 1933 р., у Лондоні відкрилась Міжнародна еконо-
мічна конференція. На жаль, хід конференції, швидко продемонстрував
відсутність єдиної позиції європейських держав, щодо шляхів лібераліза-
ції міждержавної торгівлі. Однак слід зазначити, що неспроможність
досягти економічної та фінансової стабільності за допомогою колективних
дій та міжнародних угод, була результатом різних поглядів, на внутрішню
економічну та монетарну політику, яку демонстрували європейські держа-
ви.

Приблизно до середини 30-х рр. ХХ ст., на заміну єдності європейських
держав навколо золотого стандарту, приходить сегментування навколо різ-
них валютних блоків. Серед них варто відзначити стерлінгову зону, яка
виходила за межі держав Британської імперії та включала держави
Скандинавського регіону, Балтійські країни, Португалію та Грецію. Але,
деякі європейські країни на чолі із Францією залишалися прихильниками
золотого стандарту. Розбіжність європейських держав у підходах до
валютної політики, була значною перепоною у міждержавній торгівлі та
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економічної інтеграції. Тому, на думку американського професора Б.
Ейншегріна, важливим кроком на шляху до стабілізації національних
валют було укладання неформальної трьохсторонньої валютної угоди
(Tripartite Currency Agreement) між США, Великобританією та Францією,
згідно з якою сторони відмовились від використання валютних механізмів
з метою обмеження імпорту та експорту14.

Отже аналізуючи ситуацію, яка склалася протягом 30-х рр. ХХ ст. в
Європі, слід зазначити, що протягом цього періоду були введені додаткові
обмеження на вільний рух капіталу та робочої сили, які сприяли ще біль-
шому зменшенню економічних контактів між європейськими державами
та створили додаткове джерело недовіри, нестабільності та непідступнос-
ті. Так, багато великих компаній були змушені створити дочірні підприєм-
ства в інших європейських державах з метою тарифного обмеження на
імпорт. Це на думку, С. Поларда, радше сприяло руйнуванню економічної
єдності Європи, ніж її цементуванню15.

Після нової невдалої спроби здійснити економічне зближення ряду дер-
жав на багатосторонній основі, 17 березня 1934 р. між Італією, Австрією,
та Угорщиною були укладені Римські протоколи. Протоколи були спрямо-
вані на заохочення експорту шляхом створення спеціальної комісії експер-
тів задля поліпшення та розвитку економічних відносин між країнами.
Також, сторони домовились щодо введення преференційного режиму у
торгівлі між собою16.

Економічні інтеграційні процеси проходили й в Балканському регіоні.
Зокрема, між 1930–1934 рр. відбулося чотири Балканські конференції,
присвячені пошуку шляхів економічного зближення між Югославією,
Румунією, Албанією, Болгарією, Грецію та Туреччиною. Слід зазначити,
що за результатами роботи Першої Балканської конференції було виріше-
но створити систему постійно діючих інституцій з метою лібералізації
торгівлі та інтенсифікації економічної, політичної та, культурної співпра-
ці. Для більш ефективної роботи Конференцій, була утворена низка струк-
тур, зокрема: загальні збори, Рада, Секретаріат та Національні делегації.
Роль останніх була особливо важливою у контексті втілення резолюцій
Конференції урядами Балканських держав. Аналізуючи створену інститу-
ційну структуру, грецький професор Л. Хазіотіс приходить до висновку з
яким можна повністю погодитись, що її основу склала модель Ліги Націй
та модель Європейської федерації, запропонована А. Бріаном у 1929 р.
Варто відзначити, що у якості амбітної мети, держави-учасники розгляда-
ли повну економічну та політичну уніфікацію17. 

Отже за результатами Другої Балканської конференції, була створена
Балканська палата торгівлі та промисловості, головним завданням якої,
було сприяння економічним та торгівельним процесам між державами. За
результатами Третьої Балканської конференції, була ухвалена Конвенція
«Проект регіонального економічного співробітництва», яка передбачала
введення режиму найбільшого сприяння у торгівлі; преференційний

107Юридичні і політичні науки



режим для товарів держав-учасниць; уніфікацію митної номенклатури та
митних формальностей; спільну торгівельну політику по відношенню до
третіх держав; полегшення системи міжнародних розрахунків за допомо-
гою створення компенсаційної палати. Значному укріпленню економічно-
го союзу між балканськими державами (Грецією, Румунією, Туреччиною
та Югославією) сприяло підписання Статуту про організацію
Балканського Співтовариства.

Однак, незважаючи на вражаючі економічні успіхи, постійне доміну-
вання авторитарних режимів у Балканських державах, разом з політичної
ситуацією в Європі, посилили націоналістичні тенденції, які завадили
політичній та економічній інтеграції півострова.

Отже, підсумовуючи, слід зазначити, що протягом 30-х рр. ХХ ст. існу-
вали різні політико-правові концепції розвитку економічних інтеграційних
процесів у Європі. Незважаючи на те, що усі спроби розпочати процес
європейської міждержавної інтеграції на рівні Європі та на рівні окремих
європейських регіонів не мали успіху внаслідок перманентної фінансової,
економічної та політичної кризи, цей період став важливим періодом проб
та помилок, який заклав успіх європейських інтеграційних процесів другої
половини ХХ ст.
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Т. В. БЕЗРУК

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ
ЦАРСЬКИХ РЕЗИДЕНТІВ У ГЕТЬМАНЩИНІ

(1709–1722 рр.)

Розглянуто основні етапи становлення та розвитку інституту царських резиден-
тів при гетьмані. Розглянуто зміст таємних імператорських указів, спрямованих на
повну дискредитацію владних інституцій Гетьманщини, розпалювання конфліктів між
гетьманом та козацькою старшиною й народними масами за посередництвом цар-
ських резидентів. Показано участь царських резидентів у корупційних схемах на вищо-
му державному рівні.

Ключові слова: інститут царських резидентів, Козацько-гетьманська держава,
Малоросійська колегія, Малоросійський приказ.

Безрук Т.В. Становление и развитие института царських резидентов в
Гетьманщине (1709–1722 гг.)

Рассмотрены основные этапы становления и развития института царских рези-
дентов при гетмане. Рассмотрено содержание секретних императорских указов,
направленных на полную дискредитацию властных институций Гетманщины, разжи-
гание конфликтов между гетманом и казацкой старшиной и народными массами при
посредничестве царских резидентов. Показано участие царских резидентов в корруп-
ционных схемах на высшем государственном уровне.

Ключевые слова: институт царских резидентов, Казацко-гетманская держава,
Малороссийская коллегия, Малороссийский приказ.

Bezruk Tetyana. The formation and development of the tzar’s residents institution in
Hetmanate (1709–1722)

This paper describes the main stages of formation and development of the institution of
the tzar’s residents near the hetman. The content of the secret imperial decrees aimed at the
complete discrediting of public institutions in Hetmanate, fueling conflict between the hetman
and Cossack leaders and the people through the tzar’s residents – was considered. The paper
shows the participation of the tzar’s residents in corrupt schemes at the highest state level.

Key words: tzar’s residents institution, Cossack-Hetman state, Little Russian Collegium,
Little Russian Department (Prikaz).

Актуальність теми дослідження зумовлена декількома причинами. По-
перше, інститут царських представників при гетьмані, наявність якого
свідчить про активне втручання імперської влади у суспільне та політичне
життя Гетьманщини, до цього часу не отримав належного висвітлення в
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історико-правовій літературі. По-друге, дослідження статусу царських
резидентів дозволяє з нових позицій підійти до оцінки політики Петра I
стосовно України, за яким в дореволюційній, радянській та сучасній росій-
ській науковій літературі закріпився образ царя-реформатора. По-третє,
вирішення питання про участь царських резидентів в управлінні
Гетьманщиною робить суттєвий внесок у дослідження схеми інкорпорації
Козацько-гетьманської держави у XVIII ст. Отже, об’єктивний розгляд
діяльності царських резидентів при гетьмані та її нормативне забезпечен-
ня дозволить оспорити позицію сучасних російських дослідників, які волі-
ють розглядати існування інституту царських резидентів як прояв держав-
ної міці Російської імперії, ігноруючи при цьому питання про формування
за його посередництвом системи колоніального панування російської дер-
жави на українських землях.

Аналіз публікацій засвідчив, що нині бракує праць, які б спеціально
були присвячені дослідженню інституту царських резидентів при гетьма-
ні. При цьому, дана тема фрагментарно розглядалася у працях
Д. Н. Бантиш-Каменського, А. І. Рігельмана, Л. О. Окіншевича,
М. Є. Слабченка, М. П. Василенка, І. М. Джиджори, В. М. Горобця,
В. А. Смолія, В. С. Степанкова, О. І. Гуржія, І. Й. Бойка, А. І. Козаченка,
М. В. Журавля та інших авторів. Найближче до вивчення цього питання,
щоправда з історичних позицій, підійшли український – В. М. Горобець –
та російський – Я. А. Лазарєв – історики. 

Метою роботи є виявлення особливостей становлення та розвитку
інституту царських резидентів у Гетьманщині, обсягу їх владно-управлін-
ських повноважень та основних напрямків діяльності.

Виклад матеріалів дослідження необхідно розпочати із загального роз-
гляду соціально-політичної обстановки початку XVIII ст., а також системи
владних інститутів Гетьманщини. Так, в означений історичний період дер-
жавний устрій Гетьманщини теоретично залишався незмінним, продовжу-
вали діяти «традиційні» державні інституції – гетьман, Генеральна рада,
Рада старшини, Генеральна військова канцелярія, Генеральний військовий
суд, – статус яких визначався козацьким звичаєвим правом та жалуваними
грамотами російських правителів. 

Разом з тим, де-факто Генеральний уряд Гетьманщини був підзвітний
спеціальному органові Російської держави – Малоросійському приказу,
утвореному ще 1663 р. як окрема канцелярія у складі Посольського прика-
зу. До основних функцій Малоросійського приказу належали: загальний
контроль за діяльністю органів управління Гетьманщини, роз’яснення
гетьманам політики царської влади, надання їм відповідних рекомендацій,
збирання інформації щодо стану воєнних справ Гетьманської держави, а
також відомостей про кандидатів на гетьманську булаву. При цьому росій-
ські представники, що перебували при гетьмані, виконували лише роль
інформаторів царського уряду без права втручатися у державні справи
Гетьманщини. Так, як зазначає І. Й. Бойко, разом з гетьманом у Батурині
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майже завжди були присутні посланці від приказу «Малыя Россия» – дяк
або піддячий, які виконували доручення приказу і привозили від гетьмана
усі необхідні свідчення1.

Крім того, на політичний курс Московського царства щодо Гетьман -
щини істотно вплинув прихід до влади Петра I з його імперськими амбі-
ціями та бажанням розширити державні кордони Росії. Деспотичний
характер правління російського самодержця, створення ним жорсткої вій-
ськово-адміністративної вертикалі влади, переорієнтування економіки на
воєнні потреби жодним чином не поєднувалися з демократичними засада-
ми державного устрою Гетьманщини, зокрема з принципом виборності
гетьмана, генеральної старшини та полковників. Зазначені обставини
посилювали імперські амбіції та прагнення Петра інкорпорувати
Гетьманщину до складу Російської держави.

Наслідком цього стала розробка планів з ліквідації української держав-
ності. Так, В. М. Горобець зазначає, що після смерті І. Мазепи чи після
його усунення передбачалося провести ліквідацію українського козацтва, а
людей – відселити на східні кордони імперії або застосувати терор для
штучного зменшення чисельності населення Гетьманщини2. На другому
етапі імперська влада планувала колонізувати українські землі, щоб назав-
жди знищити, як зазначалося в царських документах, «вогнище ворохоб-
ників». Однак зовнішньополітична ситуація завадила імперській адмініс-
трації реалізувати ці плани, оскільки імперія перебувала у стані затяжної
війни зі Шведським королівством. У цих умовах найпершим заходом було
перетворення козацького війська на регулярні підрозділи війська росій-
ського. Основним завданням цього заходу було позбавлення гетьмансько-
го уряду власного війська, щоб унеможливити воєнній опір росіянам. При
цьому, нова українська армія мала формуватися за діючим в імперії при-
нципом рекрутського набору та підпорядкування військових частин росій-
ським офіцерам. Іншим напрямком діяльності російської влади передбача-
лося провести зміни соціально-політичного устрою Гетьманщини та сис-
теми адміністративного управління. Так, замість полково-сотенного
устрою планувалося ввести систему губернського управління на чолі з
призначеними у Петербурзі губернаторами. Треба відзначити оператив-
ність і системний підхід імперської влади в реалізації прийнятих нею
рішень, оскільки 18 грудня 1707 р. імператор видав указ про утворення
Київської губернії, яка охоплювала частину території гетьманської
України. Цим указом київському губернатору підпорядковувались росій-
ські гарнізони, розташовані у містах Переяславі, Чернігові, Ніжині, а
також у трьох фортецях на території Запорозької Січі: Новобогородицькій,
Новосергієвській, у Каменному Затоні. 

Поява системи губернського управління створювала на території
Гетьманщини ситуацію двовладдя і викликала невдоволення гетьмана
І. Мазепи. Тож російська влада вирішила відвернути увагу гетьмана шля-
хом сприяння в отриманні І. Мазепою від австрійського імператора дуже
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високого для того часу титулу князя Священної Римської імперії. Однак
гетьман добре розумів, що наступним кроком «російського друга», тобто
Петра I, буде позбавлення його гетьманської булави. Зазначені обставини
та поява шведських військ на території України зумовили перехід
І. Мазепи восени 1708 р. на бік Карла XII. 

Поразка шведів у битві під Полтавою відкрила російській владі нові
можливості для втручання у державний устрій Гетьманщини. Як зазначає
В. М. Горобець, вже в червні 1709 р. при новому гетьмані І. Скоро -
падському перебувала довірена особа царя – князь Василь Долгорукий3. За
даними сучасного російського науковця Я. Лазарєва, у даний час цю поса-
ду обіймав стольник А. П. Ізмайлов4. Отже, перший крок у запровадженні
інституту резидентів в Гетьманщині було зроблено влітку 1709 р. Про те,
яке значення російська влада приділяла своєму представнику, красномов-
но свідчить титул, який зазначався в офіційних документах – «господин
министр, князь В. В. Долгорукий». Згідно з тогочасною практикою, звання
міністрів надавалося царським посланцям у країнах, які мали важливе зна-
чення у зовнішній політиці імперії. Досліджуючи взаємовідносини між
гетьманом та царськими резидентами у цей період, М. С. Грушевський
резюмував, що «гетьман нічого не міг робити без відома, власне без дозво-
лу царських резидентів, і всі на Україні розуміли, що сила тепер не у геть-
мані, а в цих резидентах, в царських міністрах і різних довірених людях»5. 

Підтвердженням абсолютної безсилості гетьмана проти царського
резидента є «резолюція» Петра I на прохальні статті І. Скоропадського від
17 липня 1709 р. У цьому зверненні гетьман просив імператора вирішити
питання щодо самовільного розміщення російських можновладців та
посланців у будинках, приналежних козакам, посилаючись на їхні права,
підтверджені царськими привілеями6. З цього документу випливає, що
раніше гетьман звертався до резидента з таки питанням, але не отримав
належної відповіді. 

Першим етапом в упорядкуванні діяльності та регламентації статусу
царського резидента стало видання 18 липня 1709 р. імператорського указу
у вигляді спеціальної інструкції. До повноважень резидента, згідно з ука-
зом, належали: 1) контроль за зовнішньополітичною діяльністю гетьмана;
2) нейтралізація прибічників І. Мазепи; 3)нагляд за призначенням на стар-
шинські уряди з метою недопущення цих дій без згоди імператора; 4) кон-
троль за переміщеннями запорожців на кордонах Гетьманщини; 5) кон-
троль за збиранням до російської скарбниці особливого податку з насе-
лення м. Полтави, яке підтримало Мазепу (так званих мазепинців); 6) скла-
дення реєстру маєтностей, приналежних українській старшині, яка пере-
йшла на бік Карла XII. При цьому гетьманові заборонялося самостійно
вирішувати долю цих маєтностей без відповідного указу імператора, а
також призначити на полкові та сотенні уряди осіб, що не мали підданства
російського царя, у тому числі поляків.

Таким чином, виданням цієї інструкції російсько-імперська влада
забезпечувала собі повний контроль за зовнішньою та внутрішньою полі-
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тикою Гетьманщини за посередництвом своїх представників. Проте одні-
єю інструкцією влада не обмежилась, і на додаток до неї були ще два укази
або «пункты секретные». Перший з них – таємна інструкція від 27 липня
1709 р., затверджена Петром I у Києві, – надавала резидентові при гетьма-
ні право використовувати в окремих випадках два піхотні полки, розташо-
вані в гетьманській столиці – Батурині, а також інші російські військові
частини, розквартировані в Україні. Наявність значної військової підтрим-
ки у резидента та водночас мала чисельність козацького війська (адже
козаки відряджалися на службу до віддалених куточків імперії), дозволяли
у будь-який момент усунути від влади гетьмана та вчинити державний
переворот. Іншим указом 1708 р. перед російським резидентом ставилося
завдання поширювати інформацію про збереження імперською владою
козацьких прав та вольностей. Російським військам, розквартированим на
Україні, віддавалася команда м’яко поводитись з місцевим населенням та
не чинити їм кривд. Як доказ щирого ставлення російської влади до укра-
їнського населення, були ліквідовані податки у вигляді оренди на шинки та
ще деякі обтяжливі статті оподаткування. 

Окремим пунктом таємної інструкції 1708 р. перед резидентом стави-
лося завдання виявляти тих представників старшини та козацтва, які під-
тримують дії імперського уряду. У подальшому цих осіб планувалося при-
значати на полкові та сотенні уряди. Так, на користь активного втручання
царських резидентів у внутрішні питання Гетьманщини свідчила практика
призначення ними на полковницькі й сотенні посади. Правове закріплення
таких призначень проводилося шляхом видання відповідного царського
указу на підставі подань, підготовлених царським резидентом. З метою
ослаблення гетьманської влади, як звичайно, на ці посади рекомендували-
ся росіяни, а також представники з числа волохів і сербів, що перебували
на російській службі.

Другим етапом у розвитку повноважень царських резидентів стало
видання таємної інструкції від 13 вересня 1710 р., підготовленої канцле-
ром, графом Г. Головкіним. Один з пунктів цього акту передбачав послаб-
лення гетьманської влади. Для цього на резидента покладався обов’язок
складати перелік осіб, що скаржаться на дії гетьмана і козацької старшини,
після чого їх таємно опитувати. За наявності особливо важливої інформа-
ції резидент мав направляти таких людей до воєвод у найближчі російські
прикордонні міста.

Наступним етапом становлення інституту царських резидентів було
проведення заходів, зафіксованих у нових таємних пунктах від 18 липня
1718 р., спрямованих тодішньому імперському резиденту, стольнику
Ф. Протасьєву. У цьому документі резиденту дозволялося проводити за
допомогою російських військ розшук на території Гетьманщини осіб, на
яких скаржилися імператорові. Таким чином, повністю ігнорувався дер-
жавний суверенітет Гетьманщини, у тому числі право самостійно прово-
дити слідчі дії. На додаток до цього, царському резидентові ставилося зав-
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дання вносити розлад у відносини між козацькою старшиною і народом.
Пропонувалось поширювати чутки про «доброго царя» і нібито необізна-
ність царської адміністрації про утиски з боку козацької старшини і
полковників. 

Варто зазначити, що поява російського владного центру у Гетьманщині
у вигляді інституту резидентів з широкими владними повноваженнями
критично сприймалась українським населенням. Цю обставину добре
розуміли в Петербурзі, тому напередодні війни з Туреччиною повноважен-
ня і напрямки діяльності царського резидента докорінно змінилися. Так,
1710 р. імператор відкликав з Гетьманщини резидента А. Ізмайлова за під-
писання ним разом з гетьманом т. з. напучувальної грамоти до запорожців,
які перебували на території Кримського ханства. Мова йшла про повер-
нення січовиків, що залишили українські землі разом з гетьманом
І. Мазепою, яких царський уряд бажав би використати в майбутній війні
проти Оттоманської Порти. У цих умовах імперський уряд вирішив проде-
монструвати самостійність гетьмана, і резиденту було поставлено в про-
вину перевищення своїх повноважень. Наступним резидентом при гетьма-
ні став стольник Ф. Протасьєв, який упродовж дванадцяти років обіймав
дану посаду. У цей історичний період (1710–1722 рр.) царський резидент
чітко виконував розпорядження російського уряду і проводив імперську
політику щодо обмеження автономії Гетьманщини. При цьому стольник
Ф. Протасьєв свідомо порушував повноваження гетьманської влади, роз-
палював конфлікт між гетьманом та козацькою старшиною. Така діяль-
ність царських резидентів суттєво підривала авторитет владних інституцій
Гетьманщини і полегшувала російській владі проведення реформи систе-
ми управління 1722–1727 рр. шляхом створення Малоросійської колегії.

Система управління, що запроваджена імперською владою у
Гетьманщині, сприяла зловживанням й особистому збагаченню чиновни-
ків. Про це свідчить участь царських резидентів, кажучи сучасною мовою,
у корупційних схемах вищих посадовців імперії. Так, за даними
Я. Лазарєва, царський резидент звертався з проханням до гетьмана з лис-
том від 25 травня 1711 р. про пожалування канцлеру Г. І. Головкіну земель-
них маєтностей7. Вчений наводить інформацію про корупційну схему, яка
полягала в тому, що царський резидент збирав доходи канцлера з його
українських маєтностей та передав їх через свою дружину канцлеру разом
з прибутково-видатковими книгами.

Іншим прикладом корупційних дій російських резидентів була їхня
участь у переданні російським чиновникам землеволодінь «мазепинців»,
що на них російська влада наклала арешт. Так, царський резидент переда-
вав гетьману прохання підканцлера П. П. Шафірова про пожалування йому
сіл з цього фонду. За даними І. Джиджори, вищі російські посадовці, у
тому числі князь О. Меншиков, за посередництвом царських резидентів
брали активну участь у торгівлі на території Гетьманщини та поза її межа-
ми8. Щоб підвищити свої статки, вони вдавалися до примусової купівлі
деяких товарів, а іноді насильницьким шляхом відбирали їх у людей.
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Нерівний розподіл сфери впливу у державі між царськими резидента-
ми та гетьманським урядом проявлявся також у судовій сфері. Так, столь-
ник Протасьєв на підставі спеціальних указів, що їх видавали імператор,
сенатор або канцлер, мав право проводити слідство та допити у справах
щодо мазепинців у випадку порушення імперських законів і наявності кон-
тактів із запорожцями. 

Підбиваючи підсумки дослідження, варто зазначити, що динаміка ста-
новлення і розвитку інституту царських резидентів у Гетьманщині перед-
бачала їх еволюцію від представників імперської влади при гетьмані з
виключною функцією інформування цієї влади до очільників
Гетьманщини з широким колом повноважень, у тому числі з правом вико-
ристання російських військ, відсторонення гетьмана від влади, участі у
проведенні слідства та прийнятті судових рішень. Зрештою розширення
владно-управлінських повноважень царських резидентів у Гетьманщині
привело до трансформації цього інституту в окремий орган – Першу мало-
російську колегію. Тож досліджуваний інститут слугував важливим засо-
бом здійснення інкорпораційної політики російської влади щодо Козацько-
гетьманської держави. 

Невважаючи на доволі жорстку боротьбу з хабарництвом та незакон-
ним збагаченням урядовців за часів Петра, царські резиденти виступали
посередниками останніх у справі привласнення ними майна «мазепинців»
і доходів з маєтностей українського населення.

Крім того, варто вказати на наявність аналогії в історико-правових яви-
щах у XVIII і XXI ст.ст. Методи, що їх застосовувала російсько-імперська
влада у проведенні політики ліквідації Гетьманщини і ті, що застосовує
Російська Федерація сьогодні, є типовими. Це розхитування та послаблен-
ня державної влади, внесення розбрату серед населення, пряме втручання
у внутрішні справи, інформаційна війна з метою дискредитації діючої
влади. Таким чином, гіркий історичний досвід взаємин між двома держа-
вами має стати предметом осмислення для представників нинішньої полі-
тичної еліти, аби уникнути тих помилок, які наприкінці XVIII ст. призве-
ли до ліквідації української державності.
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УДК 349.442
Є. Г. КОМАР

ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОТЯГОМ ІХ–ХІХ СТОЛІТЬ

Досліджуються тенденції розвитку господарсько-правової системи регулювання
здійснення капітального будівництва в Україні протягом ІХ–ХІХ століть, виокремлю-
ється декілька специфічних підетапів у рамках вказаного періоду. Окреслюється робо-
та основних тогочасних органів державної влади, уповноважених здійснювати управ-
ління капітальним будівництвом та удосконалювати будівельне законодавство.
Зроблено висновок про ключову регулюючу роль у будівництві ІХ-ХVІІ століть неписа-
них правил, науково-практичних досліджень відомих на той час будівельників, зразко-
вих планів будівництва та безпосередніх вказівок замовників. Водночас з ХVІІІ ст.
головними джерелами будівельного законодавства стають писані законодавчі та під-
законні нормативно-правові акти, які на регулярній основі уніфікуються.

Ключові слова: капітальне будівництво, будівельне законодавства, будівельний
устав, історія.

Комар Е.Г. Формирование отечественной хозяйственно-правовой системы
регулирования строительной деятельности на протяжении ІХ–ХІХ веков

Исследуются тенденции развития хозяйственно-правовой системы регулирования
осуществления капитального строительства в Украине на протяжении ІХ–ХІХ веков,
выделяется несколько специфических подэтапов в рамках указанного периода.
Очерчивается работа основных тогдашних органов государственной власти, уполно-
моченных осуществлять управление капитальным строительством. Сделано вывод о
ключевой регулирующей роли в строительстве ІХ-ХVІІ веков неписаных правил, научно-
практических исследований известных на то время строителей, образцовых планов
строительства и непосредственных указаний заказчиков. Однако с ХVІІІ в. главными
источниками строительного законодательства стают писаные законодательные и
подзаконные нормативно-правовые акты, которые на регулярной основе унифици-
руются.

Ключевые слова: капитальное строительство, строительное законодательство,
строительный устав, история.

Komar Evgeniy Formation of national economic and legal system regulation of con-
struction activities during the IX–XIX centuries

The development trends of the economic and legal system of regulation of the capital con-
struction in Ukraine during the IX–XIX centuries were analyzed; several specific sub-steps
within a mentioned period were identified. The major activity of public authorities of that peri-
od that were authorized to manage capital construction was outlined. The conclusion was
made about the key regulatory role in the construction of the IX-XVII centuries of unwritten
rules, scientific and practical research known at the time of construction, model construction
plans and instructions of customers. However, in the XVIII c. written laws and subordinate
acts that are unified on a regular basis became the main sources of building law. 

Key words: Capital construction, building law, building regulations, history.
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Історія розвитку вітчизняного будівельного законодавства наразі висту-
пає фундаментальною складовою процесу осмислення і пошуку опти-
мальних шляхів вирішення сучасних містобудівних проблем, що обумов-
лює її практичну і теоретичну цінність. Досліджуючи історичний аспект
будівельного законодавства, необхідно виходити з того, що у своєму роз-
витку система правового регулювання будівельної діяльності в Україні від
зародження до сучасності пройшла ряд відмінних один від одного етапів.
При цьому саме у період ІХ–ХІХ століть були закладені основи для фор-
мування радянської та сучасної системи законодавства й органів держав-
ної влади у сфері регулювання капітального будівництва в Україні.

Водночас на сьогодні відсутні комплексні наукові праці, присвячені
історії правового регулювання здійснення капітального будівництва в
Україні, у тому числі у період ІХ–ХІХ століть. Лише окремі аспекти вка-
заного питання розкриваються у наукових працях В. Шевчука, Г. Злобіна,
І. Пирожкова, К. Третяка, Н. Сушка, Ю. Асєєва та ін.

Дорадянський період формування вітчизняної системи правового регу-
лювання капітального будівництва можна умовно поділити на два етапи.
При цьому на першому етапі, який, на нашу думку, тривав протягом ІХ–
ХVІІ століть, здійснювалися перші комплексні наукові дослідження у
сфері будівництва і приймалися нормативно-правові акти, котрі регламен-
тували процедуру здійснення будівельних робіт. Так, у період Київської
Русі (ІХ–ХІІ століття) утвердився новий тип мистецтва – монументальна
архітектура. У цей час процес спорудження будівель і споруд регламенту-
вався неписаними правилами, відповідно до яких будівництво розпочина-
лося у квітні, а завершувалося у вересні. У перший будівельний сезон
влаштовували фундаменти і покривали їх вимощенням. Цегляне муруван-
ня стін розпочинали у другому будівельному сезоні1.

Пріоритетні матеріально-фінансові ресурси у вказаний період спрямо-
вувалися на спорудження храмів і монастирів, яке тривало протягом знач-
ного проміжку часу. Зокрема, Десятинна церква будувалася протягом 
8 років, а Софійський собор – 6 років.

Відповідно до тогочасних правил будівництва, основною мірою спору-
ди виступав діаметр її головного купола та сторона підкупольного квадра-
та. Водночас в «Уставі» князя Всеволода згадується така одиниця виміру у
будівництві, як «іванський лікоть». При цьому функції замовника на будів-
ництво певної будівлі або споруди виконував, як правило, настоятель цер-
кви або князь2.

Давньоруські будівельники не використовували креслень. Вони мали
традиційну і чітку систему побудови храму по ширині та висоті. Система
була гнучкою, оскільки пропорційна структура різних пам’яток вирізняла-
ся надзвичайною різноманітною, що досягалося завдяки геометричному
пропорціонуванню3.

За таких умов складалася система особистої відповідальності архітек-
торів і будівельників перед замовником щодо якості і придатності до фун-
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кціонування споруджуваних об’єктів будівництва. Згадана система із пев-
ними варіаціями функціонувала до кінця ХVII cт., зарекомендувавши свою
ефективність у ході будівництва фортифікаційних споруд і міст.

Водночас у ХVІI ст. на переважній більшості території України спосте-
рігався масштабний вплив науково-технічного прогресу на будівельну
діяльність, а також відбувався синтез форм і технічних досягнень у цер-
ковній, оборонній та житловій архітектурі. У значних масштабах знаходи-
ло прояв явище залучення до процесу зведення будівель і споруд на тери-
торії України архітекторів із Західної Європи. За таких умов інтенсифіку-
валися наукові дослідження у сфері будівництва. 

У цей час архітектори активно використовували один із перших укра-
їнських трактатів щодо інженерної справи та містобудування, який мав
назву «Устав ратних, пушечных и других дел, касающихся до воинской
науки» і належав авторству О. Радишевського4. Також під час будівництва
використовувалися науково-практичні дослідження про фортифікації відо-
мого архітектора А. Зернікау5.

Досить інтенсивно відбувалась розбудова нових міст на Лівобережній
Україні. При цьому нові міста будували за планами, які у ХVII ст. існува-
ли у піктографічній і вербальній формах. Зокрема, під час розбудови
м.Суми використовувалися «Образец города, чертеж и книги строитель-
ные»6. Середмістя з фортецею, слободи і посад будувалися приблизно в
одному проміжку часу, що обумовлювало уніфікованість планування ліво-
бережних міст.

Проте справжні революційні зрушення у галузі правового регулювання
будівництва відбулися у ході другого етапу, який тривав з початку
ХVІІІ ст. до 1917 р. і характеризувався нерозривним зв’язком між систе-
мою будівельного законодавства Російської імперії та України, переважна
більшість територій якої підпорядковувалася Москві.

Саме на початку ХVІІІ ст. відбулося інтенсивне формування правових
норм, котрі регулювали процеси будівництва та засади містобудівної полі-
тики. До цього часу правовідносини у галузі будівництва регламентува-
лись епізодично і несистемно, у залежності від конкретних випадків.
Основними напрямами нормотворчості у вказаний період були: уніфікація
обігу містобудівної документації, планування і перепланування міст, впро-
вадження типового будівництва, визначення правового статусу керівників
і виконавців будівельного процесу та оптимізація юридичного забезпечен-
ня механізмів провадження будівництва.

Відтак, нормативно-правова база у сфері будівництва ХVІІІ ст. вирізня-
лась тяжінням до всеохопності, оскільки об’єктами правового регулюван-
ня у однаковій мірі ставали різні за вагомістю аспекти будівельного про-
цесу. Основними джерелами будівельного законодавства до моменту при-
йняття у 1832 р. Будівельного уставу були іменні імператорські укази,
резолюції, конфірмовані донесення, доклади на ім’я імператора, розпоряд-
ження Сенату, акти міністерства внутрішніх справ, резолюції Кабінету
міністрів7. 
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Згадані нормативно-правові акти у значній мірі регулювали різні аспек-
ти культового та палацового будівництва, котре активно формувалося з
середини ХVІІІ ст., а також приватного і казенного будівництва. У свою
чергу, містобудівне законодавство спрямовувалося, передусім, на регла-
ментацію питань регулярності планування забудови великих міст, фінан-
сування будівництва, художньої регламентації, дотримання санітарних і
пожежних норм та якості архітектурно-інженерної освіти.

З середини ХVIII ст. у Київській академії започатковано викладання
курсу з архітектури у рамках математичних наук, який згодом був успішно
впроваджений у Харківському і Переяславському колегіумах. З того само-
го часу на Лівобережжі почало працювати чимало архітекторів, котрі здо-
були фахову підготовку у Москві та Петербурзі8.

Протягом другої половини ХVIII – початку ХІХ століть пріоритетна
увага держави спрямовувалася на забезпечення правової регламентації
функціонування архітектурних інспекцій, здійснення перепланування
великих міст та удосконалення будівельних нормативно-правових актів
протипожежного характеру. При цьому зростала нормативна роль «зразко-
вих» будівельних проектів, котрі поділялися на вісім типів із правом забу-
довника вільно обирати один з них відповідно до цільового призначення
об’єкта будівництва9. Крім того, на початку ХІХ ст. на території Російської
імперії були створені архітектурні служби на губернському рівні, що
сприяло підвищенню ефективності державного управління будівельною
діяльністю.

На фоні розвитку капіталістичних відносин і розширення міст у ХІХ ст.
відбувалося масштабне зростання обсягів промислового і житлового будів-
ництва. Вказане сприяло розвитку будівельних технологій, появі нових
будівельних матеріалів та вдосконаленню засад містобудування.
Нестримний розвиток галузі спричинив гостру нестачу кваліфікованих
спеціалістів, що обумовило появу перших вищих навчальних закладів
(Харківський технологічний /1885 р./ і Київський політехнічний /1898 р./
інститути), де здійснювалася підготовка інженерів-будівельників та архі-
текторів10.

Проте діюча на той час система будівельного законодавства характе-
ризувалася високим рівнем розпорошеності, що призводило до ускладнен-
ня його використання на практиці. За таких умов постала нагальна необ-
хідність у кодифікації нормативно-правових актів у сфері здійснення
будівництва, котра була подолана у 1832 р. шляхом розробки і прийняття
Будівельного уставу Російської імперії. Цей нормативно-правовий акт у
чотирьох редакціях (1832, 1842, 1857, 1900 рр.) та додатках до нього діяв
до 1917 р.

Будівельний устав був кодифікованим актом, котрий регулював проце-
дуру будівництва та пов’язані із ним питання – містобудування, архітек-
турну практику, державний нагляд у згаданій сфері. Він був включений до
12-го тому Зводу законів Російської імперії. Водночас будівельне норму-
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вання не обмежувалося відповідним уставом, оскільки деякі норми буді-
вельного законодавства були сконцентровані у цивільних законах, а також
пожежному і лікарському уставах11. 

Будівельний устав першої редакції складався з 7-ми розділів і 21-ї
глави, у яких, виходячи з існуючої на той час відомчої субординації, міс-
тилися положення про установи по управлінню будівельною справою (роз-
діл І), про типи казенних (розділ ІІ), церковних (розділ ІІІ) і громадських
(розділ IV) будівель, про правила розбудови міст та облаштування у їх
межах вулиць, майданів, мостів, фабрик і приватних будівель (розділи V і
VI), а також правила розбудови селищ (розділ VII)12.

Концептуальні засади Будівельного уставу залишались у різних редак-
ціях незмінними. Водночас деякі положення, зокрема щодо підрядного і
господарського способу будівництва, були деталізовані у наступних редак-
ціях вказаного кодифікованого акта, що обумовлювалося зростанням важ-
ливості підрядних відносин у будівництві.

Хоча функціонування Будівельного уставу було значним проривом у
розвитку загальноімперського законодавства у сфері будівництва, котре
мало обов’язковий характер на переважній більшості регіонів України,
система правового регулювання будівельних відносин наприкінці XIX –
початку XX століть у цілому мала консервативний характер і часто не вра-
ховувала регіональної специфіки. Зокрема, процес внесення змін до буді-
вельного законодавства на фоні бурхливого розвитку капіталістичних від-
носин здійснювався не шляхом відміни застарілих норм, а методом дода-
вання до них нових приписів, що призводило до нагромадження правових
актів та протиріч у їхній правозастосовній практиці.

Крім того, механізм прийняття ключових нормативно-правових актів
центральними органами влади часто не враховував особливостей розвитку
України, котра за показниками економічного прогресу, у тому числі мас-
штабам будівництва, на початку ХХ ст. займала одне з передових місць у
Російській імперії, що у повній мірі не відповідало національним інтер-
есам.

Відтак, на першому етапі (ІХ-ХVІІ століття) ключову нормативну роль
у будівництві відігравали неписані правила, науково-практичні досліджен-
ня відомих на той час будівельників, зразкові плани будівництва та безпо-
середні вказівки замовників, котрими, як правило, виступали монархи,
феодали та церковні лідери. При цьому архітектор ніс персональну відпо-
відальність за якість збудованого об’єкта перед замовником.

Водночас у період входження України до складу Російської імперії
(ХVІІІ ст. – 1917 р.) головними джерелами будівельного законодавства ста-
ють писані законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, на регу-
лярній основі здійснюється їх уніфікація. Разом з тим існування у згаданий
період надмірного бюрократизму, свавілля з боку державних органів влади
та централізованої системи управління економікою стримували розвиток
будівельного законодавства та обумовлювали його «відірваність» від реа-
лій та потреб окремих регіонів.
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УДК 342.5
В. О. АНТОНОВ

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

НА ТЛІ ПОСИЛЕННЯ ЗАГРОЗ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Аналізуються проблеми формування та реалізації стратегії національної безпеки
на тлі посилення загроз на регіональному рівні. Зазначається, що подальший розвиток
і захист найвагоміших здобутків України потребує чіткої визначеності держави у
стратегічних пріоритетах, які мають відповідати викликам і загрозам XXI століття,
її взаємодії з сучасними системами регіональної безпеки.

Ключові слова: формування, реалізація, стратегія, національна безпека, загрози,
регіональний рівень. 

Антонов В.А. Проблема формирования и реализации стратегии национальной
безопасности Украины на фоне усиления угроз на региональном уровне

Анализируется проблема формирования и реализации стратегии национальной без-
опасности на фоне усиления угроз на региональном уровне. Указывается, что дальней-
шее развитие и защита наиболее существенных достижений Украины требует чет-
кой определенности государством в стратегических приоритетах, которые должны
соответствовать вызовам и угрозам ХХІ столетия, их взаимодействия с современны-
ми системам региональной безопасности. 

Ключевые слова: формирование, реализация, стратегия, национальная безопас-
ность, угрозы, региональный уровень. 

Antonov Vladimir. Problems of formation and realization the strategy of Ukraine’s
national security against threats escalation at the regional level

The author analyzes the problem of formulation and implementation of national security
strategy against the backdrop of threats escalation at the regional level. It is noted that fur-
ther development and protection of the most important achievements of Ukraine requires from
the state clearly determine strategic priorities, which shall comply with the challenges and
threats of the XXI century and its interaction with the modern system of regional security.

Key words: formation, implementation, strategy, national security threats, regional level.

Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року створило
умови для радикальних демократичних перетворень у нашому суспільстві
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та державі. Слід зазначити, що важливим етапом в українському держа-
вотворенні й законотворчості, у розвитку українського суспільства і дер-
жави стало прийняття 28 червня 1996 року нової Конституції України.
Саме ця Конституція проголосила Україну суверенною, незалежною,
демократичною, соціальною, правовою державою, визначила людину най-
вищою соціальною цінністю і утвердила реальне народовладдя. Також
вона підсумувала попередній розвиток нашого суспільства й держави,
створила об’єктивно необхідні правові засади їх функціонування і подаль-
шого розвитку, зумовила незворотність цих процесів і нове ставлення до
України з боку інших держав та міжнародних органів і організацій. 

Нова Конституція поряд із цим створила якісно нову систему права
України, всіх її галузей і насамперед такої провідної галузі, як конститу-
ційне право України. Прийняті на основі Конституції в розвиток її поло-
жень нові законодавчі акти сприяли становленню більшості основних
інститутів конституційного права, насамперед – державного і суспільного
ладу, прав і свобод людини і громадянина, форм безпосередньої демокра-
тії і організації державної влади й місцевого самоврядування. 

Слід зазначити, що поряд із становленням зазначених інститутів
надзвичайно важливого значення набуває проблема формування та реалі-
зації їхнього безпекового середовища. Для України проблема захисту жит-
тєво важливих національних інтересів виступає гарантом державотворен-
ня та необхідною умовою збереження та примноження матеріальних та
духовних цінностей української держави. Саме тому, забезпечення націо-
нальної безпеки й оборони України Конституція відносить до найважливі-
ших завдань держави (ст. 17). У цій статті зазначається, що «захист суве-
ренітету і територіальної цілісності України, забезпечення її еконо мічної
та інформаційної безпеки є найважливішими функція ми держави, справою
всього Українського народу1. 

Історичний досвід і особливо, наш власний, практика сьогодення пере-
конливо свідчать про те, що неодмінним атрибутом існування та самозбе-
реження будь-якої держави є наявність ефективної системи національної
безпеки. І більше того, цілком очевидним та незаперечним є той факт, що
існування самозбереження, сталий економічний розвиток будь-якої країни
як суверенної держави залежить від здійснення цілеспрямованої внутріш-
ньої та зовнішньої політики щодо захисту національних інтересів. Україна
не є винятком, а є яскравим прикладом того, коли через нездатність дер-
жави забезпечити свою безпеку вона постійно протягом багатьох століть
втрачала свій суверенітет і свою незалежність.

Саме тому розв’язання теоретико-правових проблем, пов’язаних із
національною безпекою має посідати сьогодні чи не одне із центральних
місць у розбудові незалежної української держави. Оскільки саме націо-
нальна безпека як об’ємне вимірне поняття, акумулює у своєму змісті усю
складність процесу становлення демократичних радикальних перетворень
у нашому суспільстві та державі.
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Проблема забезпечення національної безпеки української держави
постає з одного боку у якості найважливішої умови здійснення цих демо-
кратичних перетворень, а з іншого боку, забезпечує реалізацію стратегіч-
ної мети побудови суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, пра-
вової держави.

Розглядаючи національну безпеку у якості найважливішої умови здійс-
нення демократичних перетворень слід зазначити, що такі радикальні
зміни та перетворення вимагають мобілізації значних зусиль держави та
суспільства. Виклики безпеки зумовлюють їх відволікання та переорієнта-
цію на відвернення загроз, що виходять як із внутрішнього середовища,
так і зовнішньополітичного оточення держави. Більше того, нейтралізація
та відвернення загроз може спричинити не тільки суттєве уповільнення
темпів розвитку українського суспільства, але зробити неможливим
подальше демократичне оновлення української держави. У цьому аспекті
привертають до себе значну увагу загрози національній безпеці України,
що виникли після революційних подій кінця 2013 р. – початку 2014 р. Де
насамперед йдеться мова про значне падіння обсягів виробництва, про-
довження енергетичної кризи, глибокомасштабну та системну корупцію,
невизначеність та безсистемність у здійсненні економічних реформ, прояв
сепаратизму, федералізму, наявність антиукраїнських сил та політичних
партій, котрі діючи всупереч Конституції України (1996 р.) роблять спробу
дестабілізувати соціально-економічну та політичну ситуацію в країні,
викликати соціальну напруженість та невдоволеність значних верств укра-
їнського суспільства. 

Проте, слід зробити основний наголос на небезпеці російської військо-
вої ескалації на східних кордонах Української держави, яка суттєво зросла
після російсько-українського конфлікту та анексії території Криму. Однак
чи не найбільш небезпечною загрозою для подальшого існування україн-
ської держави є прояв сепаратизму, федералізму, наявність антиукраїн-
ських сил та політичних партій, котрі діючи всупереч Конституції України
намагаються знищити національну єдність та соборність Української дер-
жави, її територіальну цілісність.

Забезпечення національної безпеки у певній мірі виступає і метою
здійснення демократичних соціально-економічних та політичних перетво-
рень, зміст якої повинен бути покликаний гарантувати сприятливі умови
для життя і продуктивної діяльності громадян, державних інститутів, захи-
щати життєво важливі інтереси людини, суспільства й держави від зов-
нішніх і внутрішніх загроз.

Враховуючи актуальність та виняткове значення проблем національної
безпеки, Українська держава повинна постійно приділяти увагу вироблен-
ню об’єктивної виваженої стратегії національної безпеки, напрацюванню
ефективних механізмів її реалізації. Це у свою чергу вимагає всебічного
поглибленого наукового дослідження категоріально-понятійного апарату
дефініцій національної безпеки, і зокрема, визначення її сутності та змісту
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без яких стає неможливим вивчення такого соціального явища, яким
постає перед нами «національна безпека». 

Для України проблема захисту життєво важливих національних інтер-
есів залишається надзвичайно складною та актуальною. Слід зазначити,
що за 23 роки українській владі не вдалося досягнути суттєвих успіхів у
формуванні та реалізації ефективної політики національної безпеки.
Кризові явища, що притаманні майже всім сферам суспільного життя краї-
ни та зовнішніх відносин предметно демонструють відсутність чіткої,
довгострокової стратегії подальшого розвитку і захисту найважливіших
здобутків України. 

Так, попри очевидну важливість питання забезпечення обороноздат-
ності держави сьогоднішній стан Збройних Сил України на тлі сучасного
російсько-українського воєнного конфлікту є вельми критичним.
Фактичний провал головних програм реформування та переозброєння
української армії, систематичне недофінансування потреб на утримання та
підготовку Збройних Сил ставить під загрозу можливість виконання ними
основних завдань щодо захисту територіальної цілісності та недоторкан-
ності української держави. 

Нині процеси розвитку Української держави і формування громадян-
ського суспільства відбуваються за умов триваючих глобальних трансфор-
мацій в світі, активного «переформатування» відносин провідних світових
гравців, формування нової архітектури глобальної та регіональної безпеки,
інтенсивних пошуків світовим співтовариством шляхів виходу із фінансо-
во-економічної кризи і становлення нового світового економічного поряд-
ку. Саме у такі періоди світової історії закладаються на довгострокову пер-
спективу підвалини нового світового порядку, ролі й місця країни у між-
народних розкладах.

Дальший розвиток і захист найвагоміших здобутків України потребує
чіткої визначеності держави у стратегічних пріоритетах, які мають відпо-
відати викликам і загрозам XXI століття, її взаємодії з сучасними система-
ми міжнародної і регіональної безпеки.

Саме від вибору та успішності реалізації зовнішньополітичного курсу
Україною залежить стан не лише її національної безпеки, але у великій
мірі впливає і на стан безпеки і стабільності в Європейському регіоні.
Подальша фактична невизначеність України у системі світової і регіональ-
ної безпеки загрожує перетворенням нашої держави на буферну зону між
потужними міжнародними гравцями, які намагатимуться використовувати
її територію для зменшення власних ризиків та загроз.

З огляду на цей важливий аспект у Стратегії національної безпеки
України (2007 р.) зазначається, що подальший розвиток і захист найваж-
ливіших здобутків України потребує чіткої визначеності держави у страте-
гічних пріоритетах та цілях, які мають відповідати викликам і загрозам
ХХІ століття, її взаємодії з сучасними системами міжнародної і регіональ-
ної безпеки2. 
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Важливо зазначити, що у новій редакції Стратегії національної безпеки
України (2012 р.) стратегічний шлях забезпечення національної безпеки, а
саме – місця України в системі регіональної і глобальної безпеки визнача-
ється як дотримання Україною політики позаблоковості з урахуванням
геополітичних реалій та завдань щодо протидії сучасним викликам і загро-
зам3. 

І попри законодавчо визначений курс на європейську інтеграцію та
позаблоковий статус України в країні продовжуються гострі дискусії і
висуваються законодавчі ініціативи, спрямовані на його перегляд.
Особливо ця проблема гостро постає після революційних подій 2014 року
та російської анексії української території Криму. 

З огляду на існуючі точки зору щодо подальшого стратегічного курсу
української держави та можливих шляхів забезпечення її національної без-
пеки, то їх слід розподілити по наступним напрямкам: а) збереження поза-
блокового та/або набуття нейтрального статусу; б) поглиблення рівня пар-
тнерства з НАТО та ЄС у сфері безпеки і оброни без вступу до Альянсу;
в) вступ до Альянсу держав-учасниць НАТО.

Виходячи із певних положень теорії міжнародних відносин, слід зазна-
чити, що більшість держав у пошуку шляхів забезпечення своєї безпеки
намагаються дотримуватися теорії політичного реалізму. Зазначена теорія
стверджує, що існують лише два перевірених часом та світовою практи-
кою шляхи забезпечення воєнної безпеки: а) створення власних потужних
оборонних можливостей; б) об’єднання у воєнні союзи (блоки). Поряд із
цим слід підкреслити, що держави і блоки прагнуть досягнути балансу сил
за допомогою створення міжнародних інституцій, домовленостей, догово-
рів з контролю над озброєнням та роззброєнням. Аналізуючи зазначені
шляхи забезпечення воєнної безпеки необхідно відзначити, що зміцнення
власних оборонних можливостей виступає необхідною умовою забезпе-
чення національної безпеки, оскільки надає можливість державі проводи-
ти політику стримування (coercive diplomacy) з метою реалізації та захис-
ту її власних національних інтересів, а також попередження та відвернен-
ня агресії з боку вірогідного противника. Такий підхід, як свідчать сучасні
дослідження не є універсальним і не може надати надійних та довгостро-
кових гарантій забезпечення миру та б6езпеки. При цьому слід зазначити,
що визначальним чинником у виборі цього шляху виступають економічної
можливості держави, політична система та здатність суспільства нести
величезні оборонні витрати. 

Інший шлях, що передбачає об’єднання у воєнні союзи (блоки) є власне
кажучи, продовженням першого підходу, а саме – зміцненням власних воєн-
них можливостей окремих держав шляхом об’єднання їх можливостей з
метою протидії спільним зовнішнім загрозам. Поряд із цим, участь у воєн-
ному союзі покладає на кожну із країн-учасниць певні обмеження та
зобов’язання. Так, зокрема, членство у воєнному союзі: надає можливість
агресивним державам об’єднувати військові можливості для ведення війни;
провокує створення альянсів противниками; підштовхує нейтральні сторо-
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ни приєднатися до ворожого блоку; обмежує свободу вибору суверенної
держави та її здатність швидко пристосуватися до зміни обставин; створює
проблеми з дружніми державами, які не можуть бути членами альянсу.

Слід зазначити, що попри всі існуючі застереження переважні біль-
шість держав продовжують об’єднуватися у воєнні союзи, вважаючи їх
переваги більш значними, аніж можливі ризики. Більше того, на їх погляд,
зміцнення оборонних можливостей кожної з держав-учасниць такого
альянсу сприятиме також активному розвитку партнерства не лише у вій-
ськовій, але й у політичній, економічній, культурній та інших сферах жит-
тєдіяльності.

Таким чином, вибір будь-якої із існуючих сьогодні моделей безпеки
пов’язаний з певними перевагами та ризиками і потребує в першу чергу
від держави створення власної та ефективної стратегії забезпечення націо-
нальної безпеки української держави.

1. Конституція України (із змінами і доп.). – К.: Атіка, 2006. – 64 с. 2. Стратегія
національної безпеки, затверджена Указом Президента України № 105 від 12 лютого
2007 р. 3. Стратегія національної безпеки, затверджена Указом Президента України
№ 390 від 8 червня 2012 р.
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Досліджуються онтологічні та аксіологічні підходи до визначення ролі та значен-
ня конституційного права в сучасних умовах функціонування правової демократичної
державності. Вказується, що в умовах глобалізаційних процесів, коли феномен сувере-
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вані на вирішення вказаних задач цивілізаційного порядку.
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Исследуются онтологические и аксиологические подходы к определению роли и зна-
чения конституционного права в современных условиях функционирования правовой
демократической государственности. Указывается, что в условиях глобализационных
процессов, когда феномен суверенитета начинает испытывать соответствующие
негативные воздействия от интеграционных тенденций, возникающих вокруг решения
коллективных задач по выживанию человеческой цивилизации, роль национального кон-
ституционного права объективно возрастает, исходя как раз из необходимости реше-
ния указанных тенденций в основе которых лежит признание и уважение к правам
человека и гражданина, а также построение системы функций публичной власти,
направленных на решение указанных задач цивилизационного порядка.

Ключевые слова: государственность, конституционное право, глобализация, меж-
дународное право, международная межгосударственная интеграция.

Abdalkazym Mutana Abass. Constitutional law in modern conditions the national
legal democratic state: the ontological and axiological approach

The article examines the ontological and axiological approaches to defining the role and
importance of constitutional law in the present conditions of the legal democratic state.
Indicated that under the conditions of globalization processes, when the phenomenon of sove-
reignty begins to feel the negative effects of the respective integration trends emerging around
the solution of problems of collective survival of human civilization, the role of national con-
stitutional law objectively increases, based just on the need to address these trends, which are
based on the recognition and respect for human and civil rights, as well as the construction
of a system of functions of public authorities to address these problems civilized order.

Key words: statehood, constitutional law, globalization, international law, international
interstate integration.

Становлення та розвиток демократичної правової державності в сучас-
ному світі національних держав напряму є пов’язаним з національним
конституційним правом держави, що є єдиною фундаментальною та про-
філюючою галуззю національного права. Звідсіля виникає системний ком-
плекс проблем, що мають вихід як на внутрішні проблеми функціонуван-
ня суверенної публічної влади, так й на зовнішні спекти її взаємодії з пуб-
лічною владою інших держав світу та міжнародним співтовариством.
Зазначені проблеми мають складний полісемантичний та багатовекторний
характер, однак їх всіх об’єднує єдиний нормативний стрижень – консти-
туційне право держави, навколо якого вони виникають, функціонують та
за допомогою якого вони вирішуються в інтересах людини, суспільства та
держави, що виступають в якості основних об’єктів конституційно-право-
вого регулювання. 

В останні десятиліття в юридичній літературі з’явилася велика кіль-
кість робіт, автори яких, представники вітчизняної та іноземної науки, від-
дали перевагу вивченню ролі та значенню конституційного права у фор-
муванні та функціонуванні правової демократичної державності. Причому
до кола цих авторів відноситься не тільки фахівці з конституційного права
– конституціоналісти, а й представники науки теорії держави й права, між-
народного права, політології, глобалістики тощо. До них можна віднести
дослідження Г. Арутюняна, М. Баймуратова, І. Бачило, В. Богатирьова,
О. Борискіна, Ю. Волошина, І. Добриніна, О. Зайчука, О. Звонарьової,
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А. Кабалкіна, В. Карташкіна, О. Копиленка, Є. Кочетова, І. Лукашука,
О. Лук’янової, Б. Макогона, Б. Мано ва, М. Орзіх, В. Погорілка,
І. Сліденка, О. Скакун, К. Стрельникова, Ю. Тихомирова, О. Тіунова,
В. Федоренка, А. Хабібулліна, Ю. Шемшученка та ін.

Однак серйозних монографічних досліджень, що присвячені ролі та
значенню конституційного права держави в сучасних умовах глобалізації
та міжнародної міждержавної інтеграції на сьогоднішній день не так бага-
то. Тому слід звернути увагу на фрагментарні дослідження вказаної про-
блематики в працях вчених, що займаються дослідженням проблем теорії
держави і права, конституційного та міжнародного права, забезпечення
прав і свобод людини і громадянина. 

Досліджуючи роль конституційного права в сучасних умовах станов-
лення і функціонування національної правової державності, варто зверну-
тися до системного аналізу ролі та значення конституційного права у фор-
муванні, конституюванні й функціонуванні державності як такої.

У гносеологічному розумінні Великий тлумачний словник сучасної
української мови розуміє державність як державний лад, державну органі-
зацію1. Академік Ю. С. Шемшученко визначає державність як специфічну
ознаку державно-політичної організації суспільства2. Таким чином, дер-
жавність виступає у вигляді складного соціально-правового феномена, що
супроводжує створення, побудову і діяльність державно організованого
суспільства. У зв’язку з цим даний автор обґрунтовано вказує на полісе-
мантичність терміна «державність», що розуміється: а) як синонім держа-
ви в цілому чи держави відповідного історичного типу (феодальна дер-
жавність, буржуазна державність і т.д.) (статична й історико-ретроспек-
тивна ознаки. – Авт.); б) як термін, використовуваний для характеристики
системи (механізму) політичної організації суспільства (динамічна
ознака. – Авт.); в) як феномен, що визначає ступінь розвитку системи орга-
нів держави (державного апарату) (еволюційна ознака. – Авт.)3.
Ю. С. Шем шученко також вважає, що характер державності обумовлений
обсягом суверенітету тієї чи іншої держави4. 

Підхід О. Ф. Скакун до розуміння феномена державності характеризу-
ється історико-функціональним підходом. Даний дослідник вважає, що
державність – це динамічний процес становлення (еволюції) державних
утворень із періоду їх зародження до сформованого стану (історичний
фактор. – Авт.), утворення складної системи зв’язків, відносин і інститутів
публічної влади, удосконалення механізму їхньої дії (динамічно-функціо-
нальний фактор. – Авт.)5. 

Суттєве праксеологічне значення має підхід зазначеного автора до
понятійного значення терміна «державність». Він вважає, що цей термін
може використовуватися в декількох значеннях: 1) як збірне поняття для
характеристики сучасного стану державного розвитку (по горизонталі) –
комплексна, багатоцільова система політичної організації суверенної
влади й управління суспільством, із певним ступенем зрілості його уста-
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нов і ефективності механізму їхніх дій – у такому розумінні терміни «дер-
жавність» і «держава» збігаються; 2) як збірне поняття історичного і сучас-
ного розвитку (по вертикалі) державного утворення, яким охоплюються
всі етапи його становлення як держави (наприклад, історія державності як
історія зміни одних держав іншими); 3) несталий стан державного утво-
рення – становить собою територіально-політичну організацію суспіль-
ства з обмеженою публічною владою, здійснюваною апаратом управління,
що легітимно і легально залежний від внутрішніх і зовнішніх факторів
унаслідок входження цього державного утворення до складу певної сфор-
мованої держави6. 

Слід зазначити вдалість і продуктивність авторського підходу до тлу-
мачення дефінітивного поняття державності – тут поєднуються питання:
а) зародження держави, її функціонування як належно сформованого
суб’єкта права і системи органів публічної влади, що здійснює володарю-
вання на певній території (позитивний досвід державності в контексті його
функціональності. – Авт.); б) історичного розвитку держави як такої в
сукупності її правопопередників і правонаступників (позитивний досвід
так називаної «історичної» державності. – Авт.); в) невдалого державно-
правового будівництва, коли державність фактично не відбулася (the state
is not held, англ.) і її зачатки поглинула інша держава (негативний досвід
державності. – Авт.). Наведені аспекти мають важливе теоретичне і при-
кладне значення в контексті процесів формування суверенної правової
демократичної державності в Україні.

Відповідно до доктринальної позиції М. О. Баймуратова, під держав-
ним суверенітетом слід розуміти повну самостійність і незалежність дер-
жави у вирішенні всіх питань внутрішнього і зовнішнього життя7. Цей
самий дослідник виділяє три основні ознаки державного суверенітету, що
визначають його онтологічну сутність: 1) територіальне верховенство;
2) територіальну цілісність; 3) самостійність і незалежність держави у
вирішенні всіх питань внутрішнього життя незалежно від будь-яких
суб’єктів і їх асоціацій, а також на міжнародній арені – незалежно від
інших держав і їх асоціацій (міжнародних організацій).

О. В. Малько, акцентуючи особливу увагу тільки на двох із зазначених
ознак державного суверенітету, вважає, що він становить собою властиве
державі верховенство на своїй території і незалежність у міжнародних від-
носинах8. 

Органічний зв’язок території держави та її суверенітету виявляється в
територіальному верховенстві держави, де територія виступає не тільки як
матеріальна база й екологічне середовище існування народу, але і є мате-
ріальною базою суверенітету як основної властивості державної влади9. 

Закріплення територіального верховенства держави як одного зі скла-
дових елементів державного суверенітету має під собою солідну норма-
тивну – конституційно-правову основу. Так, стаття 2 Конституції України
проголошує, що суверенітет України поширюється на всю її територію10.
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Необхідно зазначити, що в міжнародному праві, відповідно до визна-
чення Міжнародного суду ООН, територіальне верховенство розуміється
як територіальний суверенітет11. На думку М. О. Баймуратова, територі-
альний суверенітет можна визначити як право держави здійснювати
виключну юрисдикцію стосовно всіх осіб і предметів на своїй території12.
Таке широке тлумачення даним представником доктрини територіального
суверенітету дає можливість: по-перше, усвідомити його особливу значи-
мість для формування і функціонування держави на певній території (ста-
тутарно-функціональний аспект територіального суверенітету. – Авт.); по-
друге, уявити його обсяг – територія всієї держави (граничний фактор
територіального суверенітету. – Авт.); по-третє, встановити його зміст і
значеннєве наповнення – правовий режим усіх суб’єктів і об’єктів, що зна-
ходяться на території держави, визначається і регулюється виключно його
законами (нормативний фактор територіального суверенітету. – Авт.); по-
четверте, встановити його універсальний характер – держава має право не
допускати на своїй території діяльності будь-якої іншої держави чи орга-
нізації (універсальний фактор територіального суверенітету. – Авт.).

Зазначені фактори територіального суверенітету, особливо норматив-
ний, котрий відіграє в контексті початого дослідження визначальну роль,
дають можливість визначити такий суверенітет як складний соціально-
політичний і нормативно-правовий феномен, що становить собою компл-
ексне явище як у національному, так і в міжнародному праві, що має сис-
темоутворюючі й системостверджуючі характеристики, які мають свої
функціональні виходи на всі сфери державної діяльності. 

І тут варто погодитися з М. О. Баймуратовим у тому, що в процесі прак-
тичної реалізації феномен територіального суверенітету виявляється у
вигляді територіального верховенства народу і держави13, яке, власне,
передбачає:

– право народу на самовизначення, тобто право кожного народу вільно
встановлювати свій політичний статус, вільно вибирати і забезпечувати
свій політичний, економічний і культурний розвиток без якого б то ні було
втручання ззовні (стаття 1 Міжнародного пакту про цивільні й політичні
права 1966 року14 і стаття 1 Міжнародного пакту про економічні, соціаль-
ні й культурні права 1966 року15. У конституційному праві більшості демо-
кратичних держав це положення закріплює правовий статус народу як вер-
ховного носія державної влади – суверена, а також систему (кадастр) прав,
свобод і обов’язків людини і громадянина (див., наприклад, стаття 5 розді-
лу II Конституції України);

– визнання того, що будь-які територіальні зміни статусу державної
території чи її частини як убік збільшення, так і вбік зменшення, будь-яка
зміна державних кордонів повинні провадитися виключно відповідно до
прямого волевиявлення народу, згоди держави і міжнародного права без
якого б то ні було втручання ззовні, погрози силою чи її застосування з
обов’язковим подальшим затвердженням будь-яких територіальних змін
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вищим законодавчим органом держави. Будь-які територіальні суперечки
повинні вирішуватися виключно мирними засобами шляхом переговорів у
відповідності до статті 33 Статуту ООН і чинних міжнародних угод. У кон-
ституційному праві більшості демократичних держав це положення відоб-
ражається в системі конституційних норм, що закріплюють територіальне
верховенство і цілісність державної території, а також використання в між-
державних відносинах загальновизнаних норм і принципів міжнародного
права (див., наприклад, статті 3, 9, 14, 17, 18 Конституції України);

– право держави на прийняття законів і правил, що регулюють режим
державної території й окремих її складових частин, питання громадянства,
місця проживання, переміщення, в’їзду і виїзду з країни й інших прав і
свобод людини (статті 4, 6, 12, 24, 25, 33, 47, 92 Конституції України); 

– виключну й абсолютну владу держави в межах державної території,
що виключає владу будь-якої іншої держави, якщо інше не встановлено
спеціальною міжнародною угодою. Це означає, що на території держави
виключається будь-яка діяльність публічної влади іншої держави і що
вища влада держави здійснюється системою державних органів у законо-
давчій, виконавчій, адміністративній і судовій сферах (статті 1, 5, 6, 8, 19
Конституції України);

– невтручання у внутрішні справи держави з боку інших держав, між-
народних організацій, іноземних фізичних і юридичних осіб (стаття 1
Конституції України); 

– визнання недоторканності державної території, що виключає будь-які
дії інших держав проти територіальної цілісності, політичної незалежнос-
ті чи єдності будь-якої держави, застосування сили чи погрози силою, а
також будь-яку військову окупацію в порушення міжнародного права
(статті 1, 2, 9, 18 Конституції України); 

– наявність невід’ємного права держави всіма наявними законними
засобами захищати недоторканність своєї території і державних кордонів,
політичну незалежність і цілісність своєї держави, а також життя, майно,
честь і гідність громадян, майнові й інші немайнові права фізичних і юри-
дичних осіб (стаття 17 Конституції України); 

– право держави на застосування всіх законних засобів владного при-
мусу для дотримання законів і правил як до власних фізичних і юридичних
осіб, так і до іноземців, що перебувають на її території, якщо інше не вста-
новлено чинними міжнародними угодами. Отже, влада даної держави є
вищою владою стосовно всіх фізичних і юридичних осіб, що перебувають
у межах її території (статті 4, 8, 19, 24, 26 Конституції України); 

– виключне право територіального суверена на давання дозволу з вико-
ристання державної території та її природних ресурсів іноземними фізич-
ними і юридичними особами та здійснення безпосереднього контролю за
цим. Отже, ніхто не має права насильно позбавляти державу в належній її
території відповідних природних ресурсів і змінювати державні кордони.
Земля і державні надра не можуть використовуватися іншими державами
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чи їх представниками в промислових цілях без згоди територіального суве-
рена (статті 2, 13, 14 Конституції України).

Є загальновідомим, що межі дії територіального верховенства кожної
держави обмежуються її державними кордонами. Правда, у низці випад-
ків, передбачених нормами міжнародного права, держави мають право
здійснювати свою юрисдикцію щодо осіб і дій, зроблених за межами своєї
території. Звідси юрисдикція держави може поширюватися за межами її
кордонів тільки на свої військові кораблі у відкритому морі, повітряні
судна поза своєю територією і на космічні об’єкти та їхні екіпажі. Крім
того, в ординарних умовах, за межами державних кордонів держави
можуть здійснювати тільки певні права на живі й мінеральні ресурси окре-
мих морських районів (наприклад, у межах своїх економічної зони і кон-
тинентального шельфу) та іншу суворо обмежену цілеспрямовану юрис-
дикцію, що допускається міжнародними угодами і міжнародними поряд-
ками (наприклад, у межах прилеглої і виключної економічної зон, в
Антарктиці й т.д.).

Таким чином, установлюється генетичний взаємозв’язок і взаємоза-
лежність державності з її конституційно-правовим супроводом і забезпе-
ченням, заснованим на Конституції й обумовленої нею системі національ-
ного законодавства. У цих відносинах основна й особлива роль належить
конституційному праву держави.

Конституційне право розглядається в трьох аспектах: як галузь права в
системі національного права, як наука і як навчальна дисципліна.
Конституційне право як галузь національного права в будь-якій державі є
складовою частиною національної правової системи і виконує в ній важ-
ливі завдання. Тому воно, як і інші галузі національного права, знаходить
своє продовження і логічне завершення у відповідній юридичній науці у
вигляді системи доктринальних позицій і підходів, а також у системі
навчальних дисциплін як у системі певних профільних знань.

Конституційне право, як галузь права, у контексті її архітектоніки, як і
інші галузі, є сукупністю правових норм, що встановлюються і захища-
ються державою. Але конституційне право відрізняється від інших галузей
права, насамперед, специфікою тієї сфери суспільних відносин, на регу-
лювання якої спрямовані норми конституційного права. Таким чином, ця
галузь права, як і інші, з одного боку, становить собою сукупність право-
вих норм, що мають внутрішню єдність, загальні ознаки, а з іншого – від-
різняється від норм інших галузей права. Конституційне право України –
провідна галузь національної правової системи.

Провідні вчені-конституціоналісти України (М.І. Козюбра, В.Ф. Мела -
щенко, В.Ф. Погорілко, В.М. Шаповал, Л.П. Юзьков та ін.) розуміють під
конституційним правом України провідну галузь національного права, що
становить собою сукупність правових норм, які закріплюють і регулюють
суспільні відносини, що забезпечують організаційну і функціональну
єдність суспільства як цілісної соціальної системи, основи конституційно-
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го ладу України, статус людини і громадянина, територіальний устрій дер-
жави, форми безпосередньої демократії, систему органів державної влади
і місцевого самоврядування16. Систематичний аналіз наведеної дефініції
дає можливість виділити в ній основні логічні блоки:

– конституційне право України є провідною галуззю національного
права у зв’язку з тим, що воно регулює найважливіші суспільні відносини,
що мають екзистенціальне значення для існування і функціонування дер-
жави і суспільства, національної державності як такої (фактор особливої
значимості конституційного права. – Авт.);

– у своєму структурному відношенні конституційне право України ста-
новить собою, як і інші галузі права України, сукупність правових норм,
що закріплюють і регулюють суспільні відносини, отже, воно перебуває
всередині національної правової системи та є її невід’ємною частиною
(фактор інтеграції конституційного права в національну правову систему.
– Авт.);

– домінуюча значимість конституційного права в національній право-
вій системі визначається тим, що воно забезпечує організаційну і функціо-
нальну єдність державно організованого суспільства як цілісної соціальної
системи (фактор макросоціалізації конституційного права. – Авт.);

– конституційне право визначає і закріплює основи конституційного
ладу України, тобто систему суспільних відносин, засновану на підпоряд-
куванні державної (публічної) влади основним принципам, установленим
Конституцією держави. До таких принципів належать принципи народов-
ладдя, поділу влади, визнання людини, її прав і свобод вищою цінністю
суспільства, підпорядкування держави пріоритетам і інтересам громадян-
ського суспільства. Таким чином, конституційний лад створює систему
координат, у рамках якої існує і діє держава та її органи, а також існує і
функціонує соціум. Звідси конституційним є лад, основні підвалини якого
відбиті в демократичній Конституції і реальній конституційній практиці.
Конституційний лад у цьому розумінні є сукупність конституційних від-
носин, є устояна конституційна практика. У найбільш узагальненому
вигляді, на думку В. М. Шаповала, конституційний лад є сукупність усіх
правовідносин, викликаних і закріплених конституцією17 (фактор макрос-
труктуризації конституційного права. – Авт.); 

– конституційне право встановлює, закріплює і регулює конституційно-
правовий статус людини і громадянина (гуманітарний фактор конститу-
ційного права. – Авт.);

– конституційне право встановлює, закріплює і регулює територіаль-
ний устрій держави і, як раніше відзначалося, установлює її територіаль-
ний суверенітет (територіальний фактор конституційного права як у кон-
тексті його граничності, так і в контексті пріоритету його дії, верховенства
на території держави. – Авт.);

– конституційне право встановлює і закріплює форми безпосередньої
демократії як основу становлення і розвитку демократичної правової дер-
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жавності та механізми регулярного і демократичного відновлення пред-
ставницьких органів і посадових осіб публічної влади, а також систему
органів державної влади і місцевого самоврядування (фактор конститую-
вання і інституціоналізації суб’єктів конституційного права. – Авт.).

Уявляється, що виділення наведених факторів підкреслює особливу
важливість і пріоритетність конституційного права в національній право-
вій системі.

Такий висновок підтверджується і позицією вітчизняних дослідників-
конституціоналістів М.П. Орзіха й А.Р. Крусян, котрі вважають, що кон-
ституційне право як одна з профілюючих (первинних) галузей права і
єдина в правовій системі України фундаментальна галузь права має систе-
моутворююче значення не тільки для законодавства, але й у цілому для
правової системи. Саме конституційне право є основою сучасного консти-
туціоналізму18. 

Обґрунтовуючи такий висновок, зазначені дослідники стверджують,
що ця природна рольова позиція конституційного права пояснюється тим,
що будь-яка правова система повинна мати єдиний фундамент, одну фун-
даментальну галузь. Звідси фундаментальність конституційного права
виявляється, насамперед, у тім, що:

А) конституційні розпорядження регулюють і охороняють найважливі-
ші суспільні відносини, що складаються в процесі здійснення державної і
публічно-самоврядної влади, та їхні відносини з громадянським суспіль-
ством і населенням країни (дані відносини носять основний, вирішальний,
владно-установчий характер, бо установлюють певні «правила гри», на
яких ґрунтується система формування і відправлення публічної влади і
відносин між особистістю, суспільством і державою. – Авт.);

Б) норми конституційного права закріплюють основи юридичної орга-
нізації держави та її відносини з людиною в різних громадянських станах
(вибудовують, закріплюють і регулюють систему відносин влади і підпо-
рядкування в країні, систему органів держави, конституційно-правовий
статус людини в її різних правових станах – громадянства, безгромадян-
ства, полігромадянства, іноземства. – Авт.);

В) норми конституційного права містять найбільш загальні принципи
права, що конкретизуються в принципах усіх галузей права і мають нор-
мативно-регулятивне і юрисдикційне значення (конституційне право як
сукупність основних принципів, що визначають демократичну правову
державність, і як база поточного законодавства, заснованого на верховен-
стві Конституції. – Авт.);

Г) конституційно-правові відносини мають тенденцію «домішуватися»
до відносин «сторонньої» галузевої належності (суспільні відносини, вре-
гульовані нормами конституційного права складають основу, строму, базис
будь-якої галузі національного права – вони деталізуються і конкретизу-
ються за допомогою «розростання» вшир і всередину нормами цієї
галузі. – Авт.);
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Д) конституційне право виконує інтегративну функцію щодо інших
галузей права, які не інтегрують, а диференціюють правовий матеріал (кон-
ституційне право поєднує особистість, суспільство і державу в рамках
основних завдань і телеологічних домінант їх існування і функціонування,
але при впливі конституційного права на інші галузі національного права
спостерігається певна дихотомія: з одного боку, конституційно-правова
матерія «проникає» і знаходить своє продовження в інших специфічних
галузевих суспільних відносинах, а з іншого – вона в них деталізується,
конкретизується і, отже, розвивається, а саме: а) виділяються норми, що
передбачають додаткові (вбік розширення) у порівнянні з конституційним
правом (законодавством) права, свободи, обов’язки, пільги, форми відпові-
дальності й т.д.; б) серед норм галузей права, що забезпечують диференціа-
цію конституційно-правових норм, виділяють норми, що пристосовують
загальні конституційно-правові розпорядження до особливостей предмета
галузевого регулювання; в) до числа галузевих норм, що забезпечують
диференційоване регулювання конституційних правовідносин, необхідно
віднести норми, що установлюють вилучення із загальних правил. – Авт.).

Наведені доктринальні настанови знаходять свій розвиток у позиції віт-
чизняних конституціоналістів В. Ф. Погорілка і В. Л. Федоренка, котрі вва-
жають, що конституційне право – це провідна галузь національного права,
норми якої визначають і регулюють політичні й інші найважливіші сус-
пільні відносини в економічній, соціальній, культурній (духовній) і інших
сферах життя і діяльності суспільства і держави19. 

Разом із тим, як уявляється, у даному визначенні не врахована важлива
тенденція суттєвого підвищення ролі й статусу особистості, що виявляєть-
ся в новій якості у взаємовідносинах держави і суспільства – адже саме
особистість виступає основним суб’єктом-об’єктом впливу конституцій-
ного права, звідси доповнення наведеної дефініції вказівкою на те, що
норми конституційного права впливають безпосередньо й на неї, уявля-
ється реальним і обґрунтованим.

Виходячи з викладеного вище можні дійти наступних висновків:
– в умовах глобалізаційних процесів, коли феномен суверенітету почи-

нає випробувати відповідні негативні впливи від інтеграційних тенденцій
навколо вирішення колективних завдань щодо виживання людської цивілі-
зації, роль національного конституційного права об’єктивно зростає, вихо-
дячи як раз з необхідності вирішення зазначених тенденцій в основі яких
лежить визнання й повага до прав людини і громадянина, а також побудо-
ва системи функцій публічної влади, що спрямовані на вирішення вказа-
них задач цивілізаційного порядку;

– зростання важливості задач і функцій національного конституційно-
го права детермінується його роллю у взаємодії з національними консти-
туційними правопорядками інших країн та з загальним міжнародним пра-
вом (публічним і приватним), що забезпечує входження держави в міжна-
родні інтеграційні структури;
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– національному конституційному праву належить основна роль в кон-
ституціоналізації громадянського суспільства та в інституціоналізації його
структурної архітектоніки;

– національне конституційне право є основним нормативним засобом і
способом побудови демократичної правової державності, могутнім кому-
нікаційним фактором на якому зав’язані всі інституції та суб’єкти права
сучасної держави та соціуму.
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УДК 340.130.05
Н. Т. ПАСЛАВСЬКА

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦІЙНОГО
СУДУ ФРН ЩОДО ЗАБОРОНИ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

Досліджено питання розвитку і функціонування інституту конституційного пра-
восуддя Федеративної Республіки Німеччина. Відтворено хронологію прийняття
Федеральним Конституційним судом ФРН рішення у справі заборони Соціалістичної
імперської партії (1952 р.) та Комуністичної партії Німеччини (1956 р.). Висвітлено
логіку та обставини прийняття рішення, дано правову оцінку рішення суду, яке безпо-
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середньо вплинуло на подальші процеси демократизації ФРН. Обґрунтовано важли-
вість використання досвіду прийняття рішень Федеральним Конституційним судом
ФРН у конституційному судочинстві України.

Ключові слова: конституційне право, конституційне судочинство. 

Паславская Н.Т. Исторический опыт Федерального конституционного суда
ФРГ касательно запрета партий

Исследованы вопросы развития и функционирования института конституционно-
го правосудия Федеративной Республики Германия. Воспроизведена хронология приня-
тия Федеральным Конституционным судом ФРГ решений по делу запрета
Социалистической имперской партии (1952 года) и Коммунистической партии
Германии (1956 года). Освещена логика и обстоятельства принятия решений. Дана
правовая оценка решений суда, которые непосредственно повлияли на дальнейшие про-
цессы демократизации ФРГ. Обоснована важность использования опыта принятия
решений ФКС ФРГ в конституционном судопроизводстве Украины.

Ключевые слова: конституционное право, конституционное судопроизводство. 

Paslavska Natalya. The historical experience of the Federal constitutional court of
the Federal Republic of Germany concerning the ban of political parties

The article is devoted to the historical legal and theoretical legal research on the deve-
lopment and functioning of the Constitutional Justice of the Federal Republic of Germany.
The chronology of the adoption of a judgement barring the Socialist Reich Party (1952) and
the Communist Party of Germany (1956) by the Federal Constitutional Court of Germany has
been reconstructed. The logic behind the decision and the circumstances behind it are dealt
with. The legal assessment of the court’s decision, which directly influenced the further
democratization of Germany is given. The importance of the experience of the FCC decision
in the German constitutional justice to Ukrainian constitutional justice is proved.

Key words: constitutional law, constitutional justice, 

Досвід держав з міцними підвалинами конституційної державності на
практиці засвідчує глибоку повагу всіх суб’єктів права до Основного
Закону держави. Таке відношення формується в результаті збалансованої
взаємодії елементів політичної системи, а Конституційний суд у цьому
процесі не лише гарантує охорону засад конституційного ладу держави,
але й динамічно реагує на актуальні потреби суспільства в руслі верховен-
ства права.

Запровадженння в незалежній Українській державі інституту конститу-
ційної юстиції започаткувало процес реформування правової системи,
головною метою якого є випрацювання дієвих механізмів охорони
Конституції України від протиправного застосування її змісту та забезпе-
чення легітимності влади. Однак створення нового елемента в правовій
системі не гарантує ефективності його функціонування. Тому досвід країн
з налагодженим механізмом конституційного контролю може стати корис-
ним для Української держави, яка в дуже складних політичних і економіч-
них умовах розбудовує конституційний устрій.

Ідея правової держави, суть якої полягає у верховенстві права та кон-
ституції як його головного джерела, сприяла формуванню інституту кон-
ституційного правосуддя в більшості сучасних країн. Підпорядкованість
конституції усіх інших джерел права та всіх гілок влади, включно з зако-
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нодавчою – якраз і формує її верховенство, визнаною і дієвою правовою
гарантією чого, як засвідчує світовий досвід, виступає судовий конститу-
ційний контроль.

Однією з показових у цьому сенсі вважають діяльність Федерального
Конституційного суду ФРН (далі ФКС ФРН), весь досвід якого засвідчує
чіткий взаємозв’язок між найважливішими інститутами конституційного
життя та основними правами громадянина. Як гарант вільної демократії,
ФКС прийняв низку основоположних рішень щодо відносин між федера-
цією і федеральними землями, між самими органами федерації, а також
між державною владою, всіма формами її вияву та окремим громадяни-
ном.

Проблематиці конституційного судочинства присвятили низку дослід-
жень українські та зарубіжні вчені, зокрема Ю. Г. Барабаш, М. Гайн,
О. Ю. Тодика, Т. В. Мазур, М. Юга, Ю.С. Шемшученко, Т. О. Цимбалістий
та ін. Аналіз діяльності ФКС ФРН знайшов відображення у працях пере-
довсім німецьких правників (К. Гляйх і Ш. Коріот, М. Штольайс, Р. Ламп -
рехт, Ю. Лімбах, К. Песталоцца, А. Заттлер, Г. Форлендер та ін). При
цьому, предметом дослідження була структура, повноваження, регламент
ФКС ФРН, а от рогляду логіки розгляду й прийняття важливих для дер-
жавного ладу рішень приділено недостатню увагу (Ю. Лімбах, М. Гайн,
У. Везель, Р. Лампрехт). 

Безпосереднім об’єктом дослідження виступають рішення ФКС ФРН
№2, 1–79 від 23 жовтня 1952 року у справі заборони Соціалістичної імпер-
ської партії (далі СІП)1 і наступне рішення ФКС про заборону
Комуністичної партії Німеччини (далі КПН) №5, 85 від 17 серпня
1956 року2, в якому ФКС підтвердив судочинство по СІП та поглибив його.

Розгляд справ про заборону СІП та КПН став для ФКС ФРН унікаль-
ною нагодою для фундаментальних роздумів щодо понять вільного демо-
кратичного суспільного ладу та демократії. Перш ніж проаналізувати логі-
ку прийняття Судом свого рішення про заборону партій, варто коротко
зупинитись на характеристиці учасників процесу – партій СІП та, пізніше,
КПН, діяльність яких, на думку позивача, порушувала низку статей
Конституції ФРН.

Соціалістичну імперську партію було засновано 1949 року. Вона стала
правонаступницею Німецької правої партії, колишні члени якої сформува-
ли більшість нової партії. Під час виборів до земельних парламентів та
довиборів до Бундестаґу СІП спочатку добилась успіхів, зокрема, в
Бундестазі її представили 2 депутати. Політична діяльність СІП від само-
го початку була скерована проти політики федерального та земельних уря-
дів. Поступово напади на федеральний уряд все помітніше стосувалися не
стільки окреслених ним завдань, скільки форми політичного волевиявлен-
ня у ФРН загалом. У процесі безперервних конфліктів в уряді дійшли
висновку, що діяльність СІП підриває конституційний лад ФРН. Тому в
листопаді 1951 року уряд звернувся до ФКС із позовом про заборону СІП,
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керуючись ст. 9, п. 2 Основного закону ФРН (щодо заборони об’єднань,
мета і діяльність яких суперечать кримінальним законам, скеровані проти
конституційного ладу або проти ідей взаєморозуміння між народами;
ст. 21, п. 1 (щодо організації партій відповідно до демократичних
принципів), п. 2 (щодо неконституційності партій, які своєю метою або
поведінкою своїх прихильників прагнуть завдати шкоди основам вільного
демократичного ладу або піддати небезпеці існування ФРН); ст. 38
Основного закону ФРН (за якою депутати німецького Бундестагу є пред-
ставниками всього народу)3. Детально вивчивши в ході тривалих слухань
усі обставини справи, Суд прийняв рішення про заборону СІП. 

Другою і останньою партію, діяльність якої було заборонено у ФРН,
була КПН. Діяльність КПН, розгромленої за часів націонал-соціалізму,
окупаційна влада дозволила після Другої Світової війни. Зокрема, в радян-
ській окупаційній зоні 1946 року домоглися об’єднання КПН із
Соціалістичною Єдиною партією Німеччини. На конференції 26-27 квітня
1948 року в Герне об’єднана партія отримала назву Соціалістичної
Народної партії Німеччини. До неї мала долучитись група “Друзів соціа-
лістичної єдності”, яка перебувала в еміграції у Франції. Однак влітку
1948 року будь-які об’єднання чи перейменування партій окупаційна влада
заборонила, тож влітку 1948 року частина “Друзів соціалістичної єдності”
перейшла до КПН. Комуністична партія була представлена в Бундестазі з
1949 до 1953 року. Представники інших партій звинувачували її в руйнації
Ваймарської республіки, прислужництві Радянському Союзу та порушен-
ні конституційних норм. Зрештою, 1956 року діяльність КПН у ФРН забо-
ронили.

У текстах німецьких конституцій після Першої світової війни практич-
но немає згадки про політичні партії, хоча вже тоді все конституційне життя
визначали саме вони. Нейтральна позиція Конституції щодо партій мала
підґрунтям передовсім демократичну ідеологію. За цією ідеологією
Конституція не має визнавати окрім вільної особи і волевиявлення всього
народу, яке формується з суми окремих волевиявлень і репрезентоване в
парламенті депутатами як представниками вього народу, додаткові угрупу-
вання, які впливають на процес політичного волевиявлення. Однак
Основний закон ФРН, прийнятий 23 травня 1949 року, врахував політичні
реалії і чітко визнав партії носіями політичного волевиявлення народу. За
таких обставин конституційне врегулювання партійного будівництва
пов’язане з двома труднощами. По-перше, воно суперечить основополож-
ному демократичному принципу про право будь-яких політичних течій,
включно з ворожими для демократії, на утворення партій (див. п. 1 ст. 9
Кон ституції ФРН4). По-друге, виникає проблема на парламентському рівні,
оскільки депутат одночасно є вільним представником всього народу (див. п.
1. ст 38 Конституції ФРН5), але керується певною партійною програмою. 

Спробу вирішити першу проблему здійснено в ст. 21 Основного Закону
ФРН, де спочатку наголошується на свободі заснування партій, однак
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передбачено можливість перешкоджання діяльності неконституційних
партій6. Однак, щоб запобігти зловживанням цією можливістю, прийняття
рішення про відповідність діяльності тієї чи іншої партії Основному зако-
ну передоручено ФКС, що закріплено в § 13, №2 та § 43–47 Закону про
ФКС7. 

При прийнятті рішення в справі СІП Суд, керуючись вже згаданими
статтями 9, 21 та 38 Основного Закону ФРН, наголосив, що через особли-
ве значення партій у ліберальній демократичній державі, до яких належить
ФРН, їхнє вилучення з політичного життя не може бути виправданим у
разі, якщо вони законними методами ведуть боротьбу з окремими поло-
женнями чи навіть цілими конституційними інститутами, а лише тоді,
коли вони хочуть похитнути найвищі цінності вільної, демократичної, кон-
ституційної держави. На думку ФКС, основоположні цінності утворюють
суспільний лад вільної демократії, що його Основний закон в межах кон-
ституційного ладу вважає фундаментальним. В основі цього суспільного
ладу, відповідно до прийнятого конституційно-політичного рішення пере-
буває бачення, згідно з яким людина в світовому порядку має власну, само-
стійну цінність, а свобода і рівність є базовими цінностями державного
утвору. Тому суспільний лад є ціннісним устроєм. Такий устрій є протиді-
єю тоталітарній державі, що як виключно панівна сила відкидає людську
гідність, свободу і рівність. Аргументацію представника СІП, що, мовляв,
можуть існувати різні типи суспільного ладу вільної демократії, ФКС
визнав хибною, бо вона, на його думку, ґрунтується на підміні поняття сус-
пільного ладу вільної демократії формами, яких вона може набувати в
демократичній державі. ФКС наголосив, що суспільний лад вільної демо-
кратії можна визначити як лад, що, виключаючи будь-який деспотизм і сва-
вілля, є системою правил правової держави на основі самовизначення
народу волею відповідної більшості і на основі свободи та рівності. До
базових принципів цього порядку суд відніс насамперед: повагу до витлу-
мачених у Конституції прав людини, передусім до права особи на життя і
вільний розвиток особистості, державний суверенітет, поділ на гілки
влади, відповідальність уряду, законність влади, незалежність судів, при-
нцип багатопартійності та рівність шансів для всіх політичних партій з
гарантованим у конституції правом на створення і діяльність опозиції.

У своїй діяльності СІП, як послідовниця Націонал-соціалістична
німецька робітнича партія (скор. НСДАП від нім. NSDAP) керувалась
вченням про тотальну державу, расовою доктриною та ієрархічною будо-
вою – фюрер і його послідовники. Інструментом національного світогляду,
побудованого на ключових поняттях крові, території і честі та ґарантом
держави виступає виключно НСДАП. Лише одна партія формує і охороняє
позбавленого своїх прав громадянина у штучній політичній системі
загального послуху. Вона надає перевагу національним “законам життя” за
принципами: “Право – це те, що приносить користь народу; поза правом –
те, що йому шкодить”, “Ти – ніщо, Твій народ – це все”. Кінцева мета такої
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системи – не зорієнтована на справедливість правова ідея, а свавілля
фюрера, підняте до рівня закону. Носієм і виконавцем його волі є передов-
сім таємна державна поліція з її апаратом концентраційних таборів і табо-
рів смерті. Виключне визнання влади заперечує чинність і непорушність
правопорядку. Безправ’я і свавілля, наруга над правами людини, порушен-
ня міжнародних угод і права на життя вільних народів спричинюють пану-
вання страху і залякування спільноти, повне ігнорування їхніх свобод.

ФКС зазначив щодо розвитку правих партій наступне: вони починають
свою опозиційну до держави діяльність на теоретичному рівні, поступово
займають радикальнішу позицію, допоки найрадикальніша не приходить
до влади і призводить до руйнації держави. Щодо СІП, суд констатував, що
її внутрішній порядок не відповідає демократичним нормам (ст. 21, п. 1
Основного закону ФРН), а діяльність зневажає основні права людини,
спрямована на ліквідацію інших партій, керується в своїй організації при-
нципом вождя, заперечує вільний вступ до партії і допускає свавільне
виключення з рядів партії. За своїм світоглядним спрямуванням СІП спо-
ріднена з НСДАП, вона має подібну програму і уникає демократичних
принципів у своїй дільності. В її керівному складі переважають націонал-
соціалісти з колишньої НСДАП, які свого часу прославляли Гітлера. Усе
викладене засвідчує, відповідно до ст. 21, п. 2 Основного закону, що СІП є
неконституційною партією.

Другу проблему парламентського рівня щодо депутатів від забороне-
них політичних партій ФКС також розв’язав. Зокрема, якщо діяльність
політичної партії визнано неконституційною, то постає питання про мож-
ливість збереження мандатів її представниками в законодавчих органах.
ФКС заперечно висловився з цього питання, керуючись положенням ст. 21,
п. 2 Основного закону, відповідно до яких депутат неконституційної пар-
тії, діяльність якої суперечить демократичним принципам, не може брати
участі у співпраці в процесі політичного волевиявлення народу.

Обґрунтовуючи своє рішення в справі заборони КПН, №5, 85 від 17
серпня 1956, ФКС ФРН відштовхувався від того, що демократичний лад
приймає наявні, історично сформовані державні та суспільні відносини, а
також форми людського мислення і поведінки як факт. Він не ухвалює і не
відкидає їх принципово і в цілому, а навпаки виходить з того, що відноси-
ни і форми можна та слід вдосконалювати. У цей спосіб, на думку суду,
постає перманентне завдання, що виявляється у все нових формах і аспек-
тах. Таке завдання потрібно розв’язувати щоразу новим вольовим актом,
адаптуючись до видозміненого стану справ і питань соціального й полі-
тичного життя. ФКС наголосив, що вільна демократія відкидає погляд,
згідно з яким історичний розвиток визначається науково визначеною кін-
цевою метою, через що, зрештою, окремі рішення спільноти з погляду
змісту визначаються як кроки на шляху до реалізації такої кінцевої мети.
На думку Суду, громадяни самостійно впливають на власний розвиток за
допомогою спільних рішень, які повинні прийматися виключно вільно. Це
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уможливлює і, водночас, вимагає, щоб кожен член суспільства вільно при-
ймав участь у прийнятті спільних рішень. Вільне право участі в управлін-
ні суспільними справами є можливим лише в тому випадку, якщо рішення
спільноти, що по суті є прийняттям рішень більшістю, надають кожному
якомога об’ємніший за змістом, або принаймні достатній ступінь свободи.
Замість досягнення ніби-то досконалого балансу у далекому майбутньому,
відносно стабільного балансу можна досягти в актуальний момент. Якщо
поступ на шляху до соціальної справедливості визначено як провідний
принцип всіх державних заходів, а це в Основному законі отримало особ-
ливу увагу завдяки акценту на понятті “соціальної держави”, тоді цьому
принципу можна і необхідно надати конкретне наповнення. Те, що колись
має бути здійснено практично, твориться у безперервній полеміці між
усіма людьми й групами, які беруть участь в організації суспільного життя.
Таке протистояння загострюється до боротьби за політичну владу в країні,
але не вичерпується нею. У суперництві за владу розгортається, водночас,
процес тлумачення і трансформації цих уявлень. Досягнуті у підсумку
рішення неминуче щоразу більше відповідатимуть бажанням та інтересам
тієї чи іншої групи або соціального прошарку; тенденція ж до порядку і
закладена у ній можливість вільного протистояння між усіма реальними і
духовними силами чинить вплив у напрямку рівноваги і поваги до інтер-
есів усіх людей. Загальне благо апіорі не прирівнюється до інтересів чи
бажань окремого класу. Принциповим є прагнення до наближеної пропор-
ційності між вимогою благополуччя всіх громадян та наближено пропор-
ційного розподілу обов’язків. Таким є ідеал соціальної демократії у тій чи
іншій формі правової держави. 

Відповідно до цього, державний лад вільної демократії повинен систе-
матично виконувати завдання пристосування, покращення і соціального
компромісу й перешкоджати зловживанню владою. Його завдання великою
мірою полягає в тому, щоб залишати відкритими усі можливі шляхи для
знаходження рішень і не лише керуватися волевиявленням реальної біль-
шості у прийнятті рішень, але й змушувати цю більшість пояснювати свої
рішення всьому населенню і меншості зокрема. Такій меті слугують керів-
ні принципи цього ладу й окремі його інститути. Воля більшості має щора-
зу бути визначена в ретельно регламентованій процедурі. Однак рішенню,
прийнятому більшістю, має передувати обнародування вимог меншості й
відкрита дискусія, різноманітні варіанти якої пропонує вільний демокра-
тичний лад. У демократичному суспільстві вони бажані, і суспільство під-
тримує їх, а тому для представників думок меншості формує з якомога
меншим ризиком. Оскільки більшість у будь-який час може змінитись,
думки меншості також мають реальний шанс проявити себе уповні. Так,
можна конструктивно використати критику наявного стану речей, невдо-
волення особами, інститутами і конкретними рішеннями. У досягнуте в
кінцевому результаті рішення більшості щоразу входить розумова діяль-
ність і критика опозиційної меншості. Оскільки невдоволення і критика
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мають найрізноманітніші форми вираження, усвідомлення нестійкості
своїх позицій примушує більшість суттєво зважати на інтереси меншості.

Дієздатність суспільного ладу, те, що він може втілити загальне благо у
належний для всіх спосіб, забезпечується системою юридично встановле-
них та обумовлених правил гри, що склалися на основі історичних при-
нципів у ході довгого історичного розвитку. По-різному забезпечена полі-
тична свобода слова і дискусії, а також свобода об’єднань ведуть до бага-
топартійної системи і права на організовану політичну опозицію. Вільні
вибори з регулярним повтором у відносно короткий проміжок часу забез-
печують контроль народу над використанням влади політичною більшіс-
тю. Влада відповідальна перед народним представництвом. Принцип поді-
лу державної влади на різні гілки, що контролюють і стримують одна одну,
слугує запобіганню надмірної концентрації влади в одній ділянці держави.
Цю ж мету має відокремлення сфер державної діяльності від центрально-
го керівництва і передання їх корпораціям і товариствам для самовідпові-
дального здійснення функцій. Громадянинові забезпечено вільну сферу
діяльності завдяки визнанню основних прав і широкий захист незалежни-
ми судами. Захист цілої системи гарантує передусім конституційне судо-
чинство. Оскільки цей порядок через свою відкритість і різні гарантії сво-
бод і впливів є вразливим, він захищається від сил, які принципово запе-
речують його основоположні принципи і правила гри, за допомогою таких
таких запобіжних засобів, як ст. 18 і ст. 21 Основного закону8.

Історичну роль прийнятих ФКС ФРН рішень у справах щодо заборони
партій засвідчили їхні правові наслідки для подальшого розвитку політи-
ко-конституційного ладу ФРН. Після того, як суд постановив розпуск СІП
та КПН і вилучення їхнього майна на користь Федеративної Республіки
Німеччина у потрібних для громади цілях, він виніс заборону щодо ство-
рення організацій на зміну СІП та КПН або збереження наявних організа-
цій як таких, що їх замінили. Ухвалене рішенням у справі СІП припинен-
ня депутатських мандатів від СІП у Бундестазі та земельних парламентах
призвело до відповідної поправки у § 53 Федерального закону про вибори
до Бундестагу від 8 липня 1953 року щодо правових наслідків заборони
партії для власників її мандатів9.

У сучасних умовах загострення політичної боротьби в Україні, коли в
суспільстві та в парламенті все частіше лунають голоси проти партій, які
дискредитували себе відкрито ворожим відношенням до існуючого кон-
ституційного ладу, публічними заявами з вимогою його повалення, перед
Конституційним Судом України може постати питання правової оцінки
відповідності такої заборони українській Конституції. Для того, щоб від-
повідне рішення не викликало розколу в суспільстві, КСУ мав би обґрун-
тувати його таким чином, щоб не викликати жодного сумніву щодо його
законності у більшості громадян України, незалежно від їхніх політичних
уподобань. Узагальнення історичного досвіду ФКС ФРН, який гідно вико-
нав подібне завдання і цим лише додав собі авторитету в німецькому сус-
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пільстві, могло б стати в нагоді КСУ, який своїми виваженими, неуперед-
женими і справедливими рішеннями має сприяти консолідації Української
держави та її громадян в умовах гострих внутрішніх і зовнішніх політич-
них конфліктів.

1. Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE) 1, 51. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://opinioiuris.de/entscheidung/783 2. Die Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE) 5, 85. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://opinioiuris.de/entscheidung/847 3. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland /
Bearb. von K. Stollreither. – München: Bayerische Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit, 2000. – 266 s. 4. Там само. – С. 114. 5. Там само. – С. 135. 6. Там само. –
С. 124–125. 7. Gesetz über das Bundesverfassungsgericht. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.gesetze-im-internet.de/bverfgg/ 8. Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland… – С. 123–125. 9. Bundesgesetzblatt I. S. 470. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www1.bgbl.de //BGBl. – S. 470. 
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УДК 351.77
М. В. СПІВАК

ПРОБЛЕМИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ 
У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Розглянуто проблему функціонування медичної сфери і забезпечення її належним
кадровим потенціалом. Визначені проблем кадрової політики в галузі охорони здоров’я.
З’ясовані цілі та принципи кадрової політики у сфері охорони здоров’я населення.
Зроблений висновок про те, що формування кадрової політики в галузі охорони здоров’я
населення – досить складний та багатогранний процес, в якому взаємодіють об’єк-
тивні та суб’єктивні фактори.

Ключові слова: охорона здоров’я, здоров’я населення, кадрова політика, державна
політика, реформування медичної галузі

Спивак М.В. Проблемы кадровой политики в сфере здравоохранения населе-
ния

Рассмотрена проблема функционирования медицинской сферы и обеспечение её
должным кадровым потенциалом. Определены проблемы кадровой политики в отрас-
ли здравоохранения. Выяснены цели и принципы кадровой политики в сфере здравоох-
ранения. Сделан вывод о том, что формирование кадровой политики в отрасли здра-
воохранения – достаточно сложный и многогранный процесс, в котором взаимодейс-
твуют объективные и субъективные факторы.

Ключевые слова: здравоохранение, здоровья населения, кадровая политика, госу-
дарственная политика, реформирование медицинской отрясли.

Spivak Marina. Problems of skilled policy are in the field of health protection popu-
lation

In the article the problem of functioning of medical sphere and providing its due is consi-
dered by skilled potential. Certain problems of skilled policy in industry of health protection.
Aims and principles of skilled policy are found out in the field of health protection populati-
on. There is the done conclusion that forming of skilled policy in industry of health protecti-
on population is a difficult enough and many-sided process objective and subjective factors
co-operate in which.

Key words: health protection, health of population, skilled policy, public policy, reforma-
tion of medical industry
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В умовах глибокої демографічної кризи, зниження рівня медичних
послуг та якості життя населення дедалі більше загострюються питання
збереження і зміцнення здоров’я української нації. Одним із багатьох чин-
ників, які визначають здоров’я людини і суспільства загалом, є стан та
ефективність функціонування медичної сфери. При цьому формування
вітчизняної системи охорони здоров’я та її ресурсне, передовсім кадрове,
забезпечення є надзвичайно складною соціально-економічною пробле-
мою, пов’язаною із недостатньою суспільною спрямованістю реформ та
не проведенням системних модернізацій галузі.

Вивченням проблеми кадрової політики в галузі охорони здоров’я зай-
малися такі науковці, як: І. Солоненко, Л. Жаліло, Я. Радиш, Т. Курило,
Н. Ярош, В. Москаленко, Я. Гладун, О. Перетяка, В. Рудня але аналіз недо-
ліків кадрової політики розвитку охорони здоров’я України конкретно не
висвітлено в літературних джерелах. На сьогодні досліджено багато аспек-
тів державної політики в галузі охорони здоров’я, але проблема кадрів
залишається досить актуальною.

Мета статті полягає у дослідженні проблем кадрової політики в галузі
охорони здоров’я. 

Кадрову політику у сфері охорони здоров’я населення слід розглядати
як один з напрямків реформування державної кадрової політики. Сьогодні
в Україні серед основних проблем у сфері кадрової політики, які потребу-
ють невідкладного вирішення, є такі: по-перше, невідповідність державної
кадрової політики вимогам трансформаційних процесів у державі. По-
друге, недосконалість законодавчої бази. По-третє, відсутність стратегіч-
ного спрямування щодо підготовки персоналу відповідно до потреб сус-
пільства. По-четверте, невпорядкованість, слабка функціональна визначе-
ність структур по роботі з персоналом, недостатня кваліфікація персоналу
кадрових служб.

Головна мета державної кадрової політики полягає у – сприянні опти-
мальному використанню трудових ресурсів країни для реалізації націо-
нальних інтересів із врахуванням наявних потреб економіки, розвитку
регіонів та світових тенденцій для забезпечення конкурентоспроможності
держави на міжнародній арені; створення умов для забезпечення реаліза-
ції права громадян на працю, відпочинок та соціальний захист, закріплені
Конституцією України. Цілі державної кадрової політики:

– соціальна – досягнення високого рівня розвитку професійного, інте-
лектуально-творчого та морального людського потенціалу країни і задово-
лення очікувань населення щодо професійної самореалізації, гідного рівня
оплати праці та умов її здійснення;

– економічна – забезпечення всіх галузей суспільного виробництва ква-
ліфікованими кадрами, зростання економічної могутності країни, підви-
щення рівня добробуту населення і зменшення витрат, що забезпечують ці
досягнення;

– інституційна – нормативно-правова забезпеченість, спроможність
інститутів кадрової сфери до удосконалення управління персоналом та
кадрової роботи на демократичних принципах;
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– організаційна – розбудова системи управління персоналом на засадах
реалізації норм права, соціального діалогу та партнерства зацікавлених
суб’єктів державної кадрової політики.

Державна кадрова політика ґрунтується на таких загальних принципах:
законність;
дотримання права людини на вільний вибір професії та виду трудової

діяльності;
запобігання дискримінації за етнічними, соціальними, політичними,

релігійними, гендерними та іншими ознаками;
професіоналізм, доброчесність та етика поведінки;
прозорість і відкритість, залучення усіх зацікавлених осіб (аналітиків,

науковців, громадських діячів, представників профспілок та інших профе-
сійних асоціацій) до розробки та моніторингу реалізації кадрової політи-
ки;

обгрунтованість та стратегічність (врахування потреб та перспектив
розвитку держави відповідно до загальнодержавних пріоритетів, особли-
востей регіонального розвитку та розвитку різних сфер економіки, а також
світових тенденцій розвитку трудових ресурсів);

раціональність у доборі й розстановці кадрів, 
сприяння професійному та кар’єрному розвитку працівників, можли-

востей для всебічного, гармонійного розвитку та реалізації особистості
тощо.

Цілі кадрової політики слід визначати у відповідності до різних сфер
державного управління. У сфері охорони здоров’я населення вони зво-
дяться до створення умов для розвитку медичної науки; удосконалення
системи невідкладної медичної допомоги з метою наближення її до світо-
вих стандартів, розвитку інституту сімейного лікаря; розвиток та вдоско-
налення адресної дотації для пільгового забезпечення ліками громадян за
соціально-медичними показниками; ефективного використання баз сана-
торно-курортного оздоровлення; впровадження державних соціальних
стандартів у сфері охорони здоров’я та дотримання гарантованого рівня
державної безоплатної медичної допомоги тощо1.

Вироблення та реалізація сучасної кадрової політики України в усіх
сферах суспільної діяльності потребує ефективної кадрової системи, що
включає сукупність кадрових інститутів та організаційних структур, які
здійснюють цілісне управління кадровими процесами, з метою досягнен-
ня визначених пріоритетів розвитку суспільства.

Державна кадрова політика – це цілеспрямована стратегічна діяльність
держави, пов’язана з плануванням та прогнозуванням формування, профе-
сійного розвитку та раціонального використання кадрів, усіх трудових
ресурсів України, визначенням цілей і пріоритетів кадрової діяльності. Від
стратегії подальшого розвитку держави залежать обсяг і межі державного
регулювання кадрових процесів, рівень їх децентралізації та демократи -
зації2.
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Кадрова політика як соціальне явище, маючи багаторівневу структуру,
значно ширше за змістом, ніж державна кадрова політика, де суб’єктом
виступає держава, яка не може виключно на себе брати розв’язання всіх
кадрових проблем. 

МОЗ України є головним органом у системі центральних органів вико-
навчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у
сфері охорони здоров’я, формуванні державної політики у сферах санітар-
ного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва,
контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологіч-
них препаратів і медичних виробів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
соціально небезпечним захворюванням. Основними завданнями МОЗ
України є: формування та забезпечення реалізації державної політики у
сфері охорони здоров’я; формування державної політики у сферах сані-
тарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва,
контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологіч-
них препаратів і медичних виробів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
соціально небезпечним захворюванням3.

Трансформаційні процеси, які відбуваються сьогодні в усіх сферах сус-
пільного життя України, потреби в забезпеченні її сталого розвитку
постійно вимагають від українського суспільства і держави принципово
нового ставлення до питання формування та розвитку кадрового потенціа-
лу у сфері охорони здоров’я населення. Як влучно зазначає О. Худоба:
«Роль медичного працівника в забезпеченні населення якісною медичною
допомогою важко переоцінити. Багато років вважалося, що в Україні фор-
мується надлишкова чисельність медичного персоналу». Це стало наслід-
ком відповідної кадрової політики, що сприяла кадровому «дисбалансу» в
забезпеченні лікувально-профілактичних закладів і «відтоку» кваліфікова-
них кадрів. На сьогодні спостерігається наростаюча та некерована мігра-
ція підготовленого медичного персоналу, у т.ч. в сусідні країни та за кор-
дон. Україна є донором медичних кадрів для багатьох країн ЄС і США.
Процеси міграції медичних працівників з країни мають необоротний
характер і призводять до наростання кадрового дефіциту в галузі4.

Практика показує, що на сьогодні однією з основних проблем в галузі
є кадрове забезпечення медичних закладів. За офіційною статистикою
МОЗ, кількість вакантних посад лікарів становить 46 962 особи. Загалом,
забезпеченість лікарями в Україні становить 43,2 на 10 тис. населення (із
них – 27 лікарів на 10 тис. населення, які безпосередньо надають медичну
допомогу (всього в Україні 123 217 практикуючих лікарів), решта – молод-
ший медичний персонал, санітарні лікарі, організатори охорони здоров’я,
науковці, освітяни тощо.

Основними причинами кадрового дефіциту залишаються низька заро-
бітна плата, природний рух населення (5%), зниження престижу професії,
зміна професії, вихід на пенсію.

Уряд комплексно працює над вирішенням цієї проблеми. Зокрема, з 1
липня 2011 року відбулося поетапне підвищення заробітної плати меди-
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кам. Випускники медичних ВУЗів, які працевлаштовуються на селі, отри-
мують одноразову матеріальну допомогу у розмірі 5 окладів. Введені над-
бавки до посадових окладів за вислугу років медичним працівникам, які
постійно працюють у закладах охорони здоров’я у сільській місцевості
тощо.

МОЗ здійснює і інші кроки щодо вирішення проблеми кадрового дефі-
циту. У пілотних регіонах відпрацьована модель щодо модернізації мережі
закладів охорони здоров’я та забезпечення їх кадрами (в першу чергу, пер-
винної ланки, де надається медична допомога 80% населення) за рахунок
оптимізації закладів охорони здоров’я та розробки нових штатних розкла-
дів у відповідності до реальної потреби регіонів.

Окрім того, одним з основних кроків на шляху реформування системи
охорони здоров’я в Україні та зниження кадрового дефіциту є запровад-
ження державного замовлення на підготовку кадрів для сфери охорони
здоров’я. Потужність факультетів післядипломної освіти вищих навчаль-
них закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України дозволяє
щорічно, починаючи з 2011 року, здійснювати прийом на навчання з усіх
медичних спеціальностей 68 тисяч 479 слухачів на циклах спеціалізації та
близько 4 тисяч (3836 осіб) лікарів-інтернів, у пілотних регіонах – 25 тисяч
266 осіб та 1389 осіб відповідно.

Для вирішення кадрового дефіциту у пілотних регіонах МОЗ України
затвердило План підготовки кадрів для реформ у сфері медицини до 2015
року (для забезпечення надання первинної медико-санітарної допомоги).
Його очікувані результати передбачають скорочення дефіциту лікарів на
500-600 осіб щорічно, оптимізацію витрат на навчання студентів та підви-
щення мотивації до успішного навчання студентів у медичних коледжах
(училищах) та ВМНЗ.

За даними офіційної статистики МОЗ України в 2010 році загальна
кількість лікарів в системі МОЗ становить 197 065 осіб, штатних лікарсь-
ких посад – 243 971, зайнятих лікарських посад – 223 698. Відсоток уком-
плектованості закладів охорони здоров’я України лікарями складає 80,7%,
з яких працюючих пенсіонерів – 24,5%.

Відсоток укомплектованості лікарями обласних лікарень становить
85,1%, міських – 77,8%, центральних районних лікарень – 76,2%, дільнич-
них – 71,3%, селищних лікарських амбулаторій – 69,2%.

У системі на сьогодні працює 8 140 лікарів загальної практики – сімей-
ної медицини (у пілотних регіонах – 1 282 особи), 7 704 лікарів терапевтів-
дільничних (у пілотних регіонах – 2 698 осіб) та 5 567 лікарів-педіатрів
дільничних (у пілотних регіонах – 1 670 осіб). На сьогодні потреба у ліка-
рях зі спеціальності «загальна практика – сімейна медицина» з урахуван-
ням необхідної оптимізації мережі лікувально-профілактичних закладів
первинної ланки складає 32 978 осіб (у пілотних регіонах – 8 457 осіб).

З урахуванням граничних обсягів випуску студентів вищих навчальних
закладів IV рівня акредитації МОЗ України, затверджених у минулі роки,
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в середньому до закладів охорони здоров’я направляються на роботу за
державним розподілом на лікарські посади 3 900–4 100 лікарів-інтернів
(випускників вищих медичних навчальних закладів), із них щорічно для
роботи в первинну ланку скеровується до 2000 осіб (53% – у сільську міс-
цевість)5.

У науковій літературі можна знайти різні позиції щодо проблематики
даного питання. Наприклад, Ю. Ковбасюк, К. Ващенко, Ю. Сурмін серед
проблем, які потребують невідкладного вирішення, називають такі. По-
перше, невідповідність кадрової політики вимогам трансформаційних
процесів у державі. Значна частина наявного кадрового корпусу не готова
до роботи в умовах сьогодення і на перспективу, насамперед з огляду на
нездатність аналізувати, розробляти, відстоювати, реалізовувати, вчасно
коригувати управлінські рішення, повною мірою відповідати за доручену
справу.

По-друге, недосконалість законодавчої бази, яка не надає кадровим
процесам правової обґрунтованості, урегульованості та захищеності, не
враховує європейські стандарти в кадровій сфері.

По-третє, відсутність стратегічного управління щодо підготовки кадрів
відповідно до потреб суспільства, яке передбачає кваліфіковане прогнозу-
вання, планування, постійне оцінювання кадрової ситуації в країні.
Необхідно впроваджувати системний підхід до управління всіма ланками
кадрової сфери, починаючи від профорієнтації молоді, профвідбору, про-
фпідготовки і закінчуючи технологіями професійного розвитку на робочо-
му місці.

По-четверте, нерозвиненість кадрових інститутів, невпорядкованість,
слабка функціональна визначеність кадрових структур, недостатня квалі-
фікація персоналу кадрових служб, що призводить до неефективності,
неузгодженості підходів у кадровому менеджменті на всіх рівнях.

Такий стан перешкоджає активній професіоналізації багатьох видів
економічної діяльності, професійній самореалізації людей практично в
усіх сферах суспільного виробництва. Державна кадрова політика має спи-
ратися на потужну кадрову систему, сучасні кадрові технології.

По-п’яте, наявність розриву, певного професійного вакууму між поко-
ліннями кадрового корпусу державного управління. До управління прихо-
дить покоління, яке формується в умовах незалежної держави, демократи-
зації, становлення ринкової економіки, світової інтеграції. Йому властиві
здоровий прагматизм, амбітність, нестандартність мислення. Водночас
молодому поколінню бракує досвіду, який має старше покоління управлін-
ців. Необхідно забезпечити неперервність професійного розвитку кадрової
сфери, оптимальне поєднання досвідчених і молодих працівників, розро-
бити обґрунтовану програму підготовки резерву кадрів в усіх галузях сус-
пільної діяльності.

По-шосте, недостатнє застосування наукових підходів, результатів
наукових досліджень при виробленні та реалізації державної кадрової
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політики. Сфера наукового знання є дуже динамічною, тому наукове
обґрунтування має бути постійним, обов’язковим процесом здійснення
державного управління, зокрема у сфері кадрової політики6.

Т Авраменко основними проблемами кадрового забезпечення сфери
охорони здоров’я в Україні визначає: диспропорція кадрового забезпечен-
ня; значне постаріння кадрового потенціалу; зростання плинності та міг-
рації (внутрішньої, зовнішньої,внутрішньогалузевої та міжгалузевої);
низька ефективність використання наявного потенціалу; падіння якості
фахової освіти; незадовільна якість післядипломної освіти; недостатній
досвід та організаційна роль керівного складу. 

Також, на думку автора проблеми кадрового забезпечення містять у
собі низку ризиків: унеможливлення проведення реформування медичної
галузі, а саме – досягнення її основної мети – забезпечення рівного досту-
пу населення до гарантованої якісної медичної допомоги; розпорошення і
неадекватне використання державного фінансування; відхід від соціально
орієнтованих принципів державної політики у сфері охорони здоров’я та
повна комерціалізація української медицини; погіршення медико-демогра-
фічної ситуації в країні7. 

З метою реформування системи охорони здоров’я в галузі кадрової
політики, М. В. Банчук пропонує: розробити, узгодити з відповідними
відомствами та подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо Концепції кадрової політики; визначити цілі запровадження держав-
ної кадрової політики залежно від результатів наукового довгострокового
прогнозування потреби у фахівцях медичного профілю та напрямків їх
підготовки; укласти контракти між закладами та регіональними управлін-
нями охорони здоров’я щодо підготовки спеціалістів, визначити освітньо-
кваліфікаційні рівні та основні спеціальності, обов’язково підтвердити
можливості фінансування підготовки медичних кадрів за держзамовлен-
ням; доопрацювати пакет нормативних документів юридичного супровод-
ження розподілу медичних кадрів, які закінчили освітні заклади відповід-
ного рівня атестації, за рахунок коштів держзамовлення8.

Певні спроби формування ефективної кадрової політики у сфері охоро-
ни здоров’я здійснювались на законодавчому рівні протягом всього періо-
ду незалежності України, однак вони поки що не дали бажаного резуль -
тату.

У Проекті розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення
Концепції нової системи охорони здоров’я» пропонується удосконалення
системи кадрового забезпечення шляхом: 

перегляду переліків спеціальностей, з визначенням обмеженого перелі-
ку базових спеціальностей на основі європейського досвіду, впровадження
принципів базової підготовки та резидентури лише за цим переліком, з
можливістю наступного поглиблення спеціалізації;

надання організаціям громадянського суспільства (професійному само-
врядуванню медичних працівників та саморегульованим організаціям
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надавачів медичної допомоги) права участі у оцінці якості підготовки 
кадрів; 

розбудова системи безперервного професійного розвитку і підтримки
медичних працівників, розширення доступу до дистанційних форм
навчання; 

підвищення розмірів оплати праці медичних працівників на рівні не
нижчому середнього розміру заробітної плати у промисловості; 

формування мотиваційної складової оплати праці медичних працівни-
ків в поєднанні з контролем якості медичної допомоги та її безпеки для
пацієнтів9.

Відповідно до положень Концепції розвитку охорони здоров’я населен-
ня України реформування кадрової політики в системі охорони здоров’я
має бути спрямовано на: 

удосконалення системи кадрового забезпечення галузі з урахуванням
сучасних соціально-економічних умов та реальних потреб; 

запровадження в установленому порядку укладання трудового догово-
ру на умовах контракту з керівниками закладів охорони здоров’я, а в
подальшому – з усіма медичними працівниками; 

реорганізацію системи планування і розподілу кадрового потенціалу у
співвідношенні «лікар – медичний працівник середньої ланки» шляхом
збільшення кількості працівників середньої ланки; 

реформування ступеневої медичної і фармацевтичної освіти; здійснен-
ня підготовки фахівців за новими спеціальностями: медичний психолог,
клінічний фармацевт, економіст охорони здоров’я, спеціаліст з інформати-
ки охорони здоров’я, спеціаліст з експлуатації медичної техніки, менеджер
охорони здоров’я; розширення підготовки сімейних лікарів – лікарів
загальної практики; 

розроблення нових державних стандартів вищої медичної та фарма-
цевтичної освіти, освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців, освіт-
ньо-професійних програм та засобів уніфікованої оцінки рівня знань
медичних і фармацевтичних працівників; 

удосконалення системи підготовки медичних сестер, розроблення та
реалізацію програми розвитку сестринства, розширення функцій медич-
них сестер відповідно до світового досвіду, що знизить потребу в лікарях
у державі10.

Отже, формування кадрової політики в галузі охорони здоров’я насе-
лення – досить складний та багатогранний процес, в якому взаємодіють
об’єктивні та суб’єктивні фактори. Він включає в себе послідовне здій-
снення законодавчих, організаційно-управлінських, науково-дослідних та
інших заходів. У ході реалізації всього спектру заходів важливо зберегти
оптимальне співвідношення новацій та спадкоємності, перспективності та
прагматизму. Кадри є найбільш стабільним соціальним елементом сус-
пільства й держави, носієм їх традицій та досвіду. У структурно-змістов-
ному значенні кадрова політика в галузі охорони здоров’я населення – це
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система офіційно визнаних цілей, задач, пріоритетів і принципів діяльно-
сті уповноважених суб’єктів з організації та регулювання кадрових проце-
сів і відносин. Ці принципи, в свою чергу, визначають і головні критерії
оцінки кадрів, шляхи удосконалення підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації персоналу, раціонального використання кадрового
потенціалу окресленої сфери.
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О. В. МУЗА

ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

Показано, що адміністративно-деліктний процес здебільшого має своїм підґрун-
тям механізм правового регулювання адміністративних проваджень у справах про
адміністративні проступки. До групи правовідносин, які виникають у сфері адмініс-
тративного провадження у справах про адміністративні проступки слід включати усі
відносини, які відображають стадії адміністративно-деліктного процесу, повнова-
ження уповноважених органів на розгляд і вирішення справ щодо накладення адмініс-
тративних стягнень, адміністративно-процесуальні гарантії учасників таких відно-
син та ін. Також слід говорити і про правовідносини, які виникають з питань поперед-
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ження і профілактики адміністративних проступків. Сучасні підходи щодо формуван-
ня адміністративно-деліктного права дають підстави стверджувати, що його пред-
метом виступають адміністративно-деліктні правовідносини, які виникають з приво-
ду скоєння адміністративних проступків, притягнення до адміністративної відпові-
дальності винних осіб, процесуальних аспектів провадження у справах про адмініс-
тративні проступки, вжиття заходів із профілактики та запобігання вчинення адмі-
ністративних проступків, а також з питань ефективності адміністративно-делік-
тного законодавства. 

Ключові слова: адміністративно-деліктне право, адміністративно-деліктні пра-
вовідносини, адміністративний процес, адміністративний делікт.

Муза О.В. Правовые предпосылки формирования административно-деликтно-
го права в Украине

Показано, что административно-деликтный процесс в большей мере основан на
механизме правового регулирования административных производств по делам об адми-
нистративных правонарушениях. К группе правоотношений, которые возникают в
сфере административного производства по делам об административных правонару-
шениях следует включать все отношения, которые отображают стадии админи-
стративно-деликтного процесса, полномочия уполномоченных органов на рассмотре-
ние и решение дел относительно наложения административных взысканий, админи-
стративно-процессуальные гарантии участников таких отношений и др. Также сле-
дует говорить о правоотношениях, которые возникают по вопросам предупреждения
и профилактики административных правонарушений. Современные подходы относи-
тельно формирования административно-деликтного права дают основания утвер-
ждать, что его предметом выступают административно-деликтные правоотноше-
ния, которые возникают в результате совершения административных проступков,
привлечения к административной ответственности виновных лиц, процессуальных
аспектов производства по делам об административных правонарушениях, предприня-
тия мероприятий с профилактики и предотвращения совершения административных
правонарушений, а также по вопросам эффективности административно-деликтно-
го законодательства. 

Ключевые слова: административно-деликтное право, административно-деликт-
ные правоотношения, административный процесс, административный деликт.

Muza Oleg. The Legal Pre-conditions by the Forming of the Administrative Penal
Law in Ukraine 

It is marked that an administrative delict process on a greater measure has the soil a
mechanism of the legal adjusting of administrative proceeding in matters about administra-
tive offences. To the group of legal relations which arise up in the sphere of administrative
proceeding in matters about administrative offences, it is necessary to include all relations
which represent the stages administrative delict process, plenary powers of the authorized
organs for consideration and decision of cases in relation to imposition of administrative
penalties, administrative process guarantees of participants of such relations etc. It is also
necessary to talk about legal relations which arise up on questions of warning and prophy-
laxis of administrative offences. The modern approaches in relation to forming of administra-
tive penal law ground to assert that administrative delict legal relationships which are a dif-
ficult legal category come forward his object and arise up concerning the feasance of admin-
istrative offences, bringing in to administrative responsibility of guilty persons, process
aspects of production in matters about administrative offences, measures from a prophylaxis
and prevention of feasance of administrative offences, on questions of efficiency of adminis-
trative delict legislation. 

Key words: administrative penal law, administrative delictual legal relations, adminis-
trative process, administrative delict.
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Адміністративна деліктологія, незважаючи на її поширеність у дослід-
женнях радянських вчених, залишається бути однією із складових та супе-
речливих частин вітчизняного предмету адміністративного права. Це пояс-
нюється тим, що отриманий радянський «спадок» адміністративного права
зобов’язує сучасних дослідників до «обережного» виокремлення адмініс-
тративних проступків, з’ясування сутності адміністративно-деліктних
правовідносин, визначення місця інституту адміністративної відповідаль-
ності у сучасній системі адміністративного процесу. Усі ці правові переду-
мови дають підстави у науці адміністративного права і процесу стверджу-
вати про формування адміністративно-деліктного права.

Питання адміністративних деліктів і адміністративно-деліктних право-
відносин розкриті у працях І.Л. Бородіна, А.М. Дерюги, В.К. Колпакова,
О.В. Кузьменко, Д.М. Лук’янця та ін.

Метою дослідження даних актуальних питань є з’ясування правових
передумов формування адміністративно-деліктного права в Україні у
сучасних умовах розвитку адміністративного процесу.

Юридична енциклопедія розкриває сутність деліктології як науки про
правопорушення (делікт). На відміну від наук цивільного, трудового, адмі-
ністративного і кримінального права, які досліджують відповідні цивільні,
дисциплінарні, адміністративні та кримінальні правопорушення під влас-
тивим для кожної з них кутом зору, деліктологія має справу з цими право-
порушеннями в цілому. Правопорушення у цьому контексті є не тільки
основою відповідних правовідносин, а й формою вияву взаємовідносин
суспільства та особи. Дослідження правопорушення як соціально-право-
вого явища та пов’язаних з ним правовідносин і є предметом деліктології1. 

Враховуючи різницю у змісті понять «адміністративна деліктологія» та
«адміністративно-деліктний процес» (оскільки останнє поняття здебіль-
шого має своїм підґрунтям механізм правового регулювання адміністра-
тивних проваджень у справах про адміністративні проступки), останнє не
може охоплювати усіх питань, що стосуються саме попередження та про-
філактики адміністративних проступків. 

Спершу слід зазначити, що наукову проблему адміністративної делік-
тології необхідно пов’язувати із неоднозначним розумінням поняття
«юрисдикція», яке розуміють у вузькому значенні як діяльність органів
публічної влади щодо вирішення питання про винуватість фізичної чи
юридичної особи у вчиненні адміністративного правопорушення та при-
тягнення її до адміністративної відповідальності, та у широкому значенні
як розгляд органами виконавчої влади спорів про права, обов’язки або
інтереси фізичних і юридичних осіб2.

Як влучно відмічає О.В. Кузьменко, на певному етапі розвитку юри-
дичної науки поняття юрисдикції вийшло за рамки судочинного тракту-
вання і поширилося на інші правові сфери, у яких вирішуються правові
спори. Перш за все – це сфера адміністративно-деліктного права.
Орієнтуючись з цього приводу на Конституцію України (п. 22 ст. 92), слід

156 Держава і право • Випуск 64



розрізняти юрисдикцію цивільно-правову, кримінально-правову, адмініс-
тративно-деліктну і дисциплінарну. Подальша ґенеза щодо поняття «юрис-
дикція» має пов’язуватись із розвитком законодавства України після
1990 р. Саме з цього часу термін «юрисдикція» насичується більш широ-
ким розумінням і визначається, як юридично оформлене право уповнова-
жених органів (посадових осіб) здійснювати свої функції щодо встановле-
ного об’єкта або сфери3.

В академічному курсу «Адміністративне право України» зазначено, що
наявність адміністративного спору – це визначальний критерій для з’ясу-
вання змісту адміністративної юрисдикції, що здійснюється у сфері дер-
жавного управління або у сфері місцевого самоврядування відповідними
органами публічної влади (в тому числі адміністративними судами).
Пропонується розглядати адміністративну юрисдикцію з двох боків:
«каральна» адміністративна юрисдикція – діяльність органів публічної
влади, що пов’язана з розглядом та вирішенням адміністративно-правово-
го спору, в основі якого наявність у діях громадян та юридичних осіб скла-
ду адміністративного (чи дисциплінарного) проступку та накладенням від-
повідного стягнення; «правозахисна» адміністративна юрисдикція – діяль-
ність органів публічної влади (в тому числі адміністративних судів), яка
пов’язана з вирішенням адміністративно-правового спору, змістом якого є
вимога фізичної чи юридичної особи щодо поновлення порушених прав, у
зв’язку із неправомірністю, на її думку, дій або бездіяльності відповідних
публічно-владних суб’єктів4.

На думку І.Л. Бородіна, здійснення адміністративної юрисдикції
пов’язане виключно з реалізацією матеріальних адміністративно-правових
норм, забезпечених адміністративно-правовими санкціями, про що уже
зазначалося. Тобто адміністративна юрисдикція пов’язана з правовими
конфліктами. У сфері адміністративної юрисдикції адміністративно-пра-
вові санкції переважно застосовуються стосовно фізичних осіб, які визна-
ні винними у скоєнні адміністративних проступків – приписів матеріаль-
них адміністративних норм5.

Звідси випливає, що питання адміністративно-деліктного процесу
лише частково охоплюється поняттям «адміністративна юрисдикція», що
відповідно впливає на сутність та ознаки адміністративно-деліктних пра-
вовідносин.

Виходячи із вищенаведеного, провадження у справах про адміністра-
тивні проступки (у КУпАП – адміністративні правопорушення) складають
ядро адміністративно-деліктних правовідносин. 

Провадження у справах про адміністративні проступки має такі озна-
ки: 1) здійснюється лише у зв’язку з вчиненням адміністративного про-
ступку; 2) встановлене законодавством коло суб’єктів; 3) індивідуальність
процесуальних актів, які приймають у ході провадження; 4) застосування
заходів державного примусу обумовлює високий ступінь формалізації про-
цесу; 5) за допомогою даного провадження реалізуються заходи адмініс-
тративної відповідальності6.
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Враховуючи викладену позицію щодо змісту адміністративно-делік-
тних відносин як певної системи відносин, що складаються у зв’язку із
вчиненням адміністративних проступків та переходять у відносини адмі-
ністративної відповідальності, слід зробити висновок, що поняття «адмі-
ністративно-деліктні правовідносини» є комплексною адміністративно-
правовою категорією, тому її використання у КУпАП розширювало б при-
значення цього Кодексу. Однак законодавець обмежився лише відносина-
ми щодо притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності,
що знайшло своє відображення у такій формі адміністративно-проце-
суальної діяльності уповноважених органів державної влади, посадових
осіб як провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

У цьому контексті слід навести міркування В.Д. Сорокіна. На його
думку, провадження у справах про адміністративні правопорушення як
провадження формувалось у тісному зв’язку із його матеріальною основою
– адміністративною відповідальністю. Провадження у справах про адмі-
ністративні правопорушення існували ще до повного наукового розуміння
категорії адміністративного процесу. З початку 1990-х років відбувались
процеси, які «розмивали» інститут адміністративної відповідальності.
Причин цьому багато: декодифікація законодавства про адміністративну
відповідальність, зміни підходів у правовому регулюванні законодавства
про адміністративну відповідальність, запровадження «адміністративної
відповідальності організацій». Ці тенденції призвели до різного розуміння
самого інституту адміністративної відповідальності як виду юридичної
відповідальності. Зокрема, необхідно ставити під сумнів вину як ознаку
адміністративного правопорушення, враховуючи адміністративну відпові-
дальність юридичних осіб7. З таких міркувань вченого, слід дійти думки
про те, що відносини адміністративної відповідальності здебільшого поля-
гають у визначенні підстав та умов такої відповідальності, тому адмініс-
тративно-деліктні правовідносини є більш вдалим правовим поняттям для
означення сфери адміністративно-процесуальної діяльності, пов’язаної із
притягненням винних осіб за скоєння адміністративних проступків.

Розглядаючи проблеми адміністративно-деліктних правовідносин у
теорії адміністративного процесу, необхідно відмітити про пропозицію
окремих вчених щодо виділення окремої галузі права – адміністративно-
деліктного процесуального права – сукупності правових норм, які уста-
новлені законодавчою владою та регулюють суспільні відносини, що
виникають в адміністративно-деліктному процесі (провадженні у справах
про адміністративні правопорушення). Визначальна та регулююча роль
адміністративно-деліктного процесуального права полягає у тому, що ці
норми визначають завдання та принципи адміністративно-деліктного про-
цесу, встановлюють певну форму діяльності суддів, органів, посадових
осіб, які уповноважені здійснювати адміністративно-деліктний процес.
Вони створюють умови для чіткого виконання покладених на вказані
суб’єкти функції, передбачають їх компетенцію, права і обов’язки грома-
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дян – учасників процесу, порядок та послідовність процесуальних дій,
виходячи із сучасного стану і розвитку норм, які регулюють суспільні від-
носини в адміністративно-деліктному процесі. Взаємозалежність та чіт-
кість таких дій забезпечує швидке, повне та своєчасне розкриття протип-
равних посягань, виявлення та притягнення до відповідальності осіб, вин-
них у вчиненні адміністративних правопорушень. З цією метою, автори
пропонують категорії «процесуальна форма» (визначені адміністративно-
деліктним процесуальним правом зовнішній вид, форма, структура та
зміст фіксованих процесуальних дій в адміністративно-деліктному проце-
сі) та «процесуальні гарантії» (встановлені адміністративно-деліктним
процесуальним правом засоби та способи, за допомогою яких забезпечу-
ється здійснення прав та обов’язків суб’єктів адміністративно-деліктного
процесу з метою правильного та швидкого вирішення справ про адмініс-
тративні правопорушення)8.

Виникає питання: яким чином виділення адміністративно-деліктного
процесуального права як самостійної галузі права вплине на загальне
адміністративне право та концепцію адміністративного процесу? 

По-перше, це свідчить про виокремлення групи однорідних суспільних
відносин, навколо яких сформоване відповідне законодавство та передба-
чені суб’єктивні права і обов’язки учасників таких відносин. У даному
випадку ми можемо говорити про правовідносини, які виникають у сфері
адміністративного провадження у справах про адміністративні правопору-
шення. До такої групи відносин слід включати усі відносини, як відобра-
жають стадії адміністративно-деліктного процесу, повноваження уповно-
важених органів на розгляд і вирішення справ щодо накладення адмініс-
тративних стягнень, адміністративно-процесуальні гарантії учасників
таких відносин та ін. Також слід говорити і про правовідносини, які вини-
кають з питань попередження профілактики адміністративних проступків. 

По-друге, існування адміністративно-деліктного процесуального права
як галузі права підтверджує складність концепції адміністративного про-
цесу та адміністративно-процесуального права. Разом із тим, вникає
питання, яким чином відділити адміністративно-деліктне процесуальне
право від адміністративного права та адміністративного процесу. Адже
прямо чи опосередковано загальні положення адміністративно-матеріаль-
них й адміністративно-процесуальних правовідносин впливають на фор-
мування та визначення категорій адміністративно-деліктного процесуаль-
ного права, а також визначення його місця у системі загального адмініс-
тративного права або в цілому галузей публічного права. 

По-третє, це може потягнути подальші тенденції «дрібнення» адмініс-
тративного права як галузі права та створювати умови для перегляду кон-
цепцій адміністративного процесу, які самі собою по-різному вирішують
питання щодо сутності та місця адміністративно-деліктного процесу. 

По-четверте, наскільки це узгоджується із питаннями правопорушень у
цивільному, кримінальному, трудовому, фінансовому та інших галузях
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права. Тобто, чи не виникатиме суперечностей щодо формулювання
загальних теоретичних підходів у частині висвітлення питань системи пра-
вопорушень, їх правових ознак та особливостей визначення поняття «адмі-
ністративний делікт», як такого, що відрізняється залежно від галузевої
ознаки правовідносини у сфері яких він вчиняється.

Таким чином, сучасні підходи щодо формування адміністративно-
деліктного права дають підстави стверджувати, що його предметом висту-
пають адміністративно-деліктні правовідносини, які є складною правовою
категорією та виникають з приводу вчинення адміністративних проступ-
ків, порядку притягнення до адміністративної відповідальності винних
осіб, процесуальних аспектів провадження у справах про адміністративні
проступки, заходів із профілактики та запобігання вчинення адміністра-
тивних проступків, з питань ефективності адміністративно-деліктного
законодавства. Така система адміністративно-деліктних правовідносин дає
підстави стверджувати про існування відокремленої групи адміністратив-
но-процесуальних норм, спрямованих на охорону прав та законних інтер-
есів учасників адміністративних правовідносин.
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Н.Т. ГЕРГЕЛЮК

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ЩО ВИНИКАЮТЬ НА ПІДСТАВІ

АДМІНІСТРАТИВНИХ ДОГОВОРІВ

Визначено особливості виконання адміністративно-правових зобов’язань, які вини-
кають на підставі адміністративних договорів. Звертається увага на ознаки та види
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адміністративних договорів. Окремо зазначається про роль адміністративних догово-
рів у регулюванні відносин між органами виконавчої влади та приватними особами.
Зроблено висновок, що для ефективного виконання адміністративних договорів важли-
во враховувати умови укладення, вимоги до юридичного змісту, визначення прав і
обов’язків, а також особливості їх застосування в різних видах владно-управлінської
діяльності.

Ключові слова: адміністративно-правові зобов’язання, адміністративний договір,
повноваження, органи виконавчої влади, договірне регулювання.

Гергелюк Н.Т. Особенности исполнения административно-правовых обяза-
тельств, которые возникают на основании административных договоров

Определены особенности выполнения административно-правовых обязательств,
которые возникают на основании административных договоров. Обращается внима-
ние на признаки и виды административных договоров. Отдельно отмечается о роли
административных договоров в регулировании отношений между органами исполни-
тельной власти и частными лицами. Сделан вывод, что для эффективного исполнения
административных договоров важно учитывать условия заключения, требования к
юридическому содержанию, определения прав и обязанностей, а также особенности
их применения в разных видах властно-управленческой деятельности. 

Ключевые слова: административно-правовые обязательства, административный
договор, полномочия, органы исполнительной власти, договорное регулирование.

Gergelyuk Natalia. The features of execution of administrative legal obligations
which arise up on the basis of administrative agreements

The features of execution of administrative legal obligations which arise up on the basis
of administrative agreements are certain in the article. Attention applies on signs and types of
administrative agreements. Separately marked about the role of administrative agreements in
adjusting of relations between the organs of executive power and private persons. A conclu-
sion is done, that for effective execution of administrative agreements it is important to take
into account the terms of conclusion, requirement to legal maintenance, determination of
rights and duties and also features of their application in the different types of power-admin-
istrative activity. 

Key words: administrative legal obligations, administrative agreement, plenary powers,
organs of executive power, agreement regulation. 

Одним із найбільш обґрунтованим видом адміністративно-правового
зобов’язання є адміністративний договір. І це не даремно, оскільки саме
використання поняття «договір» уже дозволяє виокремлювати правові
ознаки адміністративного договору як виду зобов’язання в цілому, виходя-
чи із теорії права, та, як виду адміністративно-правового зобов’язання у
межах адміністративного права України зокрема. 

На сучасному етапі розвитку адміністративного права, питання адмі-
ністративних договорів досліджували В.Б. Авер’янов, К.К. Афанасьєв,
Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, Ж.В. Завальна, Н.Р. Нижник, Ю.С. Педько,
В.Г. Перепелюк, В.С. Стефанюк та ін., які по-різному визначали сутність
адміністративного договору.

Договірне регулювання адміністративних правовідносин активно вхо-
дить у практику діяльності органів виконавчої влади. Як влучно робить
заувагу Ж.В. Завальна, держава, здійснюючи свою діяльність, має вста-
новлювати такі моделі поведінки, які не повинні створювати перепони для
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членів суспільства в самостійному осмисленні та вираженні їхніх інтер-
есів. Під впливом об’єктивно-існуючих інтересів суспільства сформована
в програмну модель поведінка його членів стає обов’язковою шляхом
індивідуального та колективного усвідомлення та волевиявлення. Це озна-
чає, що правові засоби договірного регулювання є регуляторами суспіль-
них відносин і мають посісти своє місце в системі правового регулювання
як самостійний вид правових норм. Норми договору як правовий засіб
регулювання відносин вимагають від учасників виконання прийнятих
зобов’язань, таким чином слугуючи інструментом встановлення та підтри-
мання зв’язків. Саме в цьому виражається цінність договору як правового
засобу, а не в його законодавчій регламентації1.

Застосування адміністративних договорів в Україні і сама їх поява у
доктринальному та законодавчому оформленні змінило не лише підходи
щодо визначення нової сутності владно-управлінської діяльності, але дало
можливість по-новому поглянути на сутність завдань, які покладені на
органи державної влади в цілому та органів виконавчої влади зокрема.

Варто відразу ж відмітити, що у наукових джерелах не міститься єди-
ного або так би мовити «узвичаєного» підходу щодо розуміння адмініс-
тративного договору як форми вчинення владних дій органами виконавчої
влади, тим паче, якщо мову вести про особливості їх виконання.

На думку С. Погорєлова, розширення сфери застосування адміністра-
тивного договору та його визначення (пункт 14 статті 3 КАСУ) є показни-
ком розширення сфери диспозитивного регулювання адміністративних
відносин. Укладання адміністративних договорів відбувається лише в тих
сферах діяльності державної влади та управління, в яких виникають адмі-
ністративно-правові відносини. Тобто, як зазначено в законодавстві при
укладанні таких договорів однією зі сторін завжди виступає суб’єкт влади,
який у межах своєї компетенції реалізує функції виконавчо-розпорядчого
характеру. Саме тому в адміністративних договорах виражається воля
щодо отримання певного результату. Зокрема, предметом адміністративно-
го договору є відносини владного характеру, а саме ті, в яких допускаєть-
ся узгодження волевиявлення суб’єктів влади. Суб’єктами такого договору
виступають суб’єкти публічно-правових відносин. А в таких відносинах
обов’язково беруть участь суб’єкти влади. Разом із тим суб’єктами таких
відносин можуть бути особи без владних повноважень, але які можуть
мати деякі владні функції, наприклад, трудові колективи, органи самоор-
ганізації населення. Особливість змісту адміністративного договору поля-
гає у тому, що права й обов’язки сторін у ньому мають наперед заданий
характер, на підставі компетентності одного з учасників. Крім того, на
зміст таких договорів впливають норми адміністративного права2. 

В. Стефанюк справедливо зауважив, що адміністративні договори
укладаються в публічних інтересах, а їх цільова спрямованість – досяг-
нення загального благ3. 

Саме в європейських країнах, незважаючи на спільні приватно-правові
витоки правового регулювання використання договірних форм у діяльнос-
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ті публічної адміністрації, з ХІХ століття контракти (договори) за участю
публічної адміністрації укладали з особливою для саме цього виду дого-
ворів метою досягнення публічних інтересів. За цією ознакою адміністра-
тивні договори в подальшому були виділені в окремий самостійний вид
договорів, правове регулювання укладання та виконання яких виноситься
з приватноправової у публічно-правову сферу, переважно регулювалися
нормами конституційного та адміністративного права4.

Загалом у сучасних європейських порівняльно-правових джерелах
виділяють чотири основні підходи до визначення юридичного режиму
адміністративних договорів5:

1) регулювання публічним правом (Франція; дану модель запозичили
Іспанія, Португалія, Греція);

2) регулювання конституційним і цивільним правом (в основі – фран-
цузька модель, але більш широка компетенція цивільних судів, характерно
для, наприклад, Бельгії, Італії);

3) регулювання контрактів в цілому цивільним правом; адміністратив-
ні договори – публічним правом, за деякими винятками – цивільним
(Німеччина, Угорщина);

4) регулювання приватним правом із зазначенням певних привілеїв
адміністративних органів (Великобританія, Ірландія). 

У науковій літературі існують й інші положення щодо ознак адмініс-
тративного договору, які повторюються між собою або дублюють одну і ту
ж ознаку, тому виходячи з цього, на нашу думку, ознаками адміністратив-
ного договору слід вважати наступні:

– застосовуються у відносинах владно-управлінського характеру або в
галузевих сферах державного управління;

– їх укладання повинно бути чітко визначене законом або підзаконни-
ми нормативно-правовими актами (в окремих випадках можуть бути укла-
дені на основі індивідуального адміністративного акта);

– однією із обов’язкових сторін укладання адміністративних договорів
є суб’єкт, наділений владними повноваженнями, або такі повноваження
йому делеговані;

– предметом адміністративного договору виступають права та законні
інтереси, які виникають або пов’язані зі сферою публічного управління;

– передбачена юридична відповідальність за порушення або невико-
нання умов адміністративного договору.

Оцінка правового статусу відбувається через аналіз компетенції органів
із владними повноваженнями один одного, а відповідно до цього наявнос-
ті відповідних повноважень. Але повноважень може і не вистачати або
вони можуть бути відсутні у однієї із осіб для здійснення такої поведінки
(і відповідно досягнення кінцевого результату), яка б задовольняла осіб у
взаємозв’язку. Такий стан може бути досягнутий кількома способами:
надання, перерозподіл, розмежування, передання, об’єднання тощо.
Надання повноважень здійснюється однією особою, яка їх має, іншій, яка
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не має їх, за наявної згоди прийняти їх і виконувати. Перерозподіл – особа
вже має повноваження, але дані повноваження не в тому варіанті, який би
забезпечив необхідний стан особи, тому здійснюють ревізію і поділяють
наново. Розмежування – особи мають повноваження, але в певній частині
вони перекривають один одного або потребують уточнення. Передання –
одна із осіб здійснює повноваження, але для підвищення ефективності
передає їх повністю або в частині іншій особі із можливістю їх відкликан-
ня. Об’єднання – особи мають повноваження, але сфера їх діяльності або
результат зумовлює необхідність їх спільних зусиль, співпраці. У кожному
із наведених способів наявність зустрічної позитивної реакції контрагентів
на зміну обсягів повноважень є основною і обов’язковою рисою взає-
мозв’язку. За відсутності такої реакції не можна говорити про взає-
мозв’язок, відображений у договорі, а також про ефективність управління,
що здійснюється із використанням адміністративного договору. При пере-
розподілі (переданні) повноважень у договірному порядку повинна діяти
презумпція договірних повноважень. Тобто виконання повноважень, роз-
поділених у договорі, покладається на орган, якому були передані повно-
важення на основі договору. У того органу, який передав (перерозподілив)
повноваження, вони зберігаються в прихованому вигляді. При цьому необ-
хідно також враховувати, що за договором можуть передаватися тільки
окремі повноваження, і тільки за умови, що дані повноваження не викону-
ються або неналежно виконуються уповноваженим органом – стороною
договору, мова може про здійснення цих повноважень первинним органом.
Причому для цього необхідно передбачити в договорі чіткі параметри
невиконання чи неналежного виконання переданих повноважень, а також
розірвати договір, таким чином відновивши свої повноваження в початко-
вому стані6. 

Як зауважує Д.М. Бахрах, укладення адміністративного договору не
тільки і не скільки право, але й обов’язок відповідних суб’єктів права.
Автономія волі сторін в адміністративних відносинах не є абсолютним
принципом. Адміністративні договори використовуються для здійснення
суб’єктами публічної влади з метою реалізації покладених на них завдань.
Тому укладення та використання договорів контролюється вищими орга-
нами, а також суб’єктами функціональної влади (підпорядкування)7.

Слід погодитись із тим, що на практиці наявні дві основні групи адмі-
ністративних договорів: ті, що виконують координаційні функції, і ті, що
мають ознаки субординації8. Такий поділ адміністративних договорів
впливає на зміст прав контрагентів. Як правило, у субординаційному адмі-
ністративному договорів права органу виконавчої влади набагато ширші за
права не владного суб’єкта. 

Право на договір складається із таких елементів, як право на укладен-
ня, зміну, розірвання, припинення, виконання, забезпечення договору.
Перед укладенням договору сторони визначаються із управлінськими
діями, які визначатимуть поведінку осіб, тим самим складатимуть програ-
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му дій сторін договору. Здійснюючи кожен із елементів даного права,
особи виконують програму дій, визначену ними спільно або запропонова-
ну однією стороною і сприйнятою іншою, засновану на внутрішньому
переконанні досягнення результатів саме через встановлення та виконання
даного адміністративного договору. Внутрішнє переконання в осіб, які є
органами із владними повноваженнями, формується на основі переконан-
ня їх посадових осіб найефективнішим способом здійснювати владні фун-
кції та виконувати завдання, що стоять перед даним органом. При укла-
денні адміністративних договорів необхідно враховувати9:

1. Зміна обсягів повноважень і їх виконання повинні відповідати зав-
данням та функціям, які здійснюються органами із владними повноважен-
нями. При укладенні адміністративного договору поведінка осіб має бути
сформована таким чином, щоб не виходила за рамки повноважень осіб із
владними повноваженнями, тобто проходила в рамках права на договір.
Недопустимість зловживання правом в адміністративного договору транс-
формується у дотримання прав та інтересів органів один одного, між
собою і максимального врахування інтересів інших осіб.

2. Для безпосередньої реалізації законності при запровадженні адмініс-
тративного договору мають бути закріплені положення, які стосуються
таких елементів, як: 

а) встановлення процедури його укладення, зміни, розірвання чи при-
пинення; 

б) встановлення функціональних повноважень відповідних осіб; 
в) визначення вимог чинності адміністративного договору; 
г) визначення в законодавчому порядку серед компетенції органу права

на договір.
3. Встановлення відповідальності за невиконання чи неналежне вико-

нання договору є запорукою захищеності прав сторін даного договору, а
також способом забезпечення виконання зобов’язання за договором.
Відсутність відповідальності за порушення прав перетворює їх на декла-
рації. Необхідність відповідальності є нагальною, оскільки внутрішня
переконаність осіб на укладення договору може і не поширюватися на
необхідність його виконання.

Отже, у спеціальному законодавчому акті України (наприклад, у Законі
Україні «Про адміністративні договори») або в проекті Адміністративно-
процедурного кодексу України має бути визначено такі параметри вико-
нання адміністративних договорів, які в цілому усували б існуючі доктри-
нальні неточності та законодавчі прогалини. Зокрема:

1) сфера публічної діяльності органів виконавчої влади, у яких є допус-
тимим застосування адміністративних договорів;

2) мінімальний обсяг прав і обов’язків сторін адміністративного дого-
вору;

3) законодавчі межі надання, перерозподілу, розмежування, передання,
об’єднання повноважень між органами виконавчої влади; окремо має бути
визначено компетенційні межі делегування повноважень; 
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4) особливості використання адміністративних договорів у межах від-
повідної адміністративної процедури чи адміністративного провадження.

Виконання адміністративних договорів має відбуватись також за
загальними принципами адміністративно-правових зобов’язань. Зокрема,
важливим є принцип належного виконання адміністративного договору,
оскільки він відображає відповідне виконання даного адміністративно-
правового зобов’язання у відповідності до його умов, законодавчих поло-
жень та вимог адміністративної процедури. Крім того, належне виконання
адміністративного договору саме органами виконавчої влади як суб’єкта-
ми владних повноважень має дуже важливе значення для дотримання
вимог законності органами публічної адміністрації, якщо ми говоримо про
демократичний характер виконавчої влади. 

Таким чином, виконання адміністративно-правових зобов’язань, які
виникають на підставі адміністративних договорів, є основною стадією
динаміки такого виду зобов’язань в адміністративному праві. Для їх ефек-
тивності важливо враховувати умови укладення адміністративних догово-
рів, вимоги до юридичного змісту, визначення прав і обов’язків, а також
особливостей застосування адміністративних договорів в різних видах
владно-управлінської діяльності.
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О. Ю. НАЛИВАЙКО

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
КЛАСИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Досліджено основні теоретичні підходи до визначення критеріїв класифікації пер-
сональних даних на основі досягнень юридичної науки, положень національного та між-
народного інформаційного законодавства. Сформульовані окремі пропозиції щодо вдос-
коналення правового регулювання у сфері обігу персональних даних, нормативного
закріплення їх класифікації.

Ключові слова: інформація, персональні дані, персоніфікована інформація. 

Наливайко О.Ю. Методологические аспекты классификации персональних
данных 

Исследованы основные теоретические подходы к определению критериев класси-
фикации персональных данных на основе достижений юридической науки, положений
национального и международного информационного законодательства.
Сформулированны отдельные предложения по совершенствованию правового регули-
рования в сфере обращения персональных данных, нормативного закрепления их клас-
сификации.

Ключевые слова: информация, персональные данные, персонифицированая инфор-
мация.

Nalyvayko Oleg. Methodological aspects of personal data classification
The article examined the main theoretical approaches to the definition of criteria for the

personal data classification, formulated some proposals for improvement of legal regulation
in the sphere of personal data, standard fastening their classification.

Key words: information, personal data, legislation on protection of personal data, perso-
nalized information

Важливість класифікації персональних даних полягає у необхідності
визначення окремих режимів доступу до окремих видів персональної
інформації. На сьогоднішній день класифікація персональних даних від-
сутня у законодавстві України. Для забезпечення прав громадян у сфері
захисту персональних даних потрібно визначити на законодавчому рівні
види, групи, критерії класифікації персональних даних, що, в свою чергу,
надає можливості визначити і режим доступу до такої інформації. 

Європейський досвід, зокрема таких країн, як Німеччина, Франція,
Великобританія, Бельгія, свідчить про існування критерію «чутливості»
даних. За таким критерієм дані поділяються на три види: загальні дані;
чутливі дані, особливо чутливі дані. До першої категорії (загальні дані)
відносяться дані збір, обробка і використання яких, можливе без отриман-
ня спеціального дозволу але використання таких персональних даних
повинно відбуватися лише в режимі визначеному національним законо-
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давством. Інша група даних («чутливі» персональні дані») характеризуєть-
ся тим, що збір, обробка та використання та передача таких даних потре-
бують особливих заходів безпеки. Такі заходи повинні визначатись націо-
нальним законодавством і мати чітко виражений характер. Третя група
(«особливо чутливі» персональні дані) характеризується або повною забо-
роною використання таких даних, або використання повинно відбуватися
у чітко визначених випадках з спеціальними гарантіями захисту і безпеки
такої інформації. До «чутливих» персональних даних можна віднести
наступну інформацію: банківська інформація (дані); дані з кредитних або
фінансових звітів; кредитні історії; дані про арешти; дані про освіту або
трудову діяльність особи (особливо дані про здібності та якості особи);
медичні дані, податкові дані. «Особливо чутливі» персональні дані, які
потребують більш високого рівня захисту, у порівнянні з іншими групами,
можуть окремо визначатися національним законодавством конкретної
країни, але, як правило, до цієї категорії відносяться наступні дані: расове
і етнічне походження, релігійні та політичні переконання, членство в про-
фесійних асоціаціях, членство у політичних чи громадських організаціях,
стан здоров’я, особливості сексуальної поведінки, відомості про притяг-
нення до кримінальної відповідальності (дані про прийнятий обвинуваль-
ний вирок суду у кримінальній справі).

В.П. Іванський аналізує застосування критерію «чутливості» на прикла-
ді бельгійського законодавства, яке визначає систему захисту персональних
даних. У Бельгії володілець (контролер) файлів (даних) повинен дотриму-
ватись особливо чітких і визначених правил обробки і використання трьох
категорій персональних даних: «особливо чутливих» даних; медичних
даних; судових даних. Медичні й судові дані відносяться до категорії «чут-
ливих» даних. Бельгійське законодавство закріплює найбільшу ступінь
захисту даним, пов’язаним з расовим і етнічним походженням, політичним
поглядами і діями, релігійним або філософськими переконаннями, член-
ством у будь-якому професіональному або трудовому союзі, а також прина-
лежністю до державної служби охорони здоров’я. Всі, вище перераховані,
дані визначаються законом «високочутливими даними». Воло ділець (кон-
тролер) файлів (даних) може обробляти таку категорію інформації лише
для визначених цілей. Слід відзначити, що бельгійське законодавство забо-
роняє будь-якому контролеру файлів сбір «високочутливих» медичних,
кримінальних або судових даних для передачі такої інформації за кордон з
метою обробки на території закордонної держави. Така вимога ґрунтується
на положеннях бельгійського законодавства, яке передбачає заборону
обробки і передачі таких даних в межах території Бельгії1.

Актуальною є можливість врахування досвіду Російської Федерації у
класифікації видів і груп персональних даних. Вагомий вклад у цьому
напрямку зроблений А. В. Кучеренко. Відповідно до російського інформа-
ційного законодавства будь-яка інформація поділяється на загальнодоступ-
ну інформацію і інформацію, доступ до якої обмежений федеральними
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законами – інформація з обмеженим доступом. Враховуючі положення
законодавства Російської Федерації і виходячи з зазначеної класифікації,
персональні дані відносяться до інформації, доступ до якої обмежений
законом «Про персональні дані». Цей закон був прийнятий на виконання
міжнародних зобов’язань і імплементацію міжнародних стандартів у сфері
правого регулювання обігу і захисту персональних даних. Це поклало
початок створенню в Російській Федерації необхідного правого забезпе-
чення реалізації прав громадян, захисту суспільних і державних інтересів
у сфері використання персональних даних2.

Закон містить певний перелік персональних даних (прізвище, ім’я, по-
батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса, сімейний, соціаль-
ний, майновий стан, освіта, професія, доходи та інша інформація). Але
треба визнати, що такий перелік не є вичерпним. 

Лише в процесі аналізу всіх норм Федерального закону «Про персо-
нальні дані» можна визначити поділ персональних даних на спеціальні,
біометричні й дані загального характеру3.

Відповіднодо статті 6 Конвенції Ради Європи «Про захист фізичних
осіб при автоматизованій обробці персональних даних» персональної
інформації відносяться дані, що стосуються расової приналежності, полі-
тичних поглядів або релігійних і інших переконань, здоров’я чи статевого
життя, а також дані про судимість4. У європейській практиці ці дані іме-
нуються як «чутливі» персональні дані, а в статті 10 Федерального закону
РФ «Про персональні дані» така категорія даних іменується «спеціальні
персональні дані». Важливо зазначити, що перелік «спеціальних персо-
нальних даних» дещо розширений у порівнянні з переліком зазначеним у
Конвенції. В РФ цей перелік доповнений даними про національну належ-
ність і даними про філософські переконання.

Відповідно до Конвенції, автоматизована обробка спеціальної категорії
персональних даних заборонена у випадку відсутності на рівні національ-
ного законодавства гарантій забезпечення безпеки обробки персональної
інформації.

Н.І. Петрикіна пропонує альтернативний шлях вирішення цієї пробле-
ми, а саме запровадити легальний поділ персональних даних на наступні
категорії: персональні дані, які перебувають у вільному обігу (П.І.Б., адре-
са, номер телефону, електронна пошта); персональні дані, які перебувають
в обмеженому обігу (реєстраційні номери, дата народження, освіта, сімей-
ний стан, наявність дітей, стан здоров’я та ін.); персональні дані, які обер-
таються у спеціальних цілях (дані про усиновлення (удочеріння ), біомет-
рична інформація); персональні дані, які заборонені до обігу (спеціальні
персональні дані). А.В. Кучеренко зазначає, що даний підхід є невдалим,
обґрунтовуючи це тим, що запровадження такої підстави виділу груп пер-
сональних даних не є можливим5.

Самостійну класифікацію персональних даних було запропоновано
В.Я. Іщейновим. Зазначений підхід передбачає поділ персональних даних
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на дві категорії: фізичні і фізіологічні персональні дані. Окремо розгляда-
ються співвідносні дані. Перелік даних людини, які традиційно відносять
до біометричних даних, автором значно розширюється. До числа фізичних
і фізіологічних даних В.Я Іщейнов відносить: стать, вік, зріст, масу тіла,
склад крові, склад ДНК, будова сітківки очей, цифровий образ особи, наяв-
ність або відсутність будь-яких пластичних операцій, відбитки пальців,
відбитки долонь, сексуальну орієнтацію, апперцепцію, стан нервової сис-
теми, хронічні захворювання, відсутність будь-яких органів або частин
тіла, наявність патологічних змін в організмі людини, індивідуальні особ-
ливості (гіпноз, телепатію тощо). До категорії співвідносних персональних
даних автором віднесені наступні дані: місце і дату народження, расове і
етнічне походження, національність, соціальне походження, сімейний
стан, наявність і кількість дітей, місце роботи, займана посада, рівень
зарплати, адреса прописки, адреса місця проживання, контактні телефони
(домашні, службові, стільникові), громадянство, наявність судимості,
наявність родичів (у тому числі за кордоном), наявність власності (в тому
числі за кордоном), політичні погляди, релігійні та філософські переко-
нання, дані паспорта або інших документів, що засвідчують особу, наяв-
ність закордонного паспорта, ідентифікаційні номери (медичного, пенсій-
ного страхування, платника податків тощо), коло знайомств, хобі6.

На нашу думку, потрібно виділити класифікацію запропоновану
І. Оніщенком, який виділяє види персональних даних за різними класифі-
каційним ознаками. За характером виникнення: об’єктивні та суб’єктивні
відомості про фізичну особу. До об’єктивних відносяться біометричні
дані, дані фінансового характеру (банківський рахунок, інформація про
кредит). До суб’єктивних даних про фізичну особу автор відносить інфор-
мацію, яка характеризує особисті якості особи (характеристика, дані атес-
тації, автобіографічні дані). За джерелами виникнення інформація поділя-
ється на первинну і вторинну інформацію. Первинна інформація – це відо-
мості отриманні безпосередньо від особи або відомості , які перебувають
у вільному доступі. Вторинна інформація, як правило, отримується з сфор-
мованих баз даних. За способом фіксації інформації, автор виділяє інфор-
мацію зафіксовану на папері або зафіксовану в електронній формі. В папе-
ровій формі інформація може міститися в картотеках, каталогах, довідни-
ках, а в електронній формі, інформація може бути об’єктивована на маг-
нітних, оптичних електронних носіях. За способом об’єктивізації (оброб-
ки) персональні дані можуть перебувати у текстовій формі (цифровій
та/або буквеній), у графічній формі та відомості у фото форматі, аудіо фор-
маті або у формі поєднання всіх способів обробки і об’єктивізації інфор-
мації. Наступним критерієм поділу персональних даних є режим правово-
го регулювання. Автор пропонує виділяти персональні дані з загальним
режимом правового регулювання і персональні дані з особливим режимом
правового регулювання. До першої категорії відноситься більшість персо-
нальних даних. До персональних даних з особливим режимом правового
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регулювання відносяться дані наступного характеру: відомості про расове
або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання,
членство в політичних партіях та професійних спілках, відомості, що сто-
суються здоров’я чи статевого життя, особи, тощо). За термінами обробки
персональні дані поділяються на безстрокові (термін обробки і викорис-
тання не визначений), довгострокові (терміном використання до сімдесяти
років), середньострокові (терміном використання визначений до десяти
років) та коротко строкові з терміном використання до трьох років.
Класифікація даних за рівнем зв’язку з особою поділяє персональні дані на
інформацію, що безпосередньо стосується особи (запис у базі даних
медичного закладу, банківський рахунок фізичної особи, особова справа
працівника тощо) та інформацію, що пов’язана з особою опосередковано
(записи відеоспостереження у громадських місцях, реєстраційний запис
про право власності на об’єкт нерухомого майна тощо). Наступна класи-
фікація здійснюється автором на основі змісту7 відповідних персональних
даних. До різновидів такої класифікації можна віднести наступні: дані, які
ідентифікують особу (прізвище, ім’я, по-батькові); паспортні дані; освіта;
біометричні дані (стать, колір шкіри, вага, зріст, біологічні особливості),
психологічні відомості про особу; інтереси; характеристика особи спожи-
вача; сімейний стан; фінансова інформація; захоплення особи; звички;
електронно-ідентифікаційна інформація про інтернет трафік особи; інфор-
мація про місцезнаходження особи отримана засобами GPS, GSM, відео
запис з камер спостереження, звукозаписи тощо8.

Петрикіна Н.І. пропонує класифікацію, яка передбачає запровадження
закритих переліків персональних даних у рамках окремого галузевого
законодавства, які будуть використовуватися в окремих сферах правозас-
тосування, залишивши при цьому в спеціальному законі лише загальні
критерії віднесення інформації до персональних даних, а також принципи
і умови їх обігу9.

Отже, всі підходи є виправданими і мають свої позитивні й негативні
аспекти. Європейський підхід до класифікації персональних даних харак-
теризується більш загальним способом класифікації персональних даних,
на відміну від підходу запропонованим російським законодавством. Нині
в світі існує чимало підходів до класифікацій персональних даних і в кож-
ній країні є свої особливості визначення критерії класифікації. Найбільш
прийнятним для України є досвід Бельгії, що, в свою чергу, відображає
загальноєвропейський підхід до класифікації персональних даних.
Основною підставою для класифікації персональних даних в європей-
ських країнах є рівень вразливості даних, що, в свою чергу, визначає сту-
пінь захисту такої інформації. Такий підхід, на нашу думку, є прийнятним
для українського законодавця.
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УДК 346.9
І. В. КРИВОШЕЇНА

Н.О. КУХАР

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ 
ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Досліджено актуальні проблеми авторського права в мережі Інтернет. Надано
аналіз ознак об’єктів авторського права, їх види, проблемні питання щодо визначення
сторони, яка може нести відповідальності за порушення авторських прав в Інтернеті.
Проведено детальний аналіз національного та міжнародного законодавства щодо тех-
нічних засобів захисту об’єктів авторського права в мережі Інтернет. Пропонується
найбільш оптимальні шляхи вдосконалення законодавства України, враховуючи прак-
тику іноземних країн.

Ключові слова: авторське право, мережа Інтернет, ознаки об’єктів авторського
права, заходи і засоби захисту

Кривошеина И.В., Кухарь Н.А. Актуальные проблемы защиты объектов авто-
рского права в сети Интернет

Исследовананы актуальные проблемы авторского права в сети Интернет.
Анализируются признаки объектов авторских прав, их виды, проблемные вопросы опре-
деления стороны, которая может нести ответственность за нарушение авторских
прав. Проведен детальный анализ национального и международного законодательства
в отношении технических средств защиты объектов авторского права в сети
Интернет. Предлагается наиболее оптимальные пути совершенствования законода-
тельства Украины, учитывая практику зарубежных стран.

Ключевые слова: авторское право, сеть Интернет, признаки объектов авторско-
го права, меры и средства защиты.

Krivosheina Inga, Kukhar Nataliia. Actual problems of protection of the objects of
copyright law in the Internet

The article is devoted to current issues of copyright law in the Internet. The characteris-
tics of objects of copyright, its types, problems of determining the party who could be respon-
sible for copyright infringement are analyzed. The authors carried out a detailed analyzes of
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national and international legislation on technological protection of copyright law in the
Internet. The authors also suggest the most appropriate ways of improving the legislation of
Ukraine taking into the account the practice of foreign countries.

Key words: сopyright law, Internet, characteristics of objects of copyright, copyright
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Розвиток сучасних технологій та інформаційного суспільства розши-
рює можливості вільного доступу практично до будь-яких об’єктів права
інтелектуальної власності. Найчастіше таке використання відбувається із
порушенням прав володільців таких об’єктів. Саме тому найактуальніши-
ми є питання захисту об’єктів в мережі Інтернет. Особливу увагу при
цьому заслуговують об’єкти авторського права у зв’язку із легкістю пору-
шення прав на них.

Дослідженню питань особливостей захисту прав інтелектуальної влас-
ності присвячені роботи Р. Еннан, Ю.М. Капіци, захисту окремих об’єктів
присвячено роботи Т. Ромат, реалізацію прав інтелектуальної власності в
Інтернеті досліджує О. Жилінкова, К.А. Губак, О. Россомахіна. Також
основу досліджень складають праці відомих вітчизняних науковців в сфері
інтелектуальної власності О.А. Підопригори, А.О. Кодинця та інших.

Завдяки стрімким темпам розвитку та розповсюдження цифрової
інформації за допомогою мережі Інтернет, легкий та швидкий доступ до її
джерел існує велика можливість порушень, а особливо – порушення прав
на об’єкти інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Твори, що розмі-
щуються та використовуються в мережі Інтернет дуже часто за своєю при-
родою є об’єктами, що охороняються авторським правом: тобто відносять-
ся до творів науки, літератури та мистецтва. Тому важливою проблемою на
сьогоднішній день є розробка ефективних засобів захисту авторських прав
у кіберпросторі. 

Ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначає
об’єкти авторського права, з переліку таких об’єктів у мережі Інтернет
можуть використовуватись: літературні письмові твори белетристичного,
публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру; комп’ютер-
ні програми; музичні твори з текстом і без тексту; аудіовізуальні твори;
фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними
до фотографії; ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні
твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури
та інших сфер діяльності; похідні твори та інші складені твори. Окрім тво-
рів, що визначені чинним українським законодавством об’єктами правової
охорони серед науковців дискусійним є питання, чи можна визнавати веб-
сайт та електронну книгу окремим видом об’єктів авторського права.

На думку багатьох науковців, сайт, як результат інтелектуальної діяль-
ності, є особливим самостійним об’єктом авторського права у вигляді
складеного електронного, цифрового твору, зміст якого становить систе-
матизована сукупність даних (програм ЕОМ або баз даних), розміщених
на його сторінках (html-документи), на яких поширюється положення ЦК
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України про програми ЕОМ і бази даних. Також, на думку деяких науков-
ців, сайт доцільно оцінювати як цілісний єдиний об’єкт, а не розглядати
окремі його елементи (зокрема зміст сайту), оскільки визнання елементів
сайтів самостійними об’єктами авторського права припустиме за умови
відповідності певного елементу сайту вимогам законодавства щодо ознак
твору1.

Крім того, дискусійним є і питання виокремлення такого об’єкту авто-
рського права як електронна книга. Електронна книга являє собою сукуп-
ність елементів, які можуть самостійно виступати об’єктами авторського
права – літературний твір; програмний продукт, автором якого виступає
програміст; ілюстрації до твору; музика, яка виступає звуковим супровод-
женням під час читання електронної книги. У своїх наукових працях,
В. Букарев зазначає, що автором електронної книги потрібно визнавати
особу, яка здійснила творчий підбір вказаних творів і використала їх з
метою створення електронної книги без порушення прав авторів кожного
використаного твору. Відповідна особа, яка створила електронну книгу,
буде мати право використовувати створене авторське право на даний
об’єкт виключно у тому випадку, якщо вона належним чином оформить
авторські договори зі всіма авторами та / або правовласниками творів, що
входять до складу створеної ним електронної книги2. 

На нашу думку, виокремлення електронної книги та веб-сайту як окре-
мих об’єктів авторського права є недоречним і необґрунтованим, оскільки
електронну книгу можна віднести до такого об’єкта авторського права як
збірник творів та інших складених творів, а веб-сайт є збірником складе-
них творів (програм або баз даних), саме тому, особа, яка здійснила відпо-
відний підбір, визнається як упорядник та її права визначаються ст. 19 ЗУ
«Про авторське право і суміжні права». 

Для подальшого визначення особливостей захисту об’єктів авторсько-
го права в мережі Інтернет необхідно зупинитись на критеріях охороноз-
датності трорів. Так, твір, , повинен відповідати певним вимогам:

Твір має бути оригінальним – в Україні критерій оригінальності в зако-
нодавстві прямо не закріплено. Більшість науковців зазначають, що оригі-
нальність не можна розглядати як синонім «новизни», оскільки обидва з
двох ідентичних творів, створених різними авторами незалежно один від
одного, будуть охоронятися авторським правом, навіть якщо один із цих
творів, будучи створеним пізніше, не є новим3. 

Твір повинен бути вираженим в об’єктивній формі – тобто такій формі,
що дозволяє сприймати твір органами почуттів. Деякий час дискусійним
було питання, чи можна визнавати існування твору в мережі Інтернет
об’єктивною формою. Згідно з п. 46 Постанови Пленуму Вищого госпо-
дарського суду «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних
із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 № 12 розмі-
щення творів у мережі Інтернет у вигляді, доступному для публічного
використання, є їх відтворенням у розумінні статті 1 Закону України “Про
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авторське право і суміжні права”, і тому на таке розміщення творів поши-
рюється дія статті 15 цього Закону.

Чинне законодавство, встановлюючи перелік об’єктів авторського
права, також встановлює засоби захисту даних об’єктів від їх порушення.
Згідно з Рекомендаціями Державної служби інтелектуальної власності
України щодо вдосконалення механізму регулювання цифрового викорис-
тання об’єктів авторського права і суміжних прав через мережу Інтернет4

існують такі види засобів захисту авторського права: 
Ідентифікація об’єктів авторського права і суміжних прав –

Ідентифікаційний код ISBN.
Цифровий підпис, який надійно засвідчує належність документа певній

особі. Файл-носій з вбудованим електронно-цифровим підписом має усі
ознаки документа і може являти собою доказ для суду5.

Цифрові марки або цифрові водяні знаки, що наносяться за допомогою
спеціального програмного забезпечення, яке вбудовує прихований код пев-
ного формату у файли. Їх особливість – стійкість до будь-яких операцій
над документами. Цифрові водяні знаки ускладнюють або роблять немож-
ливим протиправне комерційне використання об’єкта і можуть бути скла-
довою доказів порушення прав6.

Обмеження доступу до матеріалів, що розміщені в Інтернеті, наприк-
лад, бази даних комерційних сайтів і деяких електронних бібліотек та архі-
вів доступні тільки за попередню плату. Можливе застосування «цифрових
конвертів», що передбачають укладання угоди із власниками тих або
інших ресурсів у мережі Інтернет.

Методи криптографічного перетворення матеріалів, такі як шифруван-
ня, використання якого дозволяє обмежити або повністю виключити мож-
ливість копіювання творів;

Метод антикопії, або анти копіювання.
Створення web-депозитаріїв – існує сховище, куди депонуються в без-

умовному порядку усі можливі твори. Для цього особа подає заяву про те,
що вона є автором твору із зазначенням його назви та коротким описом.
Фіксується дата такого прийому твору, оформлюється свідоцтво про те, що
певний об’єкт прийнято, яке видається заявнику. Даний засіб дає можли-
вість довести наявність авторського права, порівняти твори, визначити
справжнього автора7.

Також до видів засобів захисту авторського права в мережі Інтернет
відносять попередження відвідувачів сайту про умови використання
інформації та відповідальність за їх порушення; створення стандартних
договірних умов контрактів між користувачами та провайдерами
Інтернету. Для реалізації даного засобу захисту повинна буті проведена
ідентифікація і облік усіх потенційних користувачів Інтернету таким
чином, щоб вони мали змогу працювати у режимі он-лайн тільки після
укладання відповідних контрактів з оператором мережі та провайдером
послуг8.
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Детальну класифікацію видів засобів захисту авторських прав у мере-
жі Інтернет у своїх працях розкриває О. Рассомахіна, яка виокремлює: 

Правові засоби захисту даних прав – засоби, пов’язані із різного роду
правочинами, встановленими законодавством способами захисту авто-
рського права, визначенням, що є порушенням даних прав, встановлення
відповідальності за відповідні правопорушення.;

Неправові засоби захисту авторських прав, які поділяються на органі-
заційні та технічні9.

Згідно з ч. 3 ст. 176 Угоди «Про асоціацію між Україною, з однієї сто-
рони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторо-
ни» технічні засоби – будь-яка технологія, пристрій або компонент, які, за
умови їх нормального використання, призначені для запобігання або обме-
ження дій, які не санкціоновані правовласником будь-якого авторського
права або будь-яких суміжних прав, як це передбачено законодавством
кожної із Сторін, по відношенню до творів або інших об’єктів, що охоро-
няються. Технічні засоби вважаються «ефективними», якщо використання
твору або іншого об’єкта, що охороняється, контролюється правовласни-
ками шляхом застосування контролю за доступом або процедури захисту,
таких як кодування, скремблювання або інше перетворення твору або
іншого об’єкта, що захищається, або механізм контролю за копіюванням,
який має на меті захист10.

За своєю суттю технічні засоби захисту належать до такої форми охо-
рони цивільних прав, як самозахист, який передбачений у ст. 19
Цивільного кодексу України. Закріплення у законодавстві норми про забо-
рону дій щодо обходу технічних засобів захисту та відповідальності за
вчинення даних дій є встановленням правової охорони технічних засобів
захисту. Деякі вчені стверджують, що дана охорона обумовлена тим, що
технічні засоби захисту самі по собі є малоефективними, оскільки вони є
факультативними до правових засобів захисту, забезпечують додаткову
охорону об’єктів авторського та суміжних прав11. На нашу думку, технічні
засоби захисту є досить ефективними, оскільки законодавець встановлює
досить широкий їх перелік, з якого особа може виділити один чи навіть
більше технічних засобів, які доречно використати з метою захисту об’єк-
ту авторських прав в соціальних мережах. Також використання певних
технічних засобів, наприклад, зазначення знаку ©, автора і року публікації,
може полегшити у судовому порядку процес доказування, що автором від-
повідного твору є саме дана особа.

На нашу думку, з метою захисту своїх прав під час розміщення твору у
мережі Інтернет, автор може піти наступним шляхом. По-перше, розмісти-
ти інформацію про володіння правами на даний твір, вказавши автора,
умови використання твору (доцільним є також використання знаку © із
зазначенням автора та року публікації). По-друге, розміщення твору у фор-
маті, який унеможливлює його копіювання (наприклад, у форматі PDF). У
тому випадку, коли автор дозволяє копіювати твір, він може зазначити тер-
мін із зазначенням дати, після настання якої зробити це буде неможливо.

177Юридичні і політичні науки



По-третє, використовувати засоби захисту встановлені у Рекомендаціях
Державної служби інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки
України щодо вдосконалення механізму регулювання цифрового викорис-
тання об’єктів авторського права і суміжних прав через мережу Інтернет
(зокрема, цифрові марки чи цифрові водяні знаки). У тому випадку, якщо
права автора порушили, необхідно спочатку звернутися до правопорушни-
ка із вимогою про припинення правопорушення та відновлення поруше-
них авторських прав (наприклад, якщо особа неправомірно розміщує твір
на сайтах – із вимогою видалення творів із відповідних сайтів). Також
особа може завернутися до адміністрації сайту із вимогою відновлення
своїх авторських прав (видалення свого твору або зазначення правомірно-
го автора). У тому випадку якщо вищезазначені способи були неефектив-
ними, варто зупинити порушення авторських прав в мережі Інтернет у
судовому порядку. 

Варто зазначити, що в Угоді «Про асоціацію між Україною, з однієї сто-
рони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторо-
ни», зокрема у ч. 1 ст. 236, вказуються можливі попередні та попереджу-
вальні заходи , а саме: судові органи можуть, за клопотанням скаржника
видати попередню судову заборону, призначену для запобігання будь-
якому можливому порушенню права інтелектуальної власності, або забо-
ронити, на попередній основі та за умови сплати, якщо необхідно, штрафу,
якщо це передбачено національним законодавством, продовження пору-
шення того права, або зробити таке продовження порушення таким, що
підпадає під гарантії, які забезпечують виплату компенсації правовласни-
ку. Також у ч. 4 ст. 236 зазначається, що вищезазначені тимчасові заходи
можуть, у відповідних випадках, вживатись без заслуховування відповіда-
ча, зокрема, якщо будь-яка затримка спричинятиме невиправну шкоду
власнику прав. В такому випадку, Сторони інформують про це без затрим-
ки, найпізніше після виконання заходів. Перегляд, в тому числі право бути
заслуханим, має відбуватися після подання заяви відповідачем з метою
винесення рішення, протягом обґрунтованого строку після сповіщення про
заходи, чи будуть ті заходи змінені, анульовані або підтверджені. Отже, ми
можемо зробити висновок, що запровадження вищезазначених норм у
законодавство України суттєво вдосконалює механізм судового захисту
порушених авторських прав.

Одними із найсуворіших, але, на нашу думку, і найефективніших є
заходи захисту авторських прав у Франції, які регулюються законом
HADOPI або «законом трьох попереджень», який був прийнятий у 2009 р.
згідно з даним законом, провайдер, який викрив користувача у скачуванні
й розповсюджені захищеного авторським правом твору, направляє йому
попереджувальний лист електронною поштою. Якщо порушник не припи-
няє своєї діяльності, йому надсилається 2-ге попередження рекомендова-
ним листом. Якщо ці попередження не зупинили порушника, провайдер
відключає йому Інтернет на тримісячний строк. Крім того, порушник авто-
матично заноситься в «чорний список» і не зможе змінити провайдера12.
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На нашу думку, дана система повинна бути закріплена і в законодавстві
Україні, адже практика свідчить, що даний механізм захисту є дієвим і сут-
тєво зменшує кількість правопорушень, оскільки, за перший рік перше
попередження отримали приблизно 2 мільйони французів, 2-ге поперед-
ження – 186 тисяч, загалом відбулося 663 судових розгляди у зв’язку з
3 попередженням, а санкції були застосовані до 1 порушника13.

Варто зазначити, що під час порушення авторських прав в мережі
Інтернет, найбільш проблемним питанням є визначення сторони, яка може
нести відповідальність за відповідне правопорушення. На думку багатьох
науковців, цивільну відповідальність можна застосовувати до осіб, які
доводили до загально відома публіки твори, що охороняються авторським
правом чи відтворювали його без дозволу авторів. Щодо притягнення до
адміністративної та кримінальної відповідальності не існує єдиної точки
зору: з одного боку, повинні притягуватися особи, які є адміністраторами
сайту, а також особи, які здійснюють управлінські функції щодо регулю-
вання діяльності відповідного сайту14. На думку інших вчених, до відпові-
дальності повинні притягуватися особи, які є власниками сайтів, але лише
за наявності доказів умислу в їх діяльності15.

Дослідивши механізм реалізації та захисту авторських прав в мережі
Інтернет, можна запропонувати такі шляхи вдосконалення законодавства:

Виокремлення електронної книги та веб-сайту як окремих об’єктів
авторського права є недоречним і необґрунтованим, оскільки електронна
книга входить до такого об’єкта авторського права як збірник творів та
інших складених творів, а веб-сайт є збірником складених творів (програм
або баз даних) і тому, особа, яка здійснила відповідний підбір, визнається
як упорядник та її діяльність регулюється ст. 19 ЗУ «Про авторське право
і суміжні права».

Оскільки законодавець встановлює таку обов’язкову ознаку для об’єк-
тів авторського права як оригінальність, необхідно на законодавчому рівні
закріпити тлумачення даного питання з метою покращення процесу відне-
сення твору до об’єктів авторського права.

Закріпити на законодавчому рівні перелік осіб, що можуть бути при-
тягнуті до цивільної, кримінальної та адміністративної відповідальності за
порушення прав на об’єкти авторського права в мережі Інтернет.

При реєстрації авторських прав особам повинно бути роз’яснено щодо
використання технічних засобів захисту їх авторських прав у мережі
Інтернет, застосування яких повинно суттєво зменшити кількість правопо-
рушень у даній сфері.

З метою вдосконалення засобів захисту авторського права застосувати
практику іноземних держав, зокрема Франції, закріпивши на законодавчо-
му рівні правила передбачені французьким законодавством.

Проаналізувавши актуальні проблеми захисту об’єктів авторського
права в мережі Інтернет, ми можемо зробити висновок, що вдосконалення
чинного законодавства шляхом нормативного тлумачення обов’язкових
критеріїв даних об’єктів, встановлення осіб, які повинні нести відпові-
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дальність за відповідні правопорушення, а також врахування іноземного
досвіду суттєво покращить механізм захисту об’єктів авторських прав в
мережі Інтернет.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДМЕЖУВАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З НАДАННЯ
ПОСЛУГ ВІД СУМІЖНИХ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Статтю присвячено питанню розмежування договорів з надання послуг з підряд-
ними, трудовими договорами та договорами з надання виконавських послуг.
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Статья посвящена вопросу разграничения договоров по предоставлению услуг с
подрядными, трудовым договорам и договорами по предоставлению исполнительских
услуг. Акцентируется внимание на разграничении понятий «работа» и «услуга», иссле-
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Fedorchenko Natalia. The percularities of differentiation of obligations of service
delivery from joint obligations

This article is devoted to the issue of delimitation agreements with contractors providing
services, labor contracts and the provision of executive services. Attention is focused on the
distinction between “work” and “service”, examines issues eradicate existing contradictions
in the existing legislation and jurisprudence of this issue. 

Key words: service obligations, contracting agreements, service, work, employment con-
tract, contract foroperational services.

Динаміка економічних відносин, зокрема у сфері виробництва і розпо-
ділу, та успішне функціонування ринку товарів, робіт і послуг вимагають,
щоб правові форми, в які втілюються різні за характером суспільні відно-
сини, були адекватні новому економічному змісту. Основною та найбільш
стійкою в часі правовою формою є договір, роль якого докорінно змінила-
ся в умовах ринкової економіки. 

Основним завданням цієї статті є пошук критеріїв відмежування
зобов’язань з надання послуг від суміжних договірних зобов’язань і визна-
чення їх місця в системі цивільно-правових зобов’язань. До суміжних
договірних зобов’язань можна віднести, перш за все, ті зобов’язання,
об’єктами яких традиційно вважаються дії.

Зважаючи на те, що аналізу видів договору про найм в римському праві
присвячено багато робіт відомих зарубіжних, а також вітчизняних рома-
ністів різних періодів, можна припустити, що генеалогічне коріння сучас-
ного договору з надання послуг беруть початок в «locatio-conductio
operarum». У сучасній романістиці не викликає заперечень твердження, що
наймання для виконання певної послуги головним чином здійснюється для
повсякденних, домашніх робіт, що не припускають ніяких особливих здіб-
ностей чи спеціальних знань, за вказівкою наймача1.

У пошуках відповіді на питання розмежування договорів з виконання
робіт та договорів з надання послуг, слід зазначити, що майже традицій-
ним переважним результатом таких досліджень, у вітчизняній цивілістиці
є твердження про нетотожність зазначених вище договірних правових
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форм 2. Останнє дозволяє стверджувати про існування в цивільному праві
двох окремих типів договорів: з виконання робіт (підрядні договори) та
надання послуг. 

Необхідно підкреслити, що як у договорах з надання послуг, так і в
договорах підряду сутність діяльності боржника з виконання договору
полягає у вчиненні певних дій. Так, аналіз закріпленої в ст. 837 ЦК України
дефініції договору підряду свідчить, що поняття «робота» розкривається
законодавцем через категорію «вчинення дії» або «діяльності». В літерату-
рі зазначається, що «робота» – це діяльність, результати якої мають мате-
ріальний вираз і можуть бути реалізовані для задоволення потреб юридич-
них і фізичних осіб. Водночас «послуга» – це діяльність, результати якої не
мають, як правило, матеріального виразу, вони реалізуються і спожива-
ються в процесі здійснення цієї діяльності3.

На побутовому рівні можна говорити, що для того, хто надає послугу,
відповідна дія є роботою, а для того, в чиїх інтересах вона здійснюється, –
послугою. Але якщо юридичне значення в послузі має власне здійснення
діяльності, то і роботи до діяльності не байдужі. Усе це певною мірою
зближує феномени «робота» і «послуга», але, разом із тим, не дає підстав
для їх ототожнення. Характерними ознаками послуги, як наголошується в
літературі, є: 1) корисний ефект; 2) невіддільність від джерела; 3) непоміт-
ність, невідчутність; 4) нематеріальність; 5) якість, диференційованість
якості послуги; 6) ексклюзивність; 7) неможливість зберігання; 8) неви-
черпність4. 

Проблемі співвідношення зобов’язань, які полягають у наданні послуг
або виконанні робіт, у юридичній літературі відводиться значне місце. На
думку одних авторів, роботи і зобов’язання з їх виконання – це більш
широке поняття щодо послуги5; інші, навпаки, розглядають виконання
робіт як різновид послуг6; треті – ці категорії розділяють7. Вважаємо, що з
правової точки зору немає підстав говорити про збіг цих двох понять і,
отже, видається недоцільним ні роботу розглядати як різновид послуг, ні
послугу як різновид робіт, оскільки вони спрямовані на досягнення різних
результатів.

В основному розмежування цих груп договірних зобов’язань прово-
диться за об’єктом зобов’язання: у зобов’язаннях з виконання робіт – це
роботи, в зобов’язаннях з надання послуг – послуги. Саме в матеріально-
му характері благ, стан яких піддається зміні або збереженню в процесі
виконання робіт, і полягає той матеріальний субстрат, який визначає спе-
цифіку робіт як самостійного об’єкта цивільних прав. 

У зв’язку з наведеним вище аналізом вважаємо спірною висловлену в
юридичній літературі точку зору про розподіл послуг на нематеріальні
(«чисті») і матеріальні (ті, що опосередковуються підрядними відносина-
ми)8. Оскільки правильніше було б говорити або про послуги, або про
роботи.

Слід зазначити, що і роботи, і послуги – це визнані законом об’єкти
цивільних прав, вони об’єктивуються у процесі цілеспрямованої діяльнос-
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ті певного виду, а їх результати володіють споживчою вартістю. Водночас
в загальних положеннях про об’єкти цивільних прав не міститься визна-
чення ні результатів робіт, ні послуг. Вони лише перераховуються в ст. 177
ЦК України поряд з іншими об’єктами цивільних прав. Зміст роботи лише
частково розкривається в ч. 2 ст. 837 ЦК України. Натомість зміст послуги
взагалі законодавцем не розкривається, хоча також зазначається в ст. 177
ЦК. 

Тобто, законодавець визначаючи у ст. 177 ЦК України послуги як само-
стійний об’єкт цивільних прав, на відміну від інших об’єктів, наприклад,
цінних паперів, не закріпив їх легального визначення. Немає нормативно-
го визначення поняття послуг і в гл. 63 ЦК України. З огляду на наведене
вважаємо за необхідне вказати на потребу подальшого удосконалення чин-
ного законодавства з метою приведення його положень у відповідність до
вже загальновизнаних положень науки цивільного права щодо розуміння
поняття послуг. 

Непростою є практика розмежування договорів з надання послуг та
трудового договору. Близькість цих договірних конструкцій, на нашу
думку, визначена тим, що обидві договірні конструкції охоплюють своїм
правовим регулюванням процес праці. При цьому сформовані на практиці
форми організації праці настільки зближують ці дві договірні конструкції,
що межа між ними стає недостатньо чіткою.

Відмінності трудового договору та договору про надання послуг часто
проводять за обставинами, які, по суті, є вже наслідком кваліфікації відно-
син як трудових чи цивільних. Скажімо, вказують на те, чи повинен робо-
тодавець платити страхові внески на працівника, чи вправі накладати стяг-
нення тощо. Це наслідок об’єктивних труднощів, що виникають при
визначенні правової природи таких відносин.

Водночас в доктрині права трудові та цивільно-правові договори при-
йнято розрізняти за рядом відмінних ознак, основною з яких є наявність
підпорядкованості внутрішньому трудовому розпорядку. Працівник за
трудовим договором повинен приходити на роботу та йти з неї вчасно,
виконувати свої посадові (службові) обов’язки, виконувати вказівки керів-
ників тощо. У основу визначення трудових обов’язків покладена відповід-
на інструкція.

Уточнення трудових обов’язків проводиться при прийомі на роботу і
відображається в трудовому договорі. Разом з тим слід зазначити, що й в
договорі про надання послуг поряд з обов’язками виконавця може обу-
мовлюватися розпорядок роботи.

Для розмежування трудових і цивільних відносин в юридичній літера-
турі пропонується сприйняти критерій триваючого чи разового характеру
відносин між їх учасниками. На думку Н. В. Лазора, якщо громадянин
запрошується для надання послуг упродовж певного періоду часу (тиж-
день, місяць), поряд із цим обумовлюється виконання ним певної функції
(водій, повар), то це трудові правовідносини. Якщо йдеться про виконання
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одноразового, конкретного завдання (погуляти з дитиною, здійснити
закупки), то це цивільні правовідносини9.

На нашу думку, така позиція про разовий характер послуги і, отже, про
неможливість встановлення триваючих відносин з надання послуг не
витримує критики, оскільки яскравий приклад триваючого характеру від-
носин з надання послуг міститься в ст. 26 Закону України «Про адвокату-
ру та адвокатську діяльність» від 5.07.2012 р. № 5076-VI, де вказано, що
адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання пра-
вової допомоги. А будь-яке юридичне обслуговування має певну трива-
лість (місяць, рік тощо), тобто відносини носять триваючий характер.

Трудовим договором відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю
(далі – КЗпП) України є угода між працівником і роботодавцем (юридич-
ною або фізичною особою-підприємцем), за якою працівник зобов’язуєть-
ся виконувати роботу, визначену цією угодою, і підпорядковується при її
виконанні, як правило, внутрішньому трудовому розпорядку (такого не
існує при укладенні договору з фізичною особою-підприємцем), а робото-
давець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпе-
чувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законо-
давством про працю, колективним договором і угодою сторін. 

Тобто, як вбачається із наведеного визначення при розмежуванні тру-
дового договору і договору з надання послуг можна запропонувати такі
критерії розмежування як: а) конкретність наданої послуги; б) періодич-
ність надання послуг і платежів; в) відсутність підпорядкованості при
наданні послуг.

На нашу думку, основна відмінність трудового договору та договору
про надання послуг полягає в ступені підпорядкованості працівника,
іншими словами, різною владою над виконавцем. Відома позиція
Л. С. Таля*, який характеризуючи трудові відносини, в якості їх особли-
востей відзначав підпорядкованість працівника у визначених межах волі
власника10. Безперечно, що в трудовому праві владні відносини проявля-
ються набагато ширше, ніж в цивільному (прикладом може слугувати
адміністративна підпорядкованість працівника своєму начальнику). Така
підпорядкованість передбачає навіть обов’язок працівника зазнавати стяг-
нення, які мають немайновий характер і спрямовані на особистість пра-
цівника, наприклад, зауваження, догана тощо. Разом з тим і у відносинах з
надання послуг не можна заперечувати наявність певної влади над вико-
навцем, адже як і за трудовим договором, виконавець за договором з
надання послуг повинен виконувати вказівки замовника. Однак в цивіль-
ному праві будь-який захист (за винятком захисту честі та гідності) має
майновий характер і відповідні цілі.
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Тому як вважав О.Пашков, є всі підстави конструювати єдину модель
трудового договору як родового поняття, відзначаючи характерні його
ознаки: особистий характер, специфічний предмет, підпорядкування пра-
цівника внутрішньому трудовому розпорядку11. Тобто, при виконанні
робіт за трудовим договором правовій регламентації підлягає сам процес
праці та її умови.

Зважаючи на наведене, видається, що, наприклад, відносини з догляду
за дітьми, людьми похилого віку, хворими тощо за своєю правовою приро-
дою є цивільно-правовими (відносинами з надання послуг), адже вихова-
тельці або няні навряд чи вправі хтось оголосити зауваження чи догану. Їм
можливо вказати лише на певні недоліки, що може вплинути на оплату цих
послуг. Якщо ж така особа й далі продовжує неналежним чином викону-
вати свої обов’язки такі відносини можуть бути припинені в односторон-
ньому порядку без звернення до суду та навіть пояснення причин. У тру-
дових відносинах такий порядок припинення відносин є неприпустимим,
оскільки для припинення трудових відносин буде потрібно дотримання
спеціальних процедур, а нерідко все це супроводжуватиметься судовим
розглядом. Таким чином наведений аналіз свідчить про цивільно-правову
природу відносин з надання такого роду послуг.

Останнім часом значного поширення набули так звані дозвільні послу-
ги, коли під різними приводами з громадян та організацій стягують плату
за вчинення для них будь-яких дій. Як правило, правові підстави таких дій
не витримують жодної критики. При цьому нерідко послуга існує тільки
на папері, а насправді її не надають. Такі послуги можуть надаватися як
державними (муніципальними) органами, так і комерційними організація-
ми. Серед них різні унітарні підприємства, господарські товариства, комі-
тети та управління адміністрації міста, деякі державні органи. 

Як зазначається в юридичній літературі, адміністративні договори як
форма регуляторної діяльності органів виконавчої влади в сфері господа-
рювання поділяються на нормативні та індивідуальні. Нормативні догово-
ри – це адміністративні договори, які можуть бути укладені між органами
виконавчої влади з об’єднаннями суб’єктів господарювання та підприєм-
ців. Ці договори містять у собі загальнообов’язкові правила поведінки, які
охороняються державою, тобто мають нормативний характер і є джерелом
права12. 

Однак найбільш розповсюдженою формою державного регулювання
серед адміністративно-правових договорів є індивідуальний договір.
Прикладом такого договору може слугувати так званий договір про конце-
сію публічної (державної) служби, за допомогою якого орган виконавчої
влади й особливо місцева адміністрація делегують господарським това-
риствам і об’єднанням, а також особам, що займаються підприємницькою
діяльністю, частину своїх функцій і повноважень по забезпеченню життє-
во важливих суспільних потреб і інтересів громадян13.

Сьогодні не новою є практика справляння плати за здійснення держав-
ними (муніципальними) органами своїх прямих функцій. У багатьох таких
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органах прийняті положення про надання платних послуг громадянам та
організаціям. Як правило, йдеться про підготовку і видачу документів
(актів про відповідність об’єктів правилам безпеки, про вибір і відведення
земельної ділянки тощо). Доволі часто оформляються такі відносини за
допомогою такого правового інструмента як договір про надання послуг.
Однак чи відповідає це положенням цивільного законодавства, більше
того, не зрозумілою залишається природа цих відносин?

На нашу думку, договори про надання послуг, які укладаються в наве-
дених випадках, є удаваними правочинами, оскільки їх укладення не тягне
за собою виникнення цивільних прав та обов’язків, що характерно для
цивільних правовідносин. Фактично ж слід констатувати, що при складан-
ні, наприклад, акта про відведення земельної ділянки, ніякі послуги не
надаються, адже всі дії, що здійснив працівник органів місцевого самовря-
дування, є виконанням ним своїх безпосередніх посадових обов’язків та,
відповідно, є публічними відносинами. Натомість сьогодні склалась
непоодинока практика укладення такого роду договорів, в яких наведени-
ми органами, всі подібні дії розглядаються як послуги.

Як вбачається із вищенаведеного, подібні відносини складаються при
реалізації відповідними структурами своїх владних повноважень.
Держава, а також органи місцевого самоврядування виконують найрізно-
манітніші функції соціального, економічного, управлінського характеру.
Здійснення цих функцій дозволяє встановлювати і підтримувати в країні
певний порядок. Відносини з владою не повинні будуватися на оплатній
основі. Їх ні в якому разі не можна перетворювати на товарно-грошові від-
носини. Така практика суперечить принципам організації та функціону-
вання державної влади, підриває її основу. 

Схожого висновку доходять й представники науки адміністративного
права. Так, О. Д. Крупчан, аналізуючи співвідношення приватного і пуб-
лічного права, розглядає т. зв. «управлінські послуги», які пропонує іме-
нувати «виконавськими послугами». Ознаками таких послуг, на думку вче-
ного, є те, що: а) ці послуги надаються конкретним приватним особам, як
правило, за їх ініціативою (зверненням), хоча не виключено їх надання і в
процесі самостійної діяльності органів виконавчої влади, за якої задоволь-
няються правомірні потреби та інтереси приватних осіб; б) надання цих
послуг спрямоване на створення належних умов для повноцінної реаліза-
ції приватними особами належних їм прав та виконання покладених на
них обов’язків; в) приватні особи мають право на свій розсуд (окрім вчи-
нення неправомірних дій) користуватися результатами наданих їм послуг.
На основі наведених ознак вчений приходить до висновку, що у випадках
звернення приватної особи за будь-якою виконавською послугою внаслі-
док прямої вказівки на це законодавства, тобто коли отримання такої
послуги є обов’язком, а не правом особи, така послуга повинна надавати-
ся державою безоплатно. В інших випадках розмір оплати виконавських
послуг не повинен перевищувати вартість реальних витрат держави в
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особі відповідного державного органу на їх надання і повинна надаватися
за рахунок бюджету14.

Доцільно зазначити, що в міжнародній практиці також виділяють цю
групу відносин. Наприклад, Генеральна угода з торгівлі послугами (англ.
«General Agreement on Trade in Services» – «GATS») в спеціальну групу
відносить послуги, які надаються при здійсненні функцій державної
влади, однак виводить подібні послуги зі сфери свого регулювання, оскіль-
ки вони надаються не на оплатних і конкурентних умовах15.

Видається, що найчастіше платежі, які стягуються за такими «догово-
рами», за своєю природою є зборами в бюджет. Отримані таким чином
додаткові фінансові кошти використовуються на власні потреби відповід-
них органів (оплачується ремонт приміщень, виплачуються додаткові
зарплати, покриваються адміністративно-господарські витрати).

Виходячи зі змісту ст. 6 Податкового кодексу України (далі – ПК), під
збором (платою, внеском) розуміється обов’язковий платіж до відповідно-
го бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними
спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб
державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими упов-
новаженими органами та особами юридично значимих дій. Виходячи з
цього приходимо до висновку, що плата за так званими «договорами з
надання виконавських послуг» володіє всіма рисами, властивими зборам.

Згідно п. 7.3. ст. 7 ПК України будь-які питання щодо оподаткування
регулюються цим кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися
іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення
щодо внесення змін до цього кодексу та/або положення, які встановлюють
відповідальність за порушення норм податкового законодавства. Тобто
закріплена в ПК України система податків і зборів забороняє введення
додаткових податків і зборів до вже встановлених різнорівневими норма-
тивно-правовими актами. 

Виходячи з цього видається за доцільне порекомендувати законодавцю
уточнити перелік зборів, які стягуються з фізичних і юридичних осіб при
вчиненні в їх інтересах певних дій, що дозволить вирішувати проблеми
фінансування діяльності державного апарату, не порушуючи положення
ПК України. Одночасно у правові акти, що регулюють діяльність відпо-
відних органів державної влади чи місцевого самоврядування, слід внести
зміни, що закріплять пряму заборону на отримання цими органами будь-
яких коштів, за винятком прямо передбачених законодавством зборів.

Отже, підсумовуючи вищенаведене, слід наголосити, що природа від-
носин з надання виконавських послуг органами державної влади чи місце-
вого самоврядування є публічно-правовою, а тому й алогічним є висновок
про можливість застосування договору про надання послуг до таких пра-
вовідносин, оскільки: а) учасники таких відносин не завжди є юридично
рівними; б) подібні відносини складаються при реалізації відповідними
структурами своїх владних повноважень; в) такі договори не спрямовані
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на виникнення цивільних прав та обов’язків; г) всі дії, що здійснив пра-
цівник органів місцевого самоврядування, є виконанням ним своїх безпо-
середніх посадових обов’язків та, відповідно, є публічними відносинами.

1. Новицкий И. Б. Римское частное право: учебник / И. Б. Новицкий,
И. С. Перетерский. – М., 1998. – С. 430. 2. Первомайський О. О. Договірне регулюван-
ня відносин із надання послуг / О.О. Первомайский // Розробка механізму правового
регулювання договірних відносин у підприємницькій діяльності / за ред. В. В. Луця. –
К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. – C. 228. 3. Цивільний
кодекс України: науково-практичний коментар. – Х.: Одіссей, 2008. – С. 826. 4.
Рєзнікова В. В. Правове регулювання посередництва у сфері господарювання (теоре-
тичні аспекти): монографія / Рєзнікова В.В. – Х, 2010. – С. 155 – 163. 5. Отдельные виды
обязательств. Курс советского гражданского права / Б. Антимонов, И. Брауде, К. Граве
и др. – М.: Госюриздат, 1954. – С. 221. 6. Гражданское право. В 2 т. / под ред.
Е. В. Суханова, Т. 2. – М.: БЕК, 1994. – С. 198. 7. Кабатов В. А. Возмездное оказание
услуг / В. А. Кабатов // Гражданский кодекс РФ, Ч. 2. – М., 1996. – С. 392; Яковлев В. Ф.
Гражданско-праовой договор в сфере обслуживания / Яковлев В.Ф. – М.: Наука, 1980. –
С. 17; Гриняк А. Б. Особливості розмежування договорів підряду та договорів із надан-
ня послуг / А. Б. Гриняк // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 4. – С. 18
– 19. 8. Кротов М. В. Обязательство по оказанию услуг в советском гражданском праве:
учебное пособие / Кротов М.В. – Л., 1990. – С. 12. 9. Лазор Н. Відмежування трудового
договору від цивільних договорів / Н. В. Лазор // Право України. – 1997. – № 12. – С. 85
– 86. 10. Трудовой договор. Цивилистическое исследование: [ч. 1: Общее учение] /
Л. С. Таль. – Ярославль: Тип. Губправления, 1913. – С. 1 – 2. 11. Пашков А. С. Договоры
о труде в условиях многоукладной экономики / А. С. Пашков // Государство и право. –
М.: Наука, 1993. – № 6. – С. 60. 12. Афанасьєв К. К. Адміністративний договір як форма
державного управління (теоретико-правовий аспект): автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. юрид. наук / К. К. Афанасьєв. – Х., 2002. – С. 10. 13. Кравцова Т. М.
Адміністративно-правові засади здійснення державної регуляторної політики в сфері
господарювання: дис. … докт. юрид. наук / Кравцова Т.М. – Х., 2004. – С. 228.
14. Крупчан О. Д. Організація виконавчої влади в Україні: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня докт. юрид. наук / О. Д. Крупчан. – Х., 2013. – С. 22. 15. Международное
экономическое право: ученик; пер. с фр. / Д. Карро, П. Жюйар. – М.: Международные
отношения, 2002. – С. 403.

УДК 347.763
Н. В. ТРОЦЮК

А. М. БОНДАРЕВА

ПРАВОВА ПРИРОДА 
ДОГОВОРУ ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ 

Дається юридична характеристика договору транспортного експедирування та
встановлено його місце в системі договірних зобов’язань. Розглядаються особливості
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та відмінності договору транспортного експедирування від договору перевезення та
інших договорів у сфері надання послуг. 

Ключові слова: транспортне експедирування, договір транспортного експедиру-
вання,експедитор, перевізник.

Троцюк Н.В., Бондарева А.Н. Правовая природа договора транспортного экспе-
дирования

Дана юридическая характеристика договора транспортного экспедирования и
установлено его место в системе договорных обязательств. Рассматриваются осо-
бенности и отличия договора транспортного экспедирования от договора перевозки и
других договоров в сфере предоставления услуг. 

Ключевые слова: транспортное экспедирование, договор транспортного экспеди-
рования, экспедитор, перевозчик.

Trotsyuk Nina, Bondareva Anna. The legal nature of the contract of freight forwar-
ding

The work provides a legal description of the contract of freight forwarding and finds out
its place in the contractual obligations. The features and differences of the contract of freight
forwarding transportation agreement and other agreements in the provision of services. 

Key words: freight forwarding, contract of freight forwarding, forwarder, carrier.

На думку науковців, дослідження правової природи будь-якого цивіль-
ного договору потребує вивчення підстав виокремлення відповідного
договору в системі цивільних договорів, які дозволяють виявити його спів-
відношення з тією чи іншою групою цивільних договорів або встановити
його самостійність. Такі підстави являють собою певні класифікаційні
критерії поділу договорів на види в єдиній системі договірних конструк-
цій1. 

При цьому дослідження правової природи договору транспортного екс-
педирування має здійснюватися з позицій системного підходу у розрізі
встановлення системоутворюючих зв’язків з іншими групами цивільно-
правових договорів.

Визначення місця договору транспортного експедирування в системі
цивільно-правових договорів має важливе практичне значення, оскільки
дає можливість визначити його галузеву належність, характеристику,
особливості та відмінності від договору перевезення та інших договорів у
сфері надання послуг.

Саме через встановлення місця договору транспортного експедируван-
ня серед інших договорів у сфері надання послуг можна вирішити цілий
ряд дискусійних питань, пов’язаних із елементами договору, істотними
умовами, узгодити конструкцію з імперативними вимогами чинного зако-
нодавства.

Проблематика наукового дослідження сфери надання послуг транспор-
тного експедирування були предметом праць таких зарубіжних вчених, як
Н.В. Морозова, О.В. Ребриков, А.І. Хаснутдинов, С.П. Хмельов тощо. На
національному рівні дослідження договору транспортного експедирування
відображені лише в окремих працях І.А. Діковської, Є.В. Додіна,
Н.С. Золотникової, О.С. Кужко, В.В. Луця, М.Л. Луцик та інших.
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Залишається невирішеною низка питань щодо поняття договору транс-
портного експедирування, визначення його місця в системі договірних
зобов’язань, співвідношення з іншими договорами. Усе вищевикладене й
зумовило необхідність дослідження договору транспортного експедиру-
вання, визначення його особливостей та відмінностей від договору пере-
везення та інших договорів у сфері надання послуг.

Законодавство, що регулює перевезення вантажів, завжди розвивалося
з орієнтиром на договір перевезення конкретного вантажу через брак
інших договірних форм. Не можна заперечувати, що система правового
регулювання відносин, пов’язаних з перевезеннями вантажів, традиційно
виходить з необхідності врегулювання більш детально зобов’язань ванта-
жовідправників і перевізників, що випливають саме з договору перевезен-
ня конкретного вантажу.

З прийняттям ЦК України2 від 16.01.2003 р. ситуація змінилася.
Залучення все більшого кола суспільних відносин з перевезення вантажів
до сфери правового регулювання сьогодні тягне за собою те, що відноси-
ни з перевезення регулюються системою транспортних договорів, які є
підставою виникнення відповідних цивільно-правових зобов’язань.
Академік В.В. Луць поділяє так звані транспортні договори на основні та
допоміжні. Основні транспортні договори опосередковують головну сферу
взаємовідносин транспортних організацій та клієнтури (договори про
перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти, договори буксируван-
ня). Допоміжні договори сприяють нормальній організації перевізного
процесу (договори на організацію перевезень, експедиції, на експлуатацію
під’їзних колій, подачу і забирання вагонів тощо)3.

Серед допоміжних договорів, що пов’язані з перевезенням вантажів,
виділяють також договори транспортного експедирування. Раніше транс-
портно-експедиційне обслуговування розглядалось законодавством у якос-
ті певного набору додаткових до перевезення вантажу операцій і послуг,
що виконуються для вантажовідправника або вантажоодержувача транс-
портною або іншою спеціалізованою організацією. Сьогодні ж договір
транспортного експедирування регулюється законодавством у якості само-
стійного цивільно-правового договору (глава 65 ЦК України4, ст. 316 ГК
України5, Закон України “Про транспортно-експедиторську діяльність”6).

За договором транспортного експедирування одна сторона (експеди-
тор) зобов’язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) викона-
ти або організувати виконання визначених договором послуг, пов’язаних з
перевезенням вантажу7. Тобто, експедитор надає послуги лише пов’язані з
перевезенням вантажу, а не послуги безпосереднього перевезення ванта-
жу. Експедитор може діяти як від імені клієнта, так і від свого імені. Якщо
експедитор за умовами договору діє від імені відправника, то щодо відно-
син з договору експедиції застосовуються положення про договір дору-
чення. У разі, якщо він діє від свого імені, застосовуються відповідні пра-
вила про договір комісії. Отже, можна стверджувати що, договір експеди-
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ції може містити елементи кількох видів договорів (перевезення, доручен-
ня, зберігання, комісії, підряду тощо), які тісно переплітаються в одному
юридичному факті (договорі)8.

Необхідність відокремлення одного договору від іншого, з’ясування
специфічних рис та правового регулювання того чи іншого різновиду дого-
вірного зобов’язання обумовлені не тільки теоретичною, але і певною
практичною необхідністю. 

Співвідношення договору транспортного експедирування саме з дого-
вором перевезення має свою глибоку історію. Відповідно до правової дійс-
ності радянського та ще більш раннього дореволюційного періодів, дого-
вір транспортного експедирування відокремився від договору перевезен-
ня, був допоміжним зобов’язанням по відношенню до договору перевезен-
ня та перебував в юридичному та фактичному зв’язку з договором переве-
зення. Підставою для відокремлення договору транспортного експедиру-
вання в особливий договірний тип є та обставина, згідно з якою він спря-
мований на надання таких послуг, які за своєю значимістю та їхніми інді-
відуалізуючими властивостями отримали необхідний ступінь самостійнос-
ті та відповідно вимагають самостійного регулювання на законодавчому
рівні. 

В даний період транспортно-експедиторське обслуговування розгляда-
лося законодавством як певний набір додаткових до перевезення вантажу
операцій та послуг, що виконуються для вантажовідправника чи вантажо-
отримувача транспортною або іншою спеціалізованою організацією.
Регулювалися вказані відносини в мінімальному ступені транспортними
статутами, кодексами та правилами перевезення вантажу, що видавалися
відповідно до цих статутів та кодексів. На сьогоднішній день ще досі діє
Постанова Ради Міністрів УРСР від 27.06.1969 р. № 401 «Про Статут авто-
мобільного транспорту УРСР»9.

На нашу думку, питання про співвідношення договору перевезення та
договору транспортного експедирування є не менш важливим в цивіліс-
тичній науці. Залежно від його вирішення застосовуються ті чи інші
норми, що регулюють відповідальність транспортного експедитора за
невиконання зобов’язань за договором.

Перш за все необхідно відзначити, що відповідно до цивільного зако-
нодавства України, за договором транспортного експедирування викону-
ється або організовується виконання визначених договором послуг, що
пов’язані з перевезенням вантажу. Правова природа вказаного зв’язку
транспортного експедирування з перевезенням вантажу за загальним пра-
вилом визначається тим, що договір перевезення вантажу визнається
основним, а договір транспортного експедирування додатковим, допоміж-
ним, таким, що призначений обслуговувати основний договір10.
О.С. Йоффе вважав, що єдність різноманітних дій експедитора цементує
допоміжний характер діяльності експедитора по відношенню до перевіз-
ника11.
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З цими позиціями не в повній мірі можна погодитись, оскільки без
зобов’язання щодо перевезення вантажу договір транспортного експеди-
рування існувати не може. Неможливо на сьогоднішньому етапі розвитку
зобов’язання з транспортного експедирування також говорити про його
допоміжний характер. Можна навести приклад, коли в рамках повного
транспортно-експедиторського обслуговування – «від двері до двері» –
зобов’язання з транспортного експедирування виходить на перший план, в
рамках якого можуть укладатися не один та не два договори перевезення
вантажу.

Щодо співвідношення даних двох договірних зобов’язань, необхідно
відзначити, що у відповідності до ч. 2 ст. 929 ЦК України, правила гл. 65,
що присвячені договору транспортного експедирування, поширюються
також на випадки, коли у відповідності до договору обов’язки транспор-
тного експедитора виконує перевізник12. У даному випадку можливі дві
ситуації. Перший випадок, це коли перевізник виконує функції транспор-
тного експедитора, що пов’язані з перевезенням вантажу, які він здійснює
самостійно. У правовій доктрині склалася думка, згідно з якою до таких
відносин, залежно від їхнього характеру, належить застосовувати норми
про договір транспортного експедирування, або про договір перевезення,
оскільки самі експедиторські функції виконуються при здійсненні проце-
су перевезення13.

Друга ситуація можлива у тому випадку, коли перевізник виступає екс-
педитором по відношенню до іншої особи (наприклад, іншого перевізни-
ка) та правила про експедирування застосовуються без будь-яких виклю-
чень. Ця позиція є менш визначеною і викликає ряд дорікань з боку циві-
лістів. На думку В.В. Вітрянського, експедитор залишається експедитором
тільки для свого клієнта та не може виступати експедитором по відношен-
ню до іншого перевізника14.

Дискусійним залишається у науці питання про можливість дій експе-
дитора у ролі перевізника. Більшість вчених вважають, що договір транс-
портного експедирування має водночас самостійний характер та допоміж-
ний характер по відношенню до договору перевезення15. Проте, право
більшості європейських країн, а також міжнародні угоди передбачають
діяльність транспортного експедитора у двох ролях – договірного перевіз-
ника (принципала) та посередника (агента). Виходячи з вищезазначеного,
це питання має важливе юридичне значення, оскільки відповідальність
експедитора-перевізника дуже відрізняється від відповідальності експеди-
тора-посередника. 

Стаття 929 ЦК України містить відкритий перелік транспортно-експе-
диторських послуг, але всі ці послуги, відповідно до частини першої даної
статті, пов’язані з перевезенням, тобто є похідними від договору переве-
зення вантажу. Згідно ст. 8 Закону України «Про транспортно-експедитор-
ську діяльність»16, транспортні експедитори можуть лише організовувати
перевезення вантажів різними видами транспорту, а інші послуги, які
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надаються транспортними експедиторами мають допоміжний та супутній
характер по відношенню до перевезення. 

Якщо звернутися до мети зобов’язань, що співвідносяться, то метою
договору перевезення є надання послуг по переміщенню вантажу у про-
сторі, а метою договору транспортного експедирування є надання послуг
зі звільнення вантажовідправника (вантажоотримувача) від невластивих
йому функцій з організації та забезпечення перевезення. 

На думку В.В. Вітрянського, у випадку, коли експедитор бере на себе
обов’язки доставити власними засобами вантаж від складу відправника до
складу отримувача, договір перевезення не має самостійного значення, а є
лише елементом договору транспортного експедирування. При такому під-
ході вантажовідправник та перевізник поєднуються в одній особі (експе-
дитор)17. У даному випадку відсутній сам договір перевезення, без якого,
у свою чергу, не може існувати договір транспортного експедирування. У
договорі транспортного експедирування буде відсутня сторона, в інтересах
якої надаються послуги, а саме – вантажовідправник (вантажоотримувач).
Насправді цього не відбувається, оскільки договір перевезення не погли-
нається у правовому відношенні договором транспортного експедируван-
ня. На відповідному етапі виконання договору відбувається трансформація
експедитора у перевізника, і з цього моменту діє самостійний договір пере-
везення, в якому беруть участь дві сторони – вантажовідправник та пере-
візник. При допущенні зворотної ситуації прийшлось би визнати, що
зобов’язання з перевезення вантажу є елементом складного транспортно-
експедиторського зобов’язання, спрямованого не на переміщення вантажу
у просторі, а на надання послуг, пов’язаних з таким переміщенням.
Надання послуг, пов’язаних з перевезенням вантажу, передбачає наявність
самостійного зобов’язання з перевезення. В іншому випадку, послуга з
перевезення, як елемент договору транспортного експедирування, буде
одночасно послугою, пов’язаною з цим же самим перевезенням, тобто
сама з собою.

Для уникнення можливих майбутніх дискусій з питання про можли-
вість дій експедитора у ролі перевізника та недопущення непорозумінь
при тлумаченні предмета договору транспортного експедирування, на
нашу думку, варто було б у Закон України «Про транспортно-експедитор-
ську діяльність» внести певні зміни. А саме зазначити, що експедитор,
який у рамках зобов’язання з транспортно-експедиторського обслугову-
вання виступає у ролі перевізника, має право виконати перевезення ванта-
жів своїми власними засобами (фактичний перевізник) чи від свого імені
укласти договір перевезення вантажу з третіми особами (договірний пере-
візник). До таких відносин повинно застосовуватися законодавство про
перевезення вантажів з урахуванням правил, встановлених цим законом. 

Вказана правова невизначеність щодо деталей правових відносин пере-
візників та експедиторів може бути усунена відповідними нормативними
положеннями – тлумаченням існуючих правових норм або доповненням їх
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вже на рівні нормативного документу положеннями щодо здійснення
транспортно-експедиторської та транспортної діяльності в Україні. Але,
нажаль, нічого подібного на сьогодні у нас немає. Цим об’єктивно гальму-
ється вирішення як наукових, так і практичних завдань виробників послуг.
Цілком очевидно, що вказана обставина не надає нормативно-правових
підстав для науково-практичного обґрунтування вирішення таких проблем
як:

– інтеграція українських виробників послуг в міжнародний норматив-
но-правовий простір здійснення транспортно-експедиторської діяльності; 

– проектування і впровадження в практику сучасних технологій спіль-
ного логістичного обслуговування клієнтури спільно експедиторами і
перевізниками; 

– розвиток і підтримка добросовісної конкуренції між виробниками
транспортно-експедиторських послуг та транспортних послуг; 

– визначення правил поведінки на ринку, кола законних вимог та очіку-
вань клієнтів – як споживачів послуг тощо. 

Транспортна діяльність в Україні загалом набуває все більшого розвит-
ку тяжіючи тим самим до європейських розвинутих країн, проте існує ще
безліч невирішених завдань, на які варто звернути увагу і посприяти їхньо-
му розв’язанню. 

Не дивлячись на різницю в думках, правова доктрина була і є однос-
тайною у тому, що договір транспортного експедирування суттєво відріз-
няється від договору перевезення за рядом ознак, а саме: 1) консенсуаль-
ною природою договору; 2) допоміжним характером експедиції щодо
перевезення; 3) посередницькою сутністю цього типу договору18. Таким
чином, до договорів перевезення вантажів він не належить, а тому і відок-
ремлений в новому ЦК України в окрему главу. Резюмуючи вищезазначе-
не, можна зробити висновок про те, що договори перевезення та транс-
портного експедирування є самостійними однопорядковими зобов’язання-
ми.
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УДК 347.121.1 
Т. О. СОФІЮК

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРИВАТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, 
ЩО МАЄ НАУКОВУ, ХУДОЖНЮ ЧИ ІСТОРИЧНУ ЦІННІСТЬ

Здійснено спробу аналізу концепції права особистої свободи. Досліджено юридичне
значення дій в немайновій сфері, спрямованих на доступ до приватної інформації, необ-
хідної для створення чи публікації нових досягнень наукової думки, витворів мистецтва
і літератури. Розглянуто питання задоволення публічного інтересу в отриманні інфор-
мації. Проаналізовано обставини, які ускладнюють доступ до приватної інформації,
наділеної науковою, художньою чи історичною цінністю. Запропоновано способи забез-
печення користування досягненнями науки, витворами мистецтва і літератури.

Ключові слова: інформація, особисте життя, творчість, право особистої свобо-
ди, недоторканність приватного життя, порушення приватності. 

Софиюк Т.А. Обеспечение доступа к частной информации, наделенной научной,
художественной или исторической ценностью

Предпринята попытка анализа концепции права личной свободы. Совершено иссле-
дование юридического значения действий в неимущественной сфере, направленных на
доступ к личной информации, необходимой для создания или публикации новых дости-
жений научной мысли, произведений искусства и литературы. Рассмотрены вопросы
удовлетворения публичного интереса в получении информации. Проанализированы
обстоятельства, затрудняющие доступ к частной информации, наделенной научной,
художественной или исторической ценностью. Предложены способы обеспечения
пользования достижениями науки, произведениями искусства и литературы.

Ключевые слова: информация, личная жизнь, творчество, право личной свободы,
неприкосновенность частной жизни, нарушение приватности

Sofiyuk Taras. Providing access to private information containing scientific, artistic or
historical value 

An attempt of the analysis of the concept of the right of a personal liberty is made.
Research of legal significance of actions in the non-property sphere, directed on access to the
personal information, necessary for creation or the publication of new achievements of sci-
entific thought, works of art and literature is made. Questions of satisfaction of public interest
in obtaining the information are considered. The circumstances complicating access to priva-
te information containing scientific, artistic or historical value are analysed. Ways of ensuring
an access to the achievements of science, works of art and literature are offered.

Key words: information, private life, creation, creative work, individual liberty right, pri-
vacy, infringement of privacy
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Фізична особа має право на особисте життя та його таємницю. Події,
факти особистого життя фізичної особи можуть бути розголошені іншими
особами лише за умови, що вони містять ознаки правопорушення, що під-
тверджено рішенням суду, а також за її згодою. Збирання, зберігання, вико-
ристання і поширення інформації про особисте життя фізичної особи без
її згоди не допускаються, крім випадків, визначених законом, і лише в
інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Фізична особа має право на таємницю кореспонденції. Порушення таєм-
ниці кореспонденції може бути дозволено судом у випадках, встановлених
законом, з метою запобігання злочинові чи під час кримінального провад-
ження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Фізична особа має право на свободу літературної, художньої, наукової і
технічної творчості.

Дослідженням регулювання інформаційних прав займалися такі вчені,
як О. Кохановська, Р. Стефанчук, В. Бобрик, А. Дідук, О. Кулініч, А.
Марущак, О. Нестеренко, Л. Федюк та ін. Проте у вітчизняній цивілісти-
ці недостатньо уваги приділено питанню доступу до наділеної науковою,
художньою чи історичною цінністю інформації. Потребує додаткового
дослідження питання користування досягненнями науки, витворами мис-
тецтва і літератури. Це зумовлює необхідність вирішення низки важли-
вих наукових та практичних завдань:

вивчення підходів до розуміння поняття особистого немайнового
права;

дослідження концепції єдиного особистого немайнового права особис-
тої свободи;

вивчення юридичного значення дій в немайновій сфері, спрямованих
на доступ до приватної інформації, необхідної для створення чи публікації
нових досягнень наукової думки, витворів мистецтва і літератури.

Сучасні дослідники торкалися окремих аспектів вказаної проблеми.
Було, зокрема, досліджено співвідношення понять творчості, інтелекту-
альної творчої діяльності, інтелектуальної власності та права інтелекту-
альної власності1. Було доведено природний характер права вільно ознай-
омлюватися і використовувати, зокрема шляхом опублікування, будь-які
особисті папери, передані до фонду бібліотек або архівів2. Також було
проаналізовано поняття особистого немайнового права3. 

Разом з цим у сфері відкриття громадськості документів, які представ-
ляють загальний інтерес, в тому числі шляхом ознайомлення з особистими
паперами та їхнього опублікування, продовжує існувати низка обставин,
які потребують ґрунтовного вивчення і обговорення. Зокрема йдеться про: 

вивчення наявних в юридичній думці теоретичних підходів до аналізу
недоторканності приватного життя й дискусій навколо визначення понят-
тя приватної інформації;

з’ясування обставин, за яких можливе задоволення публічного інтересу
в отриманні інформації;

дослідження порушення приватності шляхом публікації фактів про
приватне життя;
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В юридичній літературі продовжують обговорюватися теоретичні й
практичні аспекти цивільно-правового регулювання особистих немайнових
відносин, розробляються питання правової охорони особистих немайнових
інтересів. Особлива увага приділяється спробам виділення нових, відсутніх
у діючому цивільному законодавстві, особистих немайнових прав.

М. Л. Нохріна, здійснивши дослідження механізму правового регулю-
вання особистих немайнових відносин, запропонувала виділити більш
широке за своїм змістом суб’єктивне право, що охоплює будь-які допусти-
мі акти поведінки в немайновій сфері задля ефективнішої охорони інтер-
есів громадян і юридичних осіб4. Мова йде про єдине всезагальне право
особи, що набуває своєї форми у безлічі вироблених судовою практикою
типів випадків й охоплює сферу особистого самовдосконалення і самови-
раження, яка потребує правового захисту від втручання ззовні5. Зазначене
право, назване правом особистої свободи, пропонується сформулювати
наступним чином: фізичні та юридичні особи мають право за винятками,
встановленими законом, на власний розсуд здійснювати будь-які дії в
немайновій сфері, не спрямовані на матеріальні або нематеріальні блага, а
також усувати будь-які перешкоди в здійсненні цих дій з боку усіх третіх
осіб. Зокрема, фізичні особи мають свободу слова, свободу визначення
змісту засобів особистого спілкування і особистої документації, свободу
визначення свого голосу і зовнішнього вигляду тощо6. 

З нашої точки зору, концепція зазначеного права особистої свободи міс-
тить низку спірних тверджень. 

Зокрема, не надто переконливо звучить думка, за якою здійснення права
особистої свободи, яке запропоновано визнати єдиним особистим немай-
новим правом, має місце тоді, коли інтереси управомоченого задовольня-
ються шляхом його активної поведінки, не пов’язаної з впливом на ті або
інші матеріальні чи нематеріальні блага7. В якості аргументу на користь
такої думки приводиться позиція М. М. Агаркова, який вказував, що права
особистості повинні бути визнані законом для закріплення за суб’єктом тих
благ, які є у власній його особистості і в її зовнішніх проявах8. 

Ми не можемо погодитися з думкою, що такі дії, як, наприклад, веден-
ня та зміна особистої документації, які пропонується включити до перелі-
ку можливих дій управомоченого в єдиному всезагальному праві особис-
тої свободи, можуть бути пов’язаними виключно з тими благами, які є у
власній особистості суб’єкта і в її зовнішніх проявах. З нашої точки зору,
створення засобів особистого спілкування та особистої документації може
бути пов’язаним з впливом на нематеріальні блага. Це можливо, наприк-
лад, у тому разі, якщо результати творчої діяльності осіб містяться у засо-
бах особистого спілкування та особистій документації. В якості прикладу
можна згадати щоденник помираючого від отруєння газом на фронті ліка-
ря, до якого автор кожного дня заносив клінічні записи своєї хвороби,
прагнучи прислужитися людям, застосувати свій трагічний досвід для
лікування отруєних газами9. Інший приклад – щоденник видатного юрис-
та, який містив неприпустимі для розголошення записи, небезпечні для
майбутнього його родини, однак в той самий час вміщав «і психологічні
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тонкощі, і навіть мальовничі картини природи»10. Складно погодитися з
тим, що в зазначених випадках активна поведінка суб’єкта права особис-
тості, спрямована на створення результатів інтелектуальної та творчої
діяльності, не є пов’язаною з впливом на нематеріальні блага, які виходять
за межі власної особистості суб’єкта і її зовнішніх проявів. 

Незрозуміло, яким чином назване право особистої свободи можна
визнати єдиним особистим немайновим правом, якщо його природа супе-
речить самому визначенню особистих немайнових прав (правовідносин).
Як відомо, в літературі висловлювалась думка, за якою особисті немайно-
ві правовідносини розкриваються як відносини, що виникають з приводу
різноманітних нематеріальних благ, які виражають індивідуальність гро-
мадян та організацій, громадську оцінку їхньої діяльності, і забезпечують
використання цих благ в інтересах суспільства і управомоченого суб’єкта.
Відоме також визначення особистого немайнового права як суб’єктивного
права, що виникає з приводу нематеріальних благ або результатів інтелек-
туальної діяльності, не підлягає точній грошовій оцінці, тісно пов’язане з
особою управомоченого, спрямоване на виявлення і розвиток його індиві-
дуальності і має специфічні підстави виникнення і припинення11. Тож
неприпустимо, з нашої точки зору, зводити особисте немайнове право до
закріплення за суб’єктом тих благ, які є виключно у власній його особис-
тості і в її зовнішніх проявах. 

Діючи в немайновій сфері, особа може переслідувати самі різні цілі:
релігійні, освітні, творчі, політичні, виховні, цілі пошуку інформації та ін.
Однак ці цілі не мають юридичного значення12. Дане твердження видаєть-
ся таким, з яким важко погодитися. Колекція стародавніх ісландських
рукописних книг, зібрана Ауртні Магнуссоном й заповідана
Копенгагенському університету, допомогла зберегти національну ідентич-
ність в добу датського владарювання13. Письменник Проспер Меріме ціну-
вав спогади і записки очевидців, звичайних людей, що безпосередньо від-
творювали картину звичаїв і характерів минулих епох, набагато більше,
ніж твори професійних істориків14. Вивчення стародавніх рукописних
книг, спогадів і записок може мати велике значення і для юридичної науки,
в тому числі для теорії та історії держави і права, історії політичних та пра-
вових учень тощо. Тому видається сумнівним, що цілі, пов’язані з освітою,
творчістю, вихованням, пошуком інформації чи збереженням національної
ідентичності, які досягаються особою шляхом вчинення дій в немайновій
сфері, не мають значення для юридичної науки. 

Таким чином, дискусійною є пропозиція визнання єдиного всезагаль-
ного особистого немайнового права особистої свободи для підвищення
ефективності охорони інтересів громадян і юридичних осіб. З нашої точки
зору, висловлені погляди на зазначене право не сприяють правильній оцін-
ці впливу засобів особистого спілкування та особистої документації на
нематеріальні блага. 

Іншим важливим питанням є порушення приватності шляхом публіка-
ції фактів про приватне життя. Для вивчення цього питання й з’ясування
його впливу на відповідні нематеріальні блага необхідно дослідити наявні
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в юридичній думці підходи до теоретичного аналізу недоторканності при-
ватного життя й дискусії навколо визначення поняття приватної інформа-
ції. Важливе значення має також з’ясування обставин, за яких деякі права
й інтереси «переважають» права й інтереси особи, приватна сфера якої
може постраждати внаслідок розголошення певних даних.

Згідно з висловленими в літературі твердженнями, спрощеною вида-
ється думка, що захисту від несанкціонованого опублікування повинні під-
лягати тільки приватні факти (факти про приватне життя). Кваліфікуючи ті
чи інші факти як приватні або публічні, необхідно оцінювати їх не окремо,
а в сукупності і з урахуванням контексту. Одні й ті ж факти можуть бути
приватними в нормативному сенсі й публічними – фактично, і навпаки.
Публічними в нормативному сенсі є факти, оголошені в ході судового засі-
дання. Теоретично будь-яка особа може дізнатися про них, будучи присут-
ньою на відкритому процесі. Опублікування даних публічного характеру,
на відміну від простого ознайомлення з цими відомостями, може тягнути
за собою порушення приватності. Ознайомлення ж з інформацією, що під-
лягає публічній реєстрації, більш придатне для уточнення даних, а не для
їхнього збору, адже значна частина таких даних не тільки фактично не
відома широкій публіці, але й захищена від виявлення. Бувають випадки,
коли обнародування кожного факту саме по собі не порушує приватності,
проте в результаті серії публікацій з’являється «кумулятивний ефект».
Порушення недоторканності приватної сфери може взагалі не бути
пов’язаним з доступом до якої-небудь раніше не відомої інформації і її
поширенням. Навіть якщо відомості вже були опубліковані в ЗМІ, нова
публікація може зробити їх надбанням іншої аудиторії або привернути
увагу до давно забутого факту, заподіявши шкоду недоторканності приват-
ної сфери. В деяких випадках значення має не чисельність аудиторії, що
отримала доступ до приватної сфери особи, а її якісний склад та місцезна-
ходження. Для вирішення питання про порушення приватності шляхом
публікації фактів про приватне життя пропонується надавати значення
лише наявності якого-небудь публічного інтересу в наданні інформації і
факту початку її поширення. Повинен бути різний підхід до вирішення
питання про можливість доступу до інформації і про можливість її поши-
рення, особливо способами, що допомагають ідентифікувати особу15.

Концепція аналізу порушення приватності шляхом публікації фактів
про приватне життя й пропозиції з розв’язання відповідних делікатних
питань потребують уваги науковців. 

У березні 1923 року в Берлінському обласному суді слухалася сенса-
ційна справа про вбивство молодого столяра. Винними були визнані дру-
жина вбитого і її подруга. Присяжні вислухали 600 листів, написаних
отруйницями. Процес породив дискусію у пресі і викликав інтерес пси-
хоаналітиків. Зацікавив він і найбільшого німецького письменника
Альфреда Дьобліна16. Дьоблін, дипломований невропатолог і психіатр та
практикуючий лікар, написав документальний нарис «Подруги – отруйни-
ці» за матеріалами гучного кримінального процесу. Він намагався рекон-
струювати мотиви злочину і психологію вбивць. Його книга відкрила

199Юридичні і політичні науки



популярну серію, що виходила під редакцією письменника Р. Леонгарда:
«Аутсайдери суспільства – Злочинці наших днів»17. 

В даному випадку на основі даних публічного характеру, про які пові-
домляли ЗМІ й які стали відомими широкій публіці через їхню сенсацій-
ність, було створено нову публікацію, в якій автор, керуючись публічним
інтересом, здійснив аналіз приватної сфери осіб, який міг становити інтер-
ес і для психоаналітиків, і для широких кіл читачів. Дане дослідження
можна кваліфікувати і як нове опублікування даних, і як їхнє уточнення на
підставі авторського аналізу. За таких обставин застосування згаданих
раніше рекомендацій у вітчизняних умовах не видається нам достатнім
для вирішення питання про порушення приватності шляхом публікації
фактів про приватне життя й підвищення ефективності охорони інтересів
громадян. Натомість визнання особистого немайнового права на користу-
вання досягненнями науки, витворами мистецтва і літератури могло б
посприяти вирішенню питання про порушення приватності шляхом публі-
кації фактів про приватне життя. Пропонуємо враховувати потенційну
наукову та мистецьку значущість інформації при визначенні факту наяв-
ності публічного інтересу в її наданні. На важливість даних можуть впли-
вати й зовнішні чинники (наприклад, факт наявності дискусії у пресі й
інтересу вчених-фахівців, цікавість з боку митця тощо). Оцінка потенцій-
ної наукової та мистецької значущості відповідних даних могла б стати
перешкодою для зловмисних спекуляцій, пов’язаних з публікацією фактів
про приватне життя. З нашої точки зору, можливим є визначення тих відо-
мостей, передання яких в розпорядження зацікавлених осіб є виправданим
і правомірним задля можливості створення ними нових досягнень науко-
вої думки, витворів мистецтва і літератури.

Варто зазначити, що у літературі пропонувалися підходи до теоретич-
ного аналізу недоторканності приватного життя, які можуть мати значення
для доведення необхідності визнання права на користування досягнення-
ми науки, витворами мистецтва і літератури. 

Для визначення поняття приватної інформації було запропоновано вра-
ховувати такі чинники, як, зокрема, «крайня образливість для розумної
людини середньої чутливості» і «очевидна приватність». Погляди на
шкоду, що заподіюється порушенням приватності, можуть відрізнятися.
Згідно з однією позицією, страждають в першу чергу такі блага, як гід-
ність, індивідуальність і благополуччя, згідно з іншою – велике значення
має емоційна і психологічна дія на потерпілих порушень такого роду.
Пропонується визначати приватність як стан бажаної недоступності або
свободу від небажаного доступу: такий стан, коли людину можуть бачити,
чути, чіпати, знати про неї рівно настільки, наскільки сама людина цього
хоче. В цьому визначенні можна виділити два аспекти – доступність і
бажання. Таким чином, приватна інформація – це будь-яка інформація, яку
особа бажає зберегти в таємниці. Суб’єктивні інтереси особи, яка вважає,
що її право є порушеним, підлягають об’єктивній перевірці. В сучасних
умовах необхідно чітко розмежовувати концепції конфіденційності та при-
ватності, які перетинаються у випадках, коли має місце розкриття персо-
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нальної інформації. Концепція конфіденційності пов’язана зі специфічни-
ми довірчими відносинами сторін, концепція приватності має на увазі
передусім недоторканність приватного життя. Також необхідно, щоб зви-
нувачуваний у порушенні недоторканності приватного життя знав (чи
повинен був знати) про бажання особи зберегти інформацію в таємниці;
слід мати на увазі, що деякі права й інтереси можуть «переважити» права
й інтереси особи, приватна сфера якої постраждала внаслідок розголо-
шення певних даних. Наприклад, це можуть бути право звинувачуваного у
порушенні недоторканності приватного життя на висловлювання своєї
думки й публічний інтерес в отриманні інформації18. 

З огляду на зазначені твердження питання публікації деяких результа-
тів творчої діяльності, поміщених у особистих листах, телеграмах та
інших засобах особистого спілкування чи в особистій документації, потре-
бує окремого обговорення. В якості прикладу можемо розглянути згаданий
–раніше щоденник знаменитого юриста, що містив неприпустимі для роз-
голошення записи, небезпечні для майбутнього його родини і водночас був
наділений непересічною літературною цінністю19. Необхідно враховувати,
що публічний інтерес в отриманні інформації з щоденника може «перева-
жити» права й інтереси особи, приватна сфера якої знаходиться під загро-
зою внаслідок розголошення певних даних. Інформація, наділена рисами
«крайньої образливості для розумної людини середньої чутливості» й
«очевидної приватності», публікація якої може завдати шкоду гідності,
індивідуальності й благополуччю, а також спричинити сильну негативну
емоційну і психологічну дію, може бути опублікована за наявності двох
умов. Першою умовою є значущість (або потенційна значущість) такої
інформації для науки, мистецтва і літератури, другою умовою є знаход-
ження консенсусу в питанні необхідності її відкриття за умови гарантова-
ного нерозголошення певних відомостей. 

З нашої точки зору, посприяти користуванню досягненнями науки,
витворами мистецтва і літератури стосовно наділеної науковою, худож-
ньою чи історичною цінністю інформації, публікація якої може порушити
недоторканність приватної сфери особи, можуть наступні заходи:

визнання особистого немайнового права на користування досягнення-
ми науки, витворами мистецтва і літератури; 

при визначенні факту наявності публічного інтересу в наданні інфор-
мації пропонується враховувати її потенційну наукову та мистецьку значу-
щість;

пропонується дозволити опублікування даних, яке може порушити
недоторканність приватної сфери особи, за умови значущості (або потен-
ційної значущості) відомостей для науки, мистецтва і літератури, а також
в разі знаходження консенсусу в питанні гарантованого нерозголошення
певних фактів;

для з’ясування цінності наділених потенційною науковою чи мистець-
кою значущістю відомостей і забезпечення доступу до них пропонується
враховувати суб’єктивні фактори зацікавлення в отриманні інформації
особи, що може виступати в якості носія публічного інтересу.
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Пошук шляхів забезпечення користування досягненнями науки, витво-
рами мистецтва і літератури може мати важливе значення для подальшого
дослідження питань, пов’язаних з особистими немайновими правами
особи, а також для практики, сприяючи усуненню небезпеки ігнорування
видатних витворів мистецтва й ознайомленню з особистими документами.
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УДК 347.94(477)
А. С. ЗЕЛЕНЯК

РЕЧОВІ ДОКАЗИ ЗІ СТАТИЧНОЮ ТА ДИНАМІЧНОЮ 
ДОКАЗОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Розкривається сутність речових доказів у цивільному процесі через їх класифікацію
на певні види. За особливістю характеру відтворення доказової інформації, виділяєть-
ся два види речових доказів: речові докази зі статичною доказовою інформацією та
речові докази з динамічною доказовою інформацією.

Ключові слова: речові докази, класифікація, сутність, цивільний процес.

Зеленяк А.С. Вещественные доказательства со статичной и динамической
доказательной информацией в гражданском процессе

Раскрывается сущность вещественных доказательств в гражданском процессе
через их классификацию на определенные виды. За особенностью характера воссозда-
ния доказательной информации, выделяется два вида вещественных доказательств:
вещественные доказательства со статичной доказательной информацией и веще-
ственные доказательства с динамической доказательной информацией.

Ключевые слова: вещественные доказательства, классификация, сущность, граж-
данский процесс.

Zelenyak Artur. Material evidence with static and dynamic evidential information in
civil process

The author analyses the essence of material evidence in civil process via its classification
into certain forms. Depending on specific features of evidential information there are two
forms of material evidence: material evidence with static evidential information and material
evidence with dynamic evidential information. 

Key words: material evidence, classification, essence, civil process.

Класифікація речових доказів – це логічна операція поділу речових
доказів на певні види, яка направлена на усвідомлення сутності речових
доказів, шляхом виявлення між окремими їх видами спільних та відмінних
рис.

Поділ доказів проводиться за якою-небудь істотною ознакою, що при-
таманна для видів доказів, яка називається підстава класифікації1.

Якщо аналізувати норми ЦПК України, які присвячені власне речовим
доказам в цивільному процесі, то вже можна побачити, що сам законода-
вець у багатьох випадках закладає підстави для проведення класифікації
речових доказів на певні види. Зокрема, ч. 2 ст. 65 ЦПК України говорить,
що різновидами речових доказів є магнітні, електронні та інші носії інфор-
мації, які містять аудіовізуальну інформацію про обставини справи. Стаття
140 ЦПК України вказує на речові докази, які не можна доставити до суду.
Наступна стаття говорить про речові докази, які швидко псуються. І таких

203Юридичні і політичні науки

© ЗЕЛЕНЯК Артур Степанович – аспірант Ужгородського національного універси-
тету, провідний фахівець відділу кадрового забезпечення, контролю за діяльністю орга-
нів виконавчої влади та правової роботи Управління Держтехногенбезпеки у
Закарпатській області



випадків у нормах цивільного процесуального права чи галузей матеріаль-
ного права можна нарахувати багато, коли положення нормативних актів
самі закладають підстави для поділу речових доказів на ті чи інші види.

Питаннями класифікації речових доказів займалася невелика кількість
науковців, що аж ніяк не відповідає потребам сучасної доктрини цивіль-
ного процесу. Серед науковців, які зверталися до вказаної проблематики
варто назвати таких як С. В. Васильєв, Т. С. Соколан, М. К. Треушніков,
С. Я. Фурса тощо).

За особливістю характеру відтворення доказової інформації, яка міс-
титься в речових доказах можна виділити речові докази, в яких доказова
інформація зафіксована статично та речові докази з динамічною доказо-
вою інформацією.

Речові докази з статичною доказовою інформацією – це такі речові
докази, де доказова інформація, яка представлена у матеріальних власти-
востях предмету має застиглу форму. Така доказова інформація залиша-
ється у незмінному вигляді з моменту її сформування на матеріальному
об’єкті аж до моменту її сприйняття судом при розгляді цивільної справи
(наприклад, фотографія, яка зафіксувала важливу обставину цивільної
справи, зокрема, хто був за кермом автомобіля у певний час).

Абсолютна більшість речових доказів, що використовуються у цивіль-
ному процесі надають суб’єктам доказування інформацію у “застиглому”,
незмінному вигляді, який дає можливість вивчити та оцінити її у звичай-
ному процесуальному режимі, коли всі докази у справі починають дослід-
жуватися.

До вказаного різновиду речового доказу будуть належати також ті речо-
ві докази, які володіли прихованою доказовою інформацією, яку не можна
було виявити під час звичайного огляду в силу відсутності у осіб, які його
проводили спеціальних знань. Не дивлячись на те, що використання знань
спеціаліста чи експерта може привести до надання нової доказової інфор-
мації з речового доказу, не будемо відносити його до речових доказів з
динамічною доказовою інформацією тільки том, що дана інформація вже
була наявною на момент її подання до суду. Наприклад, якщо на акті при-
йомки виконаних робіт є дописка, що зроблена вручну та стоїть дата її вчи-
нення, судова експертиза може не підтвердити цю дату, давши нам нову
інформацію, що сам документ був складений в один час, а дописка вручну
– в інший. Саме тому не є важливим коли була виявлена така інформація,
а те, що вона там була наявною із самого початку, але тільки відсутність
спеціальних знань було на заваді по її виявленні.

Речові докази з динамічною доказовою інформацією – це такі речові
докази, де доказова інформація, яка представлена у матеріальних власти-
востях предмету, має здатність видозмінюватися аж до її повного зникнен-
ня.

Вказаний вид речових доказів в свою чергу умовно також можна 
поділити на два підвиди: речові докази з динамічною інформацією, якій
надається статична форма та речові докази з постійно-динамічною інфор-
мацією.
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Щодо першого підвиду, то в судовій практиці нерідко можна зустріти
речові докази з доказовою інформацією, яка з часом може зазнавати змін,
внаслідок чого, інформація, що зафіксована на них може піддаватися
трансформації, що призводить до недостовірного відображення обставин
цивільної справи або може бути взагалі знищеною, що призведе до втрати
такої доказової інформації. Наприклад, стіни затопленої квартири можуть
висохнути і вже не можна буде побачити звідки лилася у квартиру вода.
Або ЖРЕР на момент огляду судом квартири може її гарно прогріти, але до
цього часу – температура у квартирі буде нижчою від необхідної, що
викликало бажання власника квартири не платити за опалення квартири.

Вказані зміни стосовно такої інформації можуть бути як об’єктивними,
тобто не залежати від волі людини, так і суб’єктивними, коли особа цілес-
прямовано міняє чи знищує невигідну їй для себе інформацію.

У цих та інших подібних ситуаціях ми говоримо про динамічно змінну
доказову інформацію у речовому доказі, де важливе значення буде мати її
збереження чи належна фіксація до початку розгляду цивільної справи по
суті в суді.

Такій динамічно змінній інформації слід надати застиглої форми
(наприклад, можна сфотографувати затоплені стіни квартири або виклика-
ти комісію, яка має скласти акт про затоплення, температуру в квартирі
тощо). Можна також просити суд здійснити забезпечення доказів до почат-
ку розгляду справи по суті або навіть до подання позовної заяви (ст. 133
ЦПК України). Наприклад, оглянути складське приміщення на факт наяв-
ності у ньому певної кількості дисків із записаною контрафактною про-
дукцією.

Такими чином, для даного підвиду речових доказів з динамічною
інформацією, якій надається статична форма важливе значення буде мати
дотримання процедури фіксації такої інформації, так як це все буде у
подальшому впливати на оцінку такого речового доказу, зокрема, у плані
його допустимості. 

Проте не всі речові докази, які містять у собі динамічну доказову
інформацію потребують перетворення її у застиглу, статичну форму.
Навпаки, природа окремих речових доказів потребує того щоби доказова
інформація у ній обов’язково відображалася у певній послідовності, в роз-
витку без надання їй застиглої, статичної форми, інакше втрачається її
доказова цінність. Зокрема, сутність аудіо– та відеозапису зводиться до
відображення обставин цивільної справи у їх динаміці. У даному разі мова
йде про речові докази із постійною динамічною інформацією. Правда тут
є один із статичних факторів: певний відрізок часу, на протязі якого відбу-
ваються зафіксовані аудіовізуальною інформацією дії чи події.

Важливе значення буде мати аргументування віднесення носіїв аудіові-
зуальної інформації до різновидів власне речових доказів.

Першою важливою рисою, яка зближує носії аудіовізуальної інформа-
ції із речовими доказами є те, що вони повинні міститися на матеріальних
носіях. Разом із тим, на відміну від звичайних речових доказів, матеріал, з
яких робляться носії аудіовізуальної інформації створюється спеціально.
Ними може бути не будь-який матеріальний об’єкт, а спеціально виготов-
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лений для цього матеріал (диск, плівка тощо). Зумовлено це специфікою
появи аудіовізуальної інформації на такому носії – інформація на носій
передається за допомогою існуючих технічних засобів, а не від безпосе-
реднього впливу на матеріал джерела відомостей про факт2. 

У деякій мірі така особливість наближає аудіо– та відеозаписи до пись-
мових доказів, які також, якщо мова йде про машинописні тексти доку-
ментів, створюються за допомогою технічного обладнання. Проте, вико-
ристання технічних пристроїв для створення документу носить допоміж-
ний характер (можна документ написати вручну), в той час як для ство-
рення аудіовізуальної інформації використання технічних пристроїв є
необхідністю. З іншого боку, також легко можна назвати матеріальні речі,
які створюються в напівавтоматичному чи повністю автоматичному режи-
мі (наприклад, безалкогольний напій на консервному заводі). 

Аудіовізуальна інформація, як правило, створюється спеціально. Це
наближає її до письмових доказів, які також пишуться із певною метою. В
той час як речові докази не створюються цілеспрямовано. Адже багато
речових доказів можуть виникати не тільки по волі людини, але і незалеж-
но від неї.

З іншого боку, від автора письмового документу буде залежати те, що у
його змісті буде відображено, а що ні (немаловажне значення тут буде
відігравати його зацікавленість). В той час як технічні пристрої аудіо– та
відеозапису, як правило, фіксують все. Сам технічний запис не може вира-
зити “своє” відношення до обставин справи. Зазначений характер аудіові-
зуальної інформації, що більше носить об’єктивне ніж суб’єктивне спря-
мування буде показувати наближення носія аудіовізуальної інформації до
речових, а не письмових доказів. Ще більше таке наближення до речових
доказів буде проявлятися, коли аудіо– та відеозапис проводиться в автома-
тичному режимі, тобто без участі людини.

Найбільш важливою рисою аудіовізуальної інформації на відміну від
інформації, що міститься в письмових документах та багатьох, але не всіх
(!) матеріальних речах є її динамічний характер. Під динамічним характе-
ром слід розуміти безперервне відображення, збереження і подальше від-
творення, а також візуальне і (чи) слухове сприйняття учасниками проце-
су обставин дійсності в якісних, кількісних і просторових змінах (їх від-
сутності), що відбувалися з людьми і предметами матеріального світу
впродовж певного відрізку часу. Фіксація відомостей про обставини спра-
ви (про дію (бездіяльності), що сталася, або подію) в їх динаміці забезпе-
чує в судовому розгляді можливість отримати суду і особам, які беруть
участь у справі, якнайповнішу інформацію про них3.

Вищевказана ознака дійсно є унікальною, яка не проявляється ні в
письмових, ні в більшості речових доказах, де інформація міститься у
“застиглій” формі. Наприклад, відеозапис певної обставини цивільної
справи, який супроводжується звуком дає можливість отримати найбільш
повну інформацію, необхідну для встановлення такої обставини цивільної
справи. Ось чому електронні та інші носії аудіовізуальної інформації воло-
діють високим ступенем переконливості тих осіб, які здійснюють оцінку
судових доказів.
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На відміну від електронних документів аудіовізуальна інформація не
може бути без втрат перекодована у словесну форму, оскільки тоді втрача-
ється сприйняття такої інформації у динаміці. В той час як текст елек-
тронного документу без будь-яких втрат у його змісті легко можна пере-
вести у паперову форму і навпаки. Ось чому, аудіовізуальну інформацію,
на нашу думку, вважати текстом документу (електронного документу) не
можливо. Письмовий документ або електронний документ та носії аудіо-
візуальної інформації, у плані перекодування, виступають абсолютно різ-
ними об’єктами.

В речових доказах та аудіо– і відеозаписах використовуються різні
виразні засоби для збереження і передачі відомостей про обставини спра-
ви. У речових доказах – зовнішній вигляд, форма, місце знаходження,
внутрішні властивості та інші характеристики предметів матеріального
світу, в аудіо– і відеозаписах – звук, що динамічно розвивається і зобра-
ження відповідно4. Це звичайно є своєрідною рисою такого речового дока-
зу як носій аудіовізуальної інформації у порівнянні більшістю речових
доказів. Але чи достатнього її для того, щоби носії аудіовізуальної інфор-
мації виокремлювати як самостійний засіб доказування, відмінний від
речового доказу? На наш погляд, ні.

Вище розглянуті нами співвідношення матеріальних носії аудіовізуаль-
ної інформації з письмовими та “звичайними” речовими доказами наочно
переконує, що матеріальні носії аудіовізуальної інформації все-таки біль-
ше тяжіють до речових, аніж письмових доказів. Навіть вжиті вітчизняним
законодавцем словосполучення “електронні, магнітні та інші носії інфор-
мації, що містять аудіовізуальну інформацію” замість російськомовного
варіанту “аудіозапис чи відеозапис” повинна нам продемонструвати, що
законодавець основний акцент зводить до матеріального предмету – носія
аудіовізуальної інформації, а не специфіці її характеру. Така цілеспрямова-
на прив’язка до матеріального предмету теж наочно має нам продемон-
струвати про належність матеріальних носії аудіовізуальної інформації до
різновидів речових доказів, а не їх існування як самостійних засобів дока-
зування.

Мало того, коли проводиться формування на матеріальному носії аудіо-
візуальної інформації, то цей носій піддається зовнішній зміні. Найбільше
останнім часом, коли говорять про матеріальні носії інформації мають на
увазі такі носії, які призначені для зберігання файлів даних у комп’ютер-
них системах. Найбільш поширеним наразі з таких носіїв для зберігання
файлів є компа́кт-ди́ски, під яким розуміють переносний оптичний
диск для збереження інформації у цифровому вигляді, діаметром
12 см (стандарт) або 6–8 см (міні-CD), що використовується для запису
значних обсягів інформації (аудіо-, відеопродукції, даних тощо). Найбільш
популярним компакт-диском наразі є диск, що дає можливість проводити
перезапис інформації CD-RW. Так, запис даних на диск здійснюється за
допомогою лазерного променя, який з високою точністю розплавляє окре-
мі ділянки носія даних; при охолодженні вони переходять або в кристаліч-
ний стан (з більш високою відбиваючою властивістю), або в аморфний (з
меншою відбиваючою властивістю). У диску CD-RW є чутливий шар з
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речовини, яка в твердому стані може мати два типи внутрішньої структу-
ри, – кристалічну і аморфну, причому в першому випадку ця субстанція
прозоріша, ніж в другому. Позаду чутливого шару знаходиться той, що від-
биває, так що при зчитуванні лазерний промінь відбивається від криста-
лічних ділянок сильніше, ніж від аморфних. При нагріві до певної темпе-
ратури і подальшому охолодженні робоча речовина кристалізується, проте
якщо її нагрівати до більш високої температури, то, остигаючи, воно пере-
ходить в аморфний стан. Області з кристалічною структурою, подібно до
металізованого шару в лунках звичайного CD або CD-R, відбивають про-
мінь лазера, а не кристалізовані області поглинають промінь.

Коли дивишся на не повністю записаний CD-R, область з інформацією
виглядає темнішою і вона легко помітна. Отже, навіть при зовнішньому
огляді компакт-диску можна сказати, записаний він чи ні.

Отже, якщо дивитися на технології записів аудіовізуальної інформації
на носії, то можна з впевненістю сказати, що такі носії під час запису зов-
нішньо міняються, і в ряді випадків такі видозміни можна побачити наоч-
но. Ось чому, вітчизняний законодавець цілком обґрунтовано відніс маг-
нітні, електронні та інші носії інформації, які містять аудіовізуальну
інформацію до речових доказів.

Отже, вказана класифікація речових доказів за характером відтворення
доказової інформації повинна показати специфіку використання речових
доказів із статичною інформацією та речових доказів із динамічною інфор-
мацією під час розгляду та вирішення цивільної справи. Під специфікою
використання слід розуміти особливість використання даних видів речо-
вих доказів під час збору та дослідження таких носіїв аудіовізуальної
інформації, а також оцінки статичної та динамічної доказової інформації.
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ПРОБЛЕМАТИКА СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ГЕОГРАФІЧНИХ
ЗАЗНАЧЕНЬ НА ПРИКЛАДІ ЗАЗНАЧЕННЯ SEKT

Стаття присвячена проблематиці становлення та захисту прав на географічні
зазначення. Зокрема, у статті вперше зведено для аналізу не групу зазначень, права на
які охороняються як одна правова категорія, а взято одне зазначення і прослідковано
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історію його введення у систему права на різних правових підставах. Об’єктом дослід-
ження є унікальна історія захисту прав на зазначення Sekt. Це – німецький термін для
позначення деяких видів ігристого вина.

Позначення виникло завдяки штучно створеному вакууму на ринку для назви това-
ру, який, в свою чергу, зобов’язаний своїй появі запозиченню технології. Захист права на
дане позначення пройшов всі можливі стадії: закріплення на рівні державних стандар-
тів, спроба зайняти свою нішу через географічні зазначення та буремні принади тор-
гових марок. Аналіз даних процесів проявляє проблеми правової природи прав на геогра-
фічні зазначення. 

Ключові слова: географічні зазначення, зект, sekt, krimsekt.

Афян А.А. Проблематика становления и защиты географических обозначений
на примере обозначения SEKT

Статья посвящена проблематике становления и защиты прав на географические
обозначения. В частности, в статье впервые взята для анализа не группа обозначений,
права на которые охраняются как одна правовая категория, а взято одно обозначение,
и прослежена история его введения в систему права по разным правовым основаниям.
Объектом исследования является уникальная история защиты прав на указание Sekt.
Это – немецкий термин для обозначения некоторых видов игристого вина.

Обозначение возникло благодаря искусственно созданному вакууму на рынке для
названия товара, который, в свою очередь, обязан своему появлению заимствованию
технологии. Защита права на данное обозначение прошло все возможные стадии:
закрепление на уровне государственных стандартов, попытка занять свою нишу через
географические обозначения и методы торговых марок. Анализ данных процессов про-
являет проблемы правовой природы прав на географические обозначения.

Ключевые слова: географические обозначения, зект, sekt, krimsekt.

Artem Afian. Problematic of creation and protection of geographical indications on
the example of indication SEKT

The article is devoted problematic of creation and protection of rights on geographical
indications. In particular, at first not group of indications is taken for an analysis rights on
which are guarded as one legal category. But one indication is taken, and history of its intro-
duction is traced to the law system on different legal grounds. A research object is unique his-
tory of rights protection on indication of Sekt. It is the German term for denotation of some
types of sparkling wine.

Indication arose up due to the artificially created vacuum at the market for the name of
commodity, which, in same queue, is under an obligation the appearance borrowing of tech-
nology. Securing of right for this indication passed all possible stages: fixing at the level of
official standards, attempting to occupy the niche through geographical indication and trade-
mark methods. The analysis of these cases shows the problems of legal nature of rights on geo-
graphical indications.

Key words: geographical indications, sekt, krimsekt.

Займаючись проблемами прав на географічні зазначення, одним із пер-
ших, і найважливішим для подальшої наукової роботи, було викриття хиб-
ності твердження про те, що географічні зазначення захищають інтереси
споживачів. Власне кажучи, подібна теза укріплюється більшою мірою
науковими працями та аналітичними статтями, ніж нормами законодавства
та судовими справами. Інтереси споживачів тільки опосередковано просте-
жуються в обмежувальних та забороняючи механізмах. Так, зокрема, право
асоціацій споживачів на реєстрацію географічних зазначень, яке притаман-
но як європейському так і українському законодавству, лишається невико-
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ристаним. Питання якості товарів, які, начебто, зумовлені особливостями
певної місцевості, також не є вирішальними у процесах виникнення геог-
рафічних зазначень. Насправді ж споживачі не відіграють жодної ролі у ста-
новленні та розвитку правової категорії географічних зазначень, окрім тієї,
що репутація серед споживачів щодо певного зазначення є об’єктом при-
власнення за допомогою даного об’єкту права. Географічні зазначення
створюються та захищаються виключно як механізм утримання або завою-
вання ринку, де окреме зазначення для товарів володіє певною репутацією.

Невелика, порівняно з іншими об’єктами інтелектуальної власності,
кількість об’єктів та спорів щодо них не дають достатнього поля для сис-
темних досліджень. Тому я спробую довести викладені вище тези на при-
кладі найяскравішої, як на мене, історії становлення географічного зазна-
чення. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній вперше зведено для
аналізу не групу зазначень, права на які охороняються як одна правова
категорія, а взято одне зазначення і прослідковано історію його введення у
систему права на різних правових підставах. Об’єктом дослідження є уні-
кальна історія захисту прав на зазначення Sekt.

Назва вкрадена та принесена на кінчиках багнетів

Sekt (Зект) – це зазначення має бути знайоме поціновувачам ігристих
вин. Значно поступаючись шампанському за поширенням, це німецьке
вино здатне прикрасити собою стіл. Зект німецький термін для позначен-
ня деяких видів ігристого вина. Більшість видів Зекту (близько 95 %)
виробляється методом Шарма, більша частина Зекту виробляється згідно
традиційного методу. Дешеве ігристе вино, виготовлене за допомогою
додавання CO2 називалося спершу не Зект, а Шаумвайн (німецька пере-
клад цього виду вина буквально «пінисте вино») , напівігристе вино нази-
вається Перлвайн. Близько 90 відсотків Зекту виробляється з імпортних
вин Італії, Іспанії та Франції. Зект, що позначається як Німецький Зект,
виробляється виключно з німецьких сортів винограду, а Зект БА
(Найкраща якість відповідно Кволітетсвайн БА) тільки з винограду одно-
го з 13 найякісніших виноробних регіонів Німеччини. Деякі з преміальних
вин виготовляються з використанням винограду Ріслінг, Піно Блан, Піно
Грі і Піно Нуар, причому більша частина його продається на території дер-
жави і не експортується в інші країни. Зекти, як правило, витримуються
багато років в селах або виноградниках, звідки походить виноград для їх
виготовлення. Преміум Зект виробляється невеликими партіями і часто
називається Вінцерзект (Зект для виноробів), так як він, зазвичай, вироб-
ляється власником виноградника, а не великими компаніями. В Австрії
існує свій термін – Хауерзект.

Ігристість вина була відомою протягом всієї історії виноробства. Це
було відзначено ще древніми грецькими і римськими письменниками, але
причина цієї загадкової появи бульбашок не була на той час зрозумілою.
Перше історичне свідчення про виробництво сучасного ігристого вина від-
носиться до Італії, де в 1622 році доктор Франческо Скаччі з Фабриано
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опублікував свою роботу De Salubri potu dissertatio, де писав про власти-
вості ігристих вин1. Тенденція виробництва ігристого вина, яке походить з
провінції Шампань з’явилась ще в Середньовіччя, але тоді ігристість вва-
жалась недоліком і таке вино на початку свого виробництва в провінції
Шампань вважалось негідним для еліти2. Таємничі обставини, які супро-
воджували невідомий на той час процес бродіння і виділення вуглекисло-
го газу зумовили назву ігристих вин «Винами диявола»3. 

Німецьке виробництво ігристих вин почалось в 1826 році, коли Г.К
Кесслер енд Ко була заснована в Есслінг на Неккарі Георгом Крістіаном
Кесслером (1787-1842), який раніше працював на винну компанію Вдова
Кліко з 1807 по 1826 рік4. Як бачимо, виникнення Зекту не пов’язане ані з
властивостями території вирощування винограду, ані з традиціями насе-
лення. Хоча саме ці два фактори визнаються ключовими для географічних
зазначень. Німеччина значно пізніше від Італії, Греції та Франції почала
виробляти ігристе вино. І початок виробництва прямо пов’язаний із запо-
зиченням технології. Слід припустити, що, не отримавши досвіду роботи
на Вдову Кліко, Крістіан Кесслер не зміг би розпочати виробництва ігрис-
того вина, а поповнив би собою ряди німецьких виробників звичайного
(але від того не менш гарного) вина. 

Назвами, що спершу використовувались німецькими виробниками для
своїх ігристих вин в 19 столітті були «Мосекс», «Зект» або «Шампанське».
Остання назва була біль поширеною виключно в силу певної історії свого
використання. Зект спочатку був неформальною німецькою назвою ігрис-
того вина, придуманою в Берліні 1825 року5. При підписанні
Версальського миру Франція використала воєнну перемогу над
Німеччиною не тільки для відновлення власних територій, припинення
збройного конфлікту, а, серед іншого, і для захисту власних географічних
зазначень. Зокрема, у ст.275 Версальської угоди було визначено, що
Німеччина сприйматиме і поважатиме на умовах взаємності будь-який
закон або будь-яке судове рішення держав-учасниць, що визначає або регу-
лює право на будь-яке регіональне зазначення, що стосується вина або
алкоголю, вироблюваного в Державі, до якої регіон належить, або умови,
під якими використання будь-якого такого імені, можливо, дозволене; в т.ч.
імпорт, експорт, виробництво, розповсюдження, продаж або пропозиція
для продажу продукції...6 Це сталося задовго до того, як Постанова
Європейського союзу заборонила використовувати ці назви за межами
регіону Шампань.

Цікаво, що із Зектом повязується історія одного із найдавніших подат-
ків Німеччини – податку Шаумвайн, який з 2005 року був 136 євро за гек-
толітр, що відповідає 1,02 євро за 0,75 – літрову пляшку7. Цей податок був
введений імператором Вільгельмом II в 1902 році для фінансування імпе-
раторського флоту. 

Назва демонополізована в ЄС8

З часом позначення Зект, за відсутності шампанського аналогу, набуло
популярності на ринках країн, де німецька мова перебувала у вжитку. І вже
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у 80-х роках Німеччина спробувала монополізувати за собою дану назву.
Зокрема, статтею 26 з Німецького Закону про винну продукцію від 14
липня 1971 року позначення «Sekt» могло використовуватись виключно до
німецького ігристого вина, яке задовольняло певним умовам якості, та до
вина зарубіжного виробництва, якщо німецька є офіційною мовою у даній
країні. Закон також стосувався позначень «Weinbrand» та «Praedikatssekt». 

Даний закон призвів до судової справи між Федеративною Республікою
Німеччини та Європейським співтовариством на предмет порушення ФРН
Регламенту № 816/70 щодо забезпечення вільного переміщення товарів. 

В ході розгляду справи судом було визнано, що позначення «Sekt» і
«Weinbrand» – є родовими, які Німеччина за допомогою законодавчого
акту спробувала перетворити на зазначення походження. Що стосується
«Praedikatssekt», то ця категорія вин, яка за змістом німецького закону мала
мати певний вміст вітчизняного винограду, не асоціювалась у споживачів
із товарами специфічної якості, тобто не несла розрізняльної здатності. 

Вимога до мінімального розміру вмісту німецького винограду для мож-
ливості використання позначень була визнана аналогом до кількісних
обмежень (квотування) товарів на ринку. 

Сторона Німеччини наполягала на тому, що будь-які чинники, що
прямо чи опосередковано вказують на походження товару можуть підляга-
ти захисту. На свою користь відповідач надав ряд результатів опитувань
споживачів, які підтвердили свої асоціації для зазначень «Sekt» і
«Weinbrand», з продукцією, виробленою в Німеччині.

Яскравою тезою німецької сторони у справі стало те, що продукція
«Sekt» має чіткі відмінності в результаті специфічного методу виробниц-
тва, що використовується в Німеччині та зумовлює типовий аромат, який
окрім іншого, для продукції «Praedikatssekt» зумовлений необхідним міні-
мальним вмістом німецького винограду. Минуло трохи більше ста років
від подій, описаних у першій частині статті, а технологія вже почала вва-
жатися суто німецькою, та ще й такою, що зумовлює особливі якості. Суд,
хоча і не використав факту запозичення технології при започаткуванні
виробництва Зект в Німеччині, тим не менш, не сприйняв подібні доводи.
Суд пристав на позицію, що метод виробництва вина продукту призначає
критерій, який є самодостатнім для надання товару особливостей, але
можливим для застосування в інших географічних областях. 

Тому суд визнав порушення Німеччиною Регламенту № 816/70. Іншим
рішенням в 1970 Європейский суд скасував монополію на виробництво
Зекту, що дозволило виноробним кооперативам і окремим виноробам
виробляти і продавати свої власні ігристі вина. Разом, ці два рішення,
сприяли використанню назви Зект для різних ігристих вин різної якості.

Історія даного суду демонструє, що цінність географічних зазначень
(зазначень походження) виникає далеко не відразу, і предметом захисту
вони стають виключно тоді, коли мають стійку асоціацію у споживачів із
певною продукцією. При цьому вимоги споживачів для якості даної про-
дукції відходять на другий план. Не стало предметом судового розгляду,
але вкрай цікавим епізодом в історії Зект було те, що ця назва не пов’яза-
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на із будь-яким географічним місцем. Ніколи так не називалась територія
чи населений пункт Німеччини. Знову ж таки, основним чинником при
спробах встановити обмежувальні заходи щодо позначень стали асоціації
споживачів. І розповсюдження закону у прив’язці до мови країни вироб-
ництва товару є зайвим тому підтвердженням, адже не так важливо, де
його виробляли, як те, що на ринках з німецькою мовою вже був сформо-
ваний попит на товар з назвою Зект. Щоправда, за цим ствердженням давні
греки, якби винайшли таку правову конструкцію як географічне зазначен-
ня, цілком могли би претендувати на визнання позначення «вино» – суте
грецьким та можливим до використання лише щодо товарів, які походять
з території Еллади. 

Назва приватизована в Україні

Останньою ланкою історії про захист прав на зазначення SEKT у цьому
дослідження буде спір про захист зазначення KRIMSEKT, що відбувався в
Україні. І цікаво, що в даному випадку Зект постає перед нами як торгова
марка. 

ЗАТ «Завод шампанських вин» звернулося до суду з позовом про усу-
нення порушень його виключного права на знак для товарів і послуг
«KRIMSEKT» та просило: заборонити ЗАТ «КЗШВ «Столичний» вико-
ристовувати цей знак для товарів і послуг; зобов’язати відповідача усуну-
ти зазначений знак для товарів і послуг з однорідних товарів та упаковки,
вироблених ЗАТ «КЗШВ «Столичний»; зобов’язати відповідача вилучити
з торговельної мережі товари, позначені знаком для товарів і послуг
«KRIMSEKT».

ЗАТ «КЗШВ «Столичний», в свою чергу, подало зустрічний позов, в
якому просило визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг
від 15.07.1993 № 744 в частині надання самостійної правової охорони сло-
весному позначенню «KRIMSEKT» та визнати недійсним свідоцтво на
знак для товарів і послуг від 16.07.2001 № 20224, а також встановити факт
добросовісного використання ним зазначеного словесного позначення
«KRIMSEKT».

Рішенням господарського суду міста Києва від 25.05.2004 (суддя Палій
В.В.) позов ЗАТ «Завод шампанських вин» задоволено повністю, а ЗАТ
«КЗШВ «Столичний» у задоволенні зустрічного позову відмовлено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від
06.08.2004 (колегія суддів у складі: Коробенко Г.П. – головуючий, судді
Полянський А.Г., Андрієнко В.В.) рішення суду першої інстанції скасова-
но в частині задоволення первісного позову щодо зобов’язання ЗАТ
«КЗШВ «Столичний» вилучити з торговельної мережі ігристі вина, позна-
чені знаком для товарів і послуг «KRIMSEKT», та в цій частині позову від-
мовлено. В іншій частині рішення господарського суду міста Києва зали-
шено без змін.

ЗАТ «КЗШВ «Столичний», наполягаючи на визнанні свідоцтв № 744 та
№ 20224 недійсними з посиланням на пункт 8 Тимчасового положення про
правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських
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пропозицій в Україні, затвердженого Указом Президента України від
18.09.1992 № 479/92, та статтю 6 Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг», стверджувало, що словесне позначення
«KRIMSEKT» в перекладі з німецької мови означає «кримське ігристе
вино» та не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки вказує
на вид товару – вино, певні властивості товару – ігристе (шампанське)
вино та місце походження товару – вина, виготовлені на основі кримських
виноматеріалів, а також містить в собі найменування місця походження
товару – півострів Крим.

Судом першої інстанції було призначено судову експертизу об’єктів
інтелектуальної власності, проведення якої доручено спеціалістам
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Згідно з висновком комісії експертів від 10.02.2004 № 2329: 
– в українській мові немає слова «KRIMSEKT»; слово «KRIMSEKT»

не можна вважати словом іншомовного походження, оскільки воно є штуч-
ним фантазійним словом;

– словесне позначення «KRIMSEKT» не має прямого перекладу з
німецької на українську мову, оскільки у німецькій мові воно розглядаєть-
ся як іншомовне слово;

– позначення «KRIMSEKT» безпосередньо не вказує пересічному
українському споживачеві на такий вид товару, як ігристе вино;

– позначення «KRIMSEKT» не перекладається на українську мову, і
для пересічного українського споживача не несе визначеного семантично-
го навантаження, а тому не вказує ні на вид товару, ні на властивості това-
ру, ні на місце походження товару;

– у свідомості українського пересічного споживача позначення «KRIM-
SEKT» не асоціюється безпосередньо з географічною назвою – півострів
Крим;

– позначення «KRIMSEKT», взяте в цілому, не можна розглядати як
таке, що вказує па півострів Крим як місце походження.

Суди дійшли висновку про відповідність зареєстрованого знака
«KRIMSEKT» умовам надання правової охорони та відсутність підстав
для визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг №№ 744
та 20224. З огляду на наведене місцевий та апеляційний суди дійшли
висновку щодо необхідності задоволення позовних вимог ЗАТ «Завод
шампанських вин» стосовно заборони ЗАТ «КЗШВ «Столичний» викорис-
товувати знак для товарів і послуг “KRIMSEKT” за свідоцтвами №№ 744 і
20224 та зобов’язання відповідача усунути його з товарів та упаковки. 21
грудня 2004 року Вищий господарський суд України підтвердив це рішен-
ня, залишивши касаційну скаргу ЗАТ «КЗШВ «Столичний» без задоволен-
ня, а рішення попередніх інстанцій – без змін. 

На жаль, у судовій справі не було заявлено того факту, що позначення
KRIMSEKT є поєднанням видової назви вина (відповідно до рішення
Європейського суду) та назви півострова, а тому цілком могло переклада-
тись як «вино з Криму». Однак при експертизі спрацювала та саме помил-
ка, на якій було побудовано позицію Німеччині у суді – думку споживачів
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окремої країни. Звісно, що опитування українців або дослідження україн-
ської мови не виявило ознак зекту. Однак дані вина призначались на екс-
порт у країни Європи, де у свідомості пересічного споживача всі асоціації
будуть прямими та вказувати на видову назву товару та місце його вироб-
ництва. З цього випливає важливий момент: правова категорія географіч-
них зазначень виникає і формується не у країні виробництва, а у країні
збуту товару, оскільки тільки там існує основна її цінність – репутація у
споживача. 

Як бачимо позначення Зект виникло завдяки штучно створеному вакуу-
му на ринку для назви товару, який, в свою чергу, зобов’язаний своїй появі
запозиченню технології. Захист права на дане позначення пройшов всі
можливі стадії: закріплення на рівні державних стандартів, спроба зайня-
ти свою нішу через географічні зазначення та буремні принади торгових
марок. Для правової категорії, погодьтесь, карколомний сюжет. 

1. Stevenson T. The Sotheby’s Wine Encyclopedia (4th Edition) / T. Stevenson // Dorling
Kindersley. – 2005. – С. 169-178. 2. D. & P. Kladstrup «Champagne» // Harper Collins
Publisher. – 2005. – С. 25. 3. Liger-Belair G. La physique des bulles de champagne / G. Liger-
Belair // Annales de Physique 27 (4). – 2002. – С.7. 4. Вільна енциклопедія Wikipedia //
Всесвітня мережа Інтернет [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sparkling_wine#Sekt 5. Там же. 6. Там же. 7. Robinson J. The
Oxford Companion to Wine /J. Robinson // Third Edition Oxford University Press. – 2006. –
С. 620. 8. В розділі використані матеріали судової справи за посиланнями [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
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УДК 347.13
Є. А. ТАЛИКІН
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В ПОЗОВНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Стаття присвячена дослідженню процесуальної форми доказової діяльності в
позовному провадженні господарського судочинства України. Автором з’ясовується
вплив процесуальної форми на використання результатів логічних процесів пізнання та
переконання в господарському процесі. Обґрунтовуються істотні риси процесуальної
форми доказування.
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Талыкин Е.А. Процессуальная форма доказательственной деятельности в иско-
вом производстве хозяйственного процесса

Статья посвящена исследованию процессуальной формы доказательственной дея-
тельности в исковом производстве хозяйственного процесса Украины. Автором
выясняется влияние процессуальной формы на использование результатов логических

215Юридичні і політичні науки

© ТАЛИКІН Євген Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри гос-
подарського права Східноукраїнського національного університету імені Володимира
Даля



процессов познания и убеждения. Обосновываются существенные черты процессуаль-
ной формы доказывания.

Ключевые слова: процессуальная форма, доказывание, познание, убеждение.

Talykin Evgen. Procedural form of evidentiary activity in claim production of eco-
nomic process

Article is devoted to research of a procedural form of evidentiary activity in claim pro-
duction of economic process of Ukraine. The author influence of a procedural form on use of
results of logical processes of knowledge and belief becomes clear. Essential lines of a proce-
dural form of proof locate.

Key words: procedural form, proof, knowledge, belief.

Одним з основних, але при тому найбільш складних питань господар-
ського процесуального права є доказова діяльність. Доказування представ-
ляє собою процес, шляхом якого забезпечується зв’язок між фактами та
правом в процесі судового застосуванням правових норм. Судовий захист,
будучи втіленням правових приписів в життя конкретних суб’єктів, має в
своїй основі фактичні обставини. Доказування як невід’ємна частина про-
цесуальної діяльності опосередковує роботу із факторами позаправового
характеру, має своїм предметом з’ясування життєвих обставин, надання їм
певного правового значення та виведення з них наслідків, що мають вже
правовий характер. Доказування тим специфічне, що являє собою сторону
судової діяльності, котра опосередковує процес поєднання життя та права.
Тому доказування, як ніяка інша частина судової процесуальної діяльнос-
ті, відчуває вплив соціальних, економічних, ідеологічних факторів.

Значення доказування та складність об’єкту дослідження обумовлює
стабільний інтерес в науці. Сукупність знань, напрацьованих в царині
дослідження доказування, на теперішній час обґрунтовано кваліфікується
як теорія доказів. Вчені підкреслюють, що теорія доказів розкриває зміст
пізнавальної діяльності в судовому процесі з урахуванням встановлених
законом процесуальних правил, вказує шляхи перевірки законного і пра-
вильного отримання доказів, умови формування достовірних висновків по
справі1. Вітчизняна правова традиція характеризується потужною систе-
мою наукових положень щодо доказування, основні напрацювання в якій
належать таким авторам як О. В. Баулін, А. Г. Коваленко, С. В. Курильов,
Р. В. Тертишніков, М. К. Треушніков, І. В. Решетнікова, Т. В. Цюра,
М. А. Фокіна, С. Я. Фурса, К. С. Юдельсон, В. В. Ярков, та багатьом
іншим. На тлі загальних розробок окремо слід виділити внесок вітчизня-
них вчених в розвиток теорії доказів в господарському процесі.
Ґрунтовним та сучасним характером відзначаються праці В. В. Бабенко,
Л. М. Ніколенко, Т. В. Степанової. Однак, не всі аспекти доказування в гос-
подарському процесі отримали належну розробку. Зокрема, метою цієї
статті є з’ясування процесуальної форми доказової діяльності в позовному
провадженні господарського судочинства

Завданням процесуальної форми називається упорядкування розумової
(мислительної, психічної, логічної) діяльності. Так, К. І. Лельчицький під-
креслює опосередкований характер впливу процесуальної діяльності на
пізнавальні процеси, оскільки право не може виступати регулятором внут-
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рішніх психічних процесів2. Також зазначається, що розумова діяльність
сторін не може підпорядковуватись процесуальним вимогам, але потрібно
регламентувати певною процедурою висловлювання в процесі певних
результатів розумової діяльності: доводи, міркування, заперечення3.

Окреслений напрямок представляється загалом вірним, однак потребує
уточнення. Навряд чи процесуальна форма чи нормативне регулювання
здатні спричинити вплив на природні процеси логічного мислення, пере-
конання, емоції. Подібні твердження є явним перебільшенням. Незалежно
від приписів правових норм та установлень процесуальної форми розумо-
ві та психічні процесу будуть розвиватися за своїми законами. Інша річ, що
процесуальна форма визначає можливість використання певних вихідних
даних та результатів таких процесів. Такий спосіб – через наділення юри-
дичною силою або позбавлення правового змісту окремих елементів логіч-
них та психічних процесів, процесуальна форма не регламентує їх, не
регулює і не змінює, але диференціює результати на допустимі і недопус-
тимі.

Дещо перебільшеними представляються тези окремих авторів стосовно
спрямованості впливу процесуальної форми в руслі підвищення якості
процесу доказування. Йдеться про те, що норми права приписують вчи-
нення таких процесуальних дій, котрі створюють найкращі умови для
того, щоби процес мислення був логічним та призводив до адекватних
дійсності знанням людей, що застосовують норми права4.

В. В. Бабенко вважає, що норми права передбачають здійснення таких
процесуальних дій, які створюють найкращі умови для того, щоб процес
мислення був істинним5.

М. К. Треушніков підкреслює, що судове доказування може привести
до вірного знання тоді, коли воно проведене в повній відповідності з при-
писами процесуального права, норми якого враховують об’єктивні законо-
мірності формальної та діалектичної логіки, закономірності пізнавального
процесу та забезпечують точність отриманих судом висновків6.

Інші автори стверджують, що доказове право приписує такий порядок
судового засідання, котрий заставляє діяти і міркувати в точній відповід-
ності до законів пізнання7.

Дозволимо собі не погодитися із викладеними поглядами.
Процесуальна форма доказування в господарському процесі не спрямова-
на на встановлення істинного (вірного) знання про обставини справи.
Аргументами на користь цього є презумпції, фікції, розподіл тягаря дока-
зування, допустимість доказів. Адже ці правила свідомо припускають
можливість недостовірного знання. Не створює вона і найкращих умов для
істинності процесу мислення, оскільки її суть в певних правилах, тобто
обмеженнях вихідних положень доказування, що не може бути умовою
отримання істинності знань.

Більш вірними представляються нам інші висловлювання щодо при-
значення процесуальної форми доказування. Так, І. В. Решетнікова зазна-
чає, що мислительна діяльність людини, що будується на законах логіки,
не повинна входити в протиріччя з нормами права8. Справедливо і те, що
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закон встановлює процесуальний порядок діяльності суду по розгляду та
вирішенню справи не заради форми, а для того, щоби досягти вірного кін-
цевого результату у спорах, що вирішуються. Процесуальна форма висту-
пає в якості інструменту досягнення законності в правозастосувальній
діяльності судів9. С. М. Амосов говорить про те, що судове пізнання поєд-
нує мислительну діяльність судді, підкорену законам діалектики, логіки з
процесуальними нормами. Дотримання цієї єдності в більшій мірі сприяє
законності і обґрунтованості судових рішень10.

Оцінка результатів доказування як законних, обґрунтованих і справед-
ливих дійсно має розглядатися як завдання процесуальної форми доказу-
вання. При цьому важливе значення має те, що доказова діяльність регу-
люється нормами права не тільки на підставі законів логіки, але і під впли-
вом соціально-економічних, ідеологічних, культурних факторів, уявлень
про справедливість тощо. Законодавцем встановлюється процесуальна
форма доказування, що визначає порядок, строки, засоби, інші правила з
метою узгодження результатів розумово-психічних процесів із іншими
вимогами правового регулювання.

Ми повністю підтримуємо авторів, котрі говорять про те, що упорядко-
ваний вплив на процес мислення в ході оцінки доказів надає останньому
специфіку, в силу чого неможна визнати тотожними мислительну діяль-
ність, що протікає при оцінці доказів, та логічне доказування11.
Процесуальна форма втручається в природні процеси шляхом встановлен-
ня правил допустимості вихідних даних доказування та наділення (позбав-
лення) юридичною силою результатів.

В науці значна увага приділяється дослідженню проблеми об’єктивної
істини в судочинстві12, однак певної єдності в зазначеному питанні, що
відноситься до найбільш гострих і актуальних, не досягнуто. Результати
розгляду спору за правилами змагального процесу або в умовах слідчої
моделі можуть бути протилежними. У прийнятих системах процесуально-
го регулювання (слідчого чи змагального) обидва результати будуть закон-
ними і обґрунтованими, а з позицій соціально-культурних установок –
справедливими. Закріплена в законодавстві модель доказування досить
чітко відображає уявлення про справедливість та достатні шляхи її вста-
новлення. Надання переваги владному началу на користь мети встанов-
лення об’єктивної істини чи пріоритет приватного інтересу та ініціативи,
або поєднання названих начал – реалізує суспільний стандарт необхідних
зусиль для отримання судового захисту. 

Аналогічного характеру є норми про доказові презумпції, котрі спра-
ведливо віднесені в науці до пільг в доказуванні13.

Неможливо не побачити відступ від «вірного знання» в процесуальних
фікціях. Процесуальна фікція – спеціальне виключне правило, через яке
обставини, що в дійсності не мали місця, визнаються існуючими (або
навпаки) з метою усунення невизначеності в правовому регулюванні14.
Процесуальна наука кваліфікує в якості фікцій визнання факту доведеним
в разі ухилення від участі (оплати) зацікавленої сторони в проведенні екс-
пертизи; правила вручення судових повідомлень; відсутність заперечень
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відповідача (або особиста неявка в судове засідання) як підстава для
висновку про безспірну згоду з пред’явленими вимогами15. На теперішній
час процесуальні фікції, окрім правил вручення повідомлень, в законодав-
стві не закріплені, хоча це не свідчить про їх непотрібність. Так, судова
практика акцентує увагу на проблемах, що виникають у господарському
судочинстві при проведенні експертиз16. Ці та інші питання, успішне вирі-
шення яких в світовій практиці відбувається за допомогою фікцій, потре-
бують нормативного врегулювання. Коментуючи роль фікцій, навряд чи
можна погодитися з тими авторами, котрі вважають, що таке право нада-
ється суду з метою більш повного, об’єктивного та своєчасного розгляду
справи17. Жодною мірою фікції не сприяють об’єктивності та повноті вста-
новлення обставин справи. Разом з тим, будучі засобом реалізації проце-
суальної відповідальності та являючись наслідком порушення обов’язку
добросовісного використання процесуальних прав та виконання обов’яз-
ків, фікції представляються закономірним і справедливим способом раціо-
налізації процесуальної форми доказування. 

Окремої уваги заслуговує процесуальна форма доказування в частині
строків виконання дій, пов’язаних із доказуванням : повідомлення про
докази, розкриття доказів, надання доказів. Повне та об’єктивне встанов-
лення обставин справи послідовно вимагає прийняття господарським
судом усіх доказів, що мають відношення до справи, незалежно від часу їх
фактичного представлення та стадії, на якій перебуває розгляд справи.
Натомість сучасний приватний процес йде шляхом все більш суворого
обмеження строків формування доказової бази справи, встановлюючи
імперативні строки зазначення доказів та їх фактичного надання. В літера-
турі сформована досить цілісна та послідовна концепція, що обґрунтовує
доцільність запровадження процедури розкриття доказів в правила судо-
чинства в економічних спорах18. У вітчизняному господарському процесі
повною мірою реалізована відповідність між формуванням доказової бази
та стадією розгляду справи шляхом обмеження надання нових доказів в
апеляційній інстанції (ст. 101 ГПК України) та виключення із сфери пере-
гляду фактичних обставин справи в касаційній інстанції (ст. 111-7 ГПК
України). В науці сформульовано висновок про те, що необґрунтованість
судових актів не є підставою для скасування в порядку касаційного пере-
гляду19. Зазначені правила спрямовані на активізацію діяльності та підви-
щення рівня відповідальності сторін спору, концентрацію процесу, підви-
щення ефективності судочинства, скорочення строків розгляду справ. Не
викличе сумнівів їх позитивна оцінка та потужний світовий досвід вико-
ристання. Однак, чи сприяють ці правила встановленню вірного та повно-
го знання про фактичні обставини справи? Навряд чи відповідь буде пози-
тивною.

З огляду на викладене, справедливим представляється зауваження
І. В. Решетнікової про те, що вплив галузі права на доказування проявля-
ється, перш за все, через процесуальну форму, властиву сьому судочинству
та доказуванню як його частині20. Абсолютна єдність розумово-психоло-
гічних основ доказування не є перешкодою для створення різних режимів
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доказування в господарському судочинстві, та, наприклад, кримінальному.
Логіка та емоції не змінюються, однак істотно корегується можливість
використання різноманітних способів їх реалізації та застосування їх
висновків.

Отже, правове регулювання істотно корегує результат логічного дока-
зування для мети судочинства з урахуванням основних засад галузевого
регулювання. Завдання повного і об’єктивного встановлення обставин
справи як відображення фактичної обґрунтованості судового правозасто-
сування співіснує з іншими началами процесу : приватним характером
прав та інтересів, що підлягають захисту; дотриманням балансу прав сто-
рін; забезпеченням публічного інтересу; підтриманням соціальної спра-
ведливості; сприянням розвитку економіки тощо. Процесуальна форма
доказування в господарському процесі спрямована на організацію вико-
ристання вихідних даних та результатів розумово-психологічних процесів
доказування шляхом визначення порядку, строків, засобів, інших правил з
метою з реалізації соціальних стандартів господарського судочинства. 

Характеризуючи доказову діяльність, варто відмітити, що її безпосе-
реднім об’єктом є фактичні (життєві) обставини, на відміну від кваліфіка-
ції та вирішення, які опосередковують побудову юридичних конструкцій.
Також доказування включає значний обсяг фактичної діяльності, неодмін-
ної складової роботи з життєвими обставинами. Різноманітність фактич-
них обставин та способів відображення інформації про них продукує
диференціацію засобів доказування, видів доказової діяльності тощо.
Звідси походить деталізація правил доказування, урахування особливостей
відображення, регламентація особливостей процедури дослідження, пере-
вірки окремих засобів доказування. На підставі типовості, повторюванос-
ті життєвих явищ встановлюються правила розподілу тягаря доказування. 

Доказування спрямоване на з’ясування обставин минулого. В той же
час юридична кваліфікація та вирішення справи відбуваються на момент
вчинення відповідних операцій. Саме доказування має найповніше врахо-
вувати складність повного відновлення інформації, можливу наявність
пробілів, викривлень, часових змін. Процесуальна форма доказової діяль-
ності відображає зазначену особливість змістовного наповнення у існу-
ванні правил, спрямованих на перевірку достовірності інформації, вирі-
шення справи в ситуаціях неповного з’ясування обставин, регламентує
розподіл тягаря доказування.

Процес судового правозастосування в усіх своїх складових елементах
базується на логічних операціях. Поряд з тим доказування містить в своїй
основі також елементи пізнання та переконання, непідвладні правовому
регулюванню. Такі засади невластиві організації діяльності по кваліфіка-
ції та вирішенню справи. Використання зазначених процесів та їх резуль-
татів проявляється в існуванні вичерпного переліку засобів доказування,
встановленні строків та порядку надання доказів, запровадженні проце-
суальних фікцій тощо.

Доказування є діяльністю, в якій задіяні як суд, так і особи, що беруть
участь у справі. Характер участі суб’єктів різниться, і може бути в найза-
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гальніших рисах переданий тим, що суд переважно орієнтований на
сприйняття інформації, а особи, що беруть участь у справі, – на її дове-
дення до суду. При цьому діяльність осіб, що беруть участь у справі, має
юридичне значення. Без їх юридично значимих дій доказова діяльність в
господарському процесі представляється неможливою. Щодо правової
кваліфікації, то особи, що беруть участь у справі, вправі її здійснювати,
однак вона не має правового значення, носить тільки рекомендований, орі-
єнтовний характер. Вирішення справи як вид діяльності не здійснюється
жодним іншим суб’єктом, окрім суду. Саме доказова діяльність значною
мірою опосередковує процес реалізації інтересів сторін та інших осіб, що
беруть участь у справі, тому вона вимагає не тільки детальної регламента-
ції прав та обов’язків, але і відповідальності кожного з суб’єктів.
Важливою рисою процесуальної форми доказування є регламентація меха-
нізму взаємодії суду та сторін, адже доказування – діяльність сумісна.

Доказування – діяльність по своєму характеру первинна, на відміну від
кваліфікації та вирішення, котрі спираються на результат доказування.
Незважаючи на те, що названі процеси йдуть синхронно, відзначаються
циклічністю, з’ясування обставин справи є вихідною позицією будь-якої
господарської справи (чи окремого питання в її межах). Доказова діяль-
ність, втім, як і правова кваліфікація, є процесами, що отримують остаточ-
не закріплення свого результату тільки при вирішенні справи. Тому дока-
зуванню притаманна певна несамостійність. Воно існує не само для себе,
а тільки з метою вирішення справи. Відповідно, процесуальна форма дока-
зування детермінується спрямованістю на досягнення результату. Мета
доказування присутня в усіх його етапах та процедурах. Процесуальна
форма доказування створює цільність цього процесу, зв’язок між проміж-
ними діями та результатом – вирішенням справи. Процесуальна форма
доказування покликана зробити результат судового правозастосування
закономірним, передбачуваним та прогнозованим. Підкорення доказової
діяльності меті вирішення спору обумовлює запровадження спеціальних
правил, спрямованих на корегування результату доказування в залежності
від спрямованості правового регулювання з огляду на реалізацію стандар-
ту справедливості, підтримку господарського правопорядку і добросовіс-
ності, сприяння співпраці та розвитку ділових стосунків тощо.
Господарська процесуальна форма обмежує «вільне» доказування з огляду
на пріоритети правового регулювання.

Таким чином, для діяльності по встановленню фактичних обставин
справи в якості складової процесу судового правозастосування притаман-
ні наступні риси:

безпосереднім об’єктом доказової діяльності є фактичні (життєві)
обставини;

доказування представляє собою встановлення обставин минулого;
доказування є діяльністю, що відбувається на основі пізнання та пере-

конання; 
складна структура участі суб’єктів процесу в доказуванні: суд переваж-

но орієнтований на сприйняття інформації, інші суб’єкти – на її доведення
до суду;
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доказування здійснюється переважною мірою через юридично значиму
діяльність осіб, що беруть участь у справі;

результат доказової діяльності (проміжний або кінцевий) проявляється
тільки після вчинення інших етапів правозастосувального циклу (кваліфі-
кація та вирішення).

Названі риси, в свою чергу, реалізується в процесуальній формі дока-
зування, серед важливих ознак якої можна виділити наступні:

відповідність пріоритетам правового регулювання господарської діяль-
ності;

деталізація правил доказування, їх диференціація щодо окремих засо-
бів доказування, етапів доказової діяльності; 

урахування особливостей процесів пізнання, переконання, відображен-
ня;

постійна взаємодія господарського суду та сторін шляхом на основі вза-
ємних прав, обов’язків та відповідальності кожного з суб’єктів;

встановлення зв’язку (характеру впливу) між проміжними діями та
результатом, що відображається у вирішені справи (окремого питання);

спрямованість на перевірку достовірності інформації, протидію злов-
живанням та недобросовісній поведінці.
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Б. П. КАРНАУХ

ВИНА ПОТЕРПІЛОГО В ДЕЛІКТНОМУ ПРАВІ

Досліджується вина потерпілого в деліктному праві. Обстоюється думка, що вина
потерпілого не являє собою окремої категорії, вона має розглядатися лише як окремий
прояв єдиного поняття вини в цивільному праві. Під виною пропонується розуміти
невжиття особою розумно очікуваних від неї застережних заходів щодо запобігання
шкоді. Розглядається питання про розмежування ступенів вини в цивільному праві.
Сформульовано прикладні критерії, котрими може послуговуватися суд при вирішенні
питання про те, чи була необережність, що її допустив потерпілий, грубою.

Ключові слова: вина, вина потерпілого, умисел, груба необережність, легка необе-
режність.

Карнаух Б.П. Вина потерпевшего в деликтном праве
Исследуется вина потерпевшего в гражданском праве. Обосновывается мысль о

том, что вина потерпевшего не представляет собой самостоятельной категории, она
должна рассматриваться лишь как отдельное проявление единого понятия вины в
гражданском праве. Под виной предлагается понимать непринятие лицом разумно
ожидаемых от него мер по предотвращению вреда. Рассматривается вопрос о раз-
граничении степеней вины в гражданском праве. Сформулированы прикладные крите-
рии, которые могут быть использованы судом при решении вопроса о том, была ли
неосторожность, допущенная потерпевшим, грубой.

Ключевые слова: вина, вина потерпевшего, умысел, грубая неосторожность, лег-
кая неосторожность. 

Karnaukh Bohdan. Contributory Fault in Tort Law
The article is devoted to the problem of contributory fault in tort law. It is argued that con-

tributory fault is not a separate concept. Instead it should be deemed merely as an instance of
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consistent concept of fault in civil law. Fault is defined as a fail to use all reasonably expect-
ed precautions to prevent damage. The problem of evaluating degrees of culpability in civil
law is analyzed. The author proposes some applicable criterions that could be used by courts
for the purpose of deciding if plaintiffs negligence was gross or it was not.

Key words: fault, contributory fault, willfulness, gross negligence, petty negligence

Досить часто причиною шкоди є не лише поведінка заподіяча, але й
поведінка самого потерпілого. В одних випадках це більш очевидно
(наприклад, при зіткненні двох автомобілів), в інших – не так наочно,
проте насправді це трапляється частіше, аніж може здатися на перший
погляд. Інститут цивільної відповідальності заснований на ідеї, що кожен
повинен відповідати за свої дії. Це означає, що кожен (як заподіяч, так і
потерпілий) повинен нести негативні наслідки, породжені його винною
поведінкою. Для заподіяча таким негативним наслідком є покладення на
нього обов’язку відшкодування; для потерпілого – втрата (повна або час-
ткова) права на відшкодування. 

Тож, у разі, коли до факту виникнення шкоди спричинилися обидві сто-
рони, збитки мають бути перерозподілені між ними на основі принципу
вини: (1) якщо обидві сторони поводилися безвинно, то збитки залиша-
ються на потерпілому; (2) якщо винною була лише поведінка заподіяча –
збитки переносяться на нього; (3) якщо винною була лише поведінка
потерпілого – збитки залишаються на потерпілому; (4) якщо обидві сторо-
ни діяли винно, то (4-1) збитки залишаються на потерпілому, якщо його дії
були умисними, і (4-2) збитки розподіляються між сторонами (шляхом
зменшення розміру відшкодування, що підлягає стягненню із заподіяча),
якщо дії потерпілого були грубо необережними. Правила про врахування
вини потерпілого у справах за позовами про відшкодування недоговірної
шкоди визначено положеннями частин 1-3 статті 1193 ЦК України. 

Над дослідженням проблеми вини потерпілого працювали такі науков-
ці як Б. С. Антімонов, Д. В. Боброва О. С. Іоффе, І. С. Канзафарова,
Г. К. Мат вєєв, В. Т. Смірнов, В. О. Тархов, Т. М. Яблочков, та ін. Мета цієї
розвідки – з’ясувати, що слід розуміти під виною потерпілого, і розробити
прикладні рекомендації щодо врахування вини потерпілого при вирішенні
справ за позовами про відшкодування недоговірної шкоди. Для цього увагу
буде приділено також і питанню розмежування ступенів вини в цивільно-
му праві, адже врахування вини потерпілого – це саме той випадок, коли,
на противагу загальному правилу, ступінь вини набуває вирішального зна-
чення.

Найперше варто зауважити, що «вина потерпілого» не становить собою
самостійної правової категорії: змістово вина потерпілого тотожна вині
делінквента і, так само як і остання, має розглядатися лише як окремий
прояв єдиного поняття вини. Присвійний прикметник у цих словосполуках
(«вина делінквента», «вина потерпілого») ніяк не вливає на зміст означу-
ваного поняття – «вина».

Цивільний кодекс України не містить прямого визначення вини. Проте
в ч. 1 ст. 614 ЦК наводиться операційне визначення невинуватості, згідно
з яким особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних
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від неї заходів щодо належного виконання зобов’язання. Звідси логічно
слідує, що вина має місце, коли особа не вжила хоча б одного із залежних
від неї заходів щодо належного виконання зобов’язання. 

Буквальне тлумачення статті 614 ЦК дає підстави для висновку, що ця
стаття, разом із побудованим на її основі визначенням вини, підлягає
застосуванню винятково до випадків порушення вже наявних зобов’язань,
адже в статті мовиться про невжиття особою заходів щодо виконання
зобов’язання, котре існувало до того, як постало питання про відповідаль-
ність і вину. Натомість деліктне зобов’язання виникає лише після того, як
відбулося порушення. Іншими словами, при формальному підході можна
виснувати, що лексична конструкція статті 614 ЦК передбачає її застосу-
вання до випадків порушення договірних зобов’язань і виключає можли-
вість застосування цієї статті у разі заподіяння недоговірної шкоди.

Але, зважаючи на те, що визначення вини в межах однієї галузі права
має бути єдиним, статтю 614 ЦК з деякими корективами, на наш погляд,
варто застосовувати за аналогією і до випадків, коли шкода завдається не
через порушення вже наявного зобов’язання, а внаслідок порушення
суб’єктивного права, що існує в абсолютних правовідносинах. У таких
випадках вина має місце, якщо особа не вжила хоча б одного із залежних
від неї заходів до запобігання шкоді1*.

Окрім того, статтю 614 ЦК, як базову норму для визначення вини в
цивільному праві, належить застосовувати у світлі проголошеного в п. 6
ст. 3 ЦК принципу розумності. Річ у тім, що існують застережні заходи,
котрі цілком можна визнати за такі, що «залежать від особи», але водночас
вжиття цих заходів порушувало б справедливий баланс інтересів учасни-
ків обороту. Так буває у випадках, коли вартість застережного заходу
неспіврозмірно більша за шкоду, котра завдяки такому заходові одверта-
ється. З точки зору потенційного заподіяча нерозумно вживати таких захо-
дів**, з точки зору потенційного потерпілого – нерозумно їх очікувати. Тож
в остаточному підсумкові для цілей деліктного права винною слід вважати
поведінку особи, яка не виявляє розумної обачності, тобто не вживає тих
застережних заходів до запобігання шкоді, яких від неї було розумним очі-
кувати1. Таке визначення вини однаково застосовне як до заподіячів
шкоди, так і до потерпілих, адже обов’язок поводитися обачно стосується
всіх. За такого підходу вину встановлюють шляхом порівняння поведінки
особи з гіпотетичною моделлю поведінки розумної людини за аналогічних
обставин. Такий підхід є загальновизнаним на теренах європейських
країн. Так, відповідно до ст. 4:101 Принципів європейського деліктного
права (Principles of European Tort Law) «особа несе відповідальність на
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* Прикметно, що в ч. 2 ст. 218 ГК операційне визначення невинуватості сформульо-
вано універсальніше, аніж у ЦК: учасник господарських відносин відповідає за невико-
нання або неналежне виконання господарського зобов’язання чи порушення правил
здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито всіх залежних від
нього заходів для недопущення господарського правопорушення.

** Бо навіть якщо він до них не вдасться й заподіє шкоду – його витрати все одно
будуть меншими.



основі вини за умисне або необережне порушення обов’язкового стандар-
ту поведінки». За статтею 4:102 «обов’язковим стандартом поведінки є
поведінка розумної людини, що залежить, зокрема, від природи й значу-
щості інтересу, який захищається, від ступеня небезпечності діяльності та
належного рівня професіоналізму, якого очікують від особи, що таку діяль-
ність здійснює, від передбачуваності шкоди, од відносин наближеності чи
особливої довірчості між сторонами, а також від приступності й вартості
застережних заходів чи інших альтернативних способів попередження
шкоди».

Вина і ступінь вини – речі різні. Вина означає, що особа не вжила захо-
дів, до яких би вдалася на її місці розумна людина. Іншими словами, вина
– це невикористана можливість, за ЦК – невжиття бодай одного з можли-
вих заходів… Можливість же може бути не використана щонайменше з
двох причин: коли про неї знають і свідомо від неї відмовляються, або ж
коли її не помічають через брак пильності, дбайливості, уваги чи знань. У
першому випадку маємо умисну вину, в другому – необережну. Але питан-
ня: була можливість, чи її не було, тобто є вина чи немає? і питання: чому
цією можливістю не скористалися (який ступінь вини)? – два окремих і
різних питання. Хоча, безумовно, друге постає лише тоді, коли на перше
відповідь ствердна. На практиці це означає, що суд може установити наяв-
ність вини, не торкаючись питання про її ступінь (найчастіше саме так і
буває). Однак для застосування статті 1193 ЦК ступінь вини потерпілого
має вирішальне значення, адже право на відшкодування втрачається лише
тоді, коли дії потерпілого були умисними, і зменшується лише тоді, коли
необережність потерпілого була грубою. Легка необережність, допущена
потерпілим, не може впливати на розмір відшкодування2. Тому для засто-
сування ч. 1 або 2 статті 1193 ЦК недостатньо встановити наявність вини
в діях потерпілого, необхідно, окрім того, визначити її ступінь. При цьому
слід мати на увазі, що презумпція винуватості (ч. 2 ст. 1166 ЦК) стосуєть-
ся лише особи, яка завдала шкоди (заподіяча), і не поширюється на потер-
пілого, вина якого має бути доведена відповідачем3.

Традиційно, з часів Давнього Риму, в цивільному праві виокремлюють
три ступені вини: 1) умисел (dolus); 2) грубу необережність (culpa lata);
3) легку необережність (culpa levis).

Умисел у цивільному праві вчені пропонують визначати об’єднавши
ознаки прямого і непрямого умислу (див. ст. 24 КК), сформульовані
наукою кримінального права. Такого ж підходу додержується і судова
практика. Так, Пленум ВССУ роз’яснює, що «під умислом потерпілого
слід розуміти, зокрема, таку його протиправну поведінку, коли потерпілий
не лише передбачає, але й бажає або свідомо допускає настання шкідли-
вого результату (наприклад, суїцид)»4. 

В одній зі справ відповідач, керуючи автомобілем, здійснив наїзд на
пішохода, який, будучи у стані алкогольного сп’яніння, раптово вибіг на
проїжджу частину дороги з метою зупинити автомобіль. Застосувавши
заходи екстреного гальмування, водій, тим не менше, не зміг зупинити
автомобіль та уникнути наїзду. Районний суд, з яким погодився і суд апе-
ляційної інстанції, у задоволенні позову відмовив, мотивуючи рішення
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тим, що шкода була завдана внаслідок умислу потерпілого (ч. 1
ст. 1193 ЦК). Однак Верховний Суд, передаючи справу на новий розгляд,
зазначив, що суд першої інстанції «дійшов помилкового висновку про
наявність в діях потерпілого позивача умислу на заподіяння собі майнової
шкоди, не з’ясувавши разом з тим, чи немає в його діях необережності, що
відповідно до ч. 2 ст. 1193 ЦК України є підставою для зменшення розмі-
ру відшкодування шкоди»5.

Цілком очевидно і не викликає заперечень те, що залізниця не мала б
одповідати за загибель Анни Карєніної, котра кинулась під колеса вагону,
що проїжджав повз платформу. Та впевненість щодо цього зникає, коли
дещиця змінити обставини. Уявімо, приміром, що безщасливе кохання
привело героїню роману не на станцію Обіраловка, а десь за місто, де
вона, у важкій задумі, ницьма лягла на залізничне полотно, чекаючи, доки
невблаганна сила «позбавить її од усіх довкола й од самої себе». Уявімо
далі, що після трагічного випадку в суді з’ясується, що машиніст, зважаю-
чи на засяг видимості в напрямку руху, міг своєчасно помітити самогубку
й шляхом негайного гальмування попередити фатальний наслідок. Однак
машиніст цього не зробив, можливо, навіть зумисне. За таких обставин,
видається, що, враховуючи найвищу цінність блага, якому заподіяно
шкоди, – людського життя, суд все ж мав би покласти відповідальність на
залізницю, хоча й не в повному обсязі. 

Щодо подібних випадків у загальному праві діє правило «останнього
очевидного шансу» (last clear chance doctrine). Згідно з цим правилом
потерпілий, винна поведінка якого була причиною шкоди, тим не менше,
не позбавляється права на відшкодування, якщо доведе, що заподіяч не
скористався останньою (приступною саме йому) можливістю відвернути
шкоду6. Однак у зворотньому випадку, коли заподіяч створив небезпечну
ситуацію, у якій потерпілий, аби уникнути шкоди, був змушений негайно
обирати з-поміж кількох ризикованих варіантів поведінки – заподіяч пови-
нен відповідати за шкоду, хоча вона й виникла в результаті вибору потер-
пілого.

При визначенні ступенів необережності в цивільному праві, так само
як і при визначенні умислу, пропонувалося брати за основу розробки науки
кримінального права. За такого підходу груба необережність дорівнюється
самовпевненості (ч. 2 ст. 25 КК), а легка необережність – недбалості (ч. 3
ст. 25 КК). Груба необережність має місце, якщо особа передбачала мож-
ливість настання шкідливих наслідків свого діяння, але легковажно розра-
ховувала на їх відвернення. Легка необережність має місце, якщо особа не
передбачала можливості настання шкідливих наслідків свого діяння, хоча
повинна була і могла їх передбачити.

Однак у цивільному праві є власний, питомий підхід до розмежування
ступенів необережності, що корінням сягає часів Давнього Риму. Тогочасні
юристи, відрізняли ступені необережності залежно від рівня дбайливості
(diligentia), що її належало виявити особі, аби не допустити шкоди. Груба
необережність (culpa lata) мала місце, якщо не була виявлена та міра дбай-
ливості, яку можна вимагати від будь-кого. «Груба необережність, – писав
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Ульпіан, – це надзвичайне недбальство, тобто нерозуміння того, що всі
розуміють» (D.50.16.213.2)7, або, як це висловив Нерва, «коли хто-небудь
не є дбайливим тією мірою, якою цього вимагає сама природа людей»
(D.16.3.32). Легкою (culpa levis) необережність уважалася тоді, коли хтось
не виявив дбайливості, властивої справному господареві, дбайливому
хазяїну (bonus paterfamilias, diligens paterfamilias), що для нього неприпус-
тима легковажна помилка***(D.22.3.25). 

Подібна методика підтримується й сучасними дослідниками.
С. С. Алєксєєв, приміром, вважає, що «груба необережність виражається в
порушенні елементарних вимог уважності й обачності, а проста необе-
режність – в порушенні підвищених вимог, що ставляться до особи як до
певної індивідуальності, котра здійснює визначений вид діяльності»8.
«При грубій необережності порушуються звичайні (очевидні для всіх) еле-
ментарні вимоги» – пишуть В. Т. Смірнов і А. О. Собчак9. Безперечно, у
такому підході є слушність, та, здається, він враховує лише частину із того,
що має бути враховано. Дійсно, деякі можливості, аби бути поміченими,
потребують неабияких інтелектуальних зусиль і пильності, тимчасом як
інші – очевидні й лежать на поверхні. Недогледіти перших – певніше легка
необережність, тоді як не скористатися другими – певніше груба. Однак це
ще не все.

Ступінь вини визначається після того, як установлено, що особа є вину-
ватою. Отже, коли суд береться досліджувати питання про ступінь вини,
уже відомими є дві величини: по-перше, установлено, що особа зробила і,
по-друге, визначено що вона могла б зробити, аби відвернути шкоду10.

За римською методикою визначення ступеня вини до уваги береться
лише друга величина – характеристика мірила належної дбайливості в
конкретній справі. Проте, на нашу думку, ступінь вини належить визнача-
ти як величину різниці між тим, що можна було зробити і тим, що було
зроблено, себто враховуючи обсяг як першого, так і другого. Скажімо,
якщо особа вжила хоча й не всіх, але чимало заходів, аби не допустити
заподіяння шкоди, то різниця між тим, що можна було зробити, і тим, що
зроблено, невелика, а отже, необережність є легкою. І навпаки, коли особа
не зробила геть нічого з усього можливого, аби запобігти шкоді, різниця
між тим, що можна було зробити, і тим, що зроблено, максимальна, а отже
й необережність є грубою.

Окрім того, досліджуючи ступінь необережності, слід враховувати
ситуацію, у якій відповідачем приймалося рішення щодо того, який варі-
ант поведінки обрати. На це зауважував Б. С. Антімонов, підкреслюючи,
що «велике значення мають конкретні обставини випадку. Вимушений
поспіх, роздвоєння уваги внаслідок складності й швидкості подій, що роз-
гортаються, загроза особистій безпеці й безпеці близьких – ось умови,
котрі переводять необережність у розряд легкої, більш пробачної, хоча за
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інших обставин таку ж поведінку довелося б визнати грубо необережною,
не годною ніякого вибачення… Таким чином, – висновує автор, – чим важ-
ливіше норма, яку порушено, чим ліпше фізично й духовно розвинена
людина, чим спокійніше вона могла діяти, чим ясніше й простіше склали-
ся обставини конкретного випадку – тим більше підстав для визнання
допущеної необережності грубою…»11.

Ще один корисний, як на наш погляд, критерій запропонував
О. С. Іоффе. На думку вченого, важливу роль відіграє обсяг передбачення
при необережній вині більшої і меншої тяжкості. «Що більш конкретним
було передбачення шкідливих наслідків, то більш тяжким має бути визна-
но й ступінь вини»12.

Таким чином, при визначенні, чи була грубою допущена потерпілим
необережність, суд має враховувати:

(а) наскільки очевидними й доступними були заходи обачності, яких
слід було вжити, аби уникнути шкоди;

(б) яких застережних заходів потерпілий вжив;
(в) наскільки конкретним було передбачення шкідливого наслідку;
(г) чи не заважала ситуація, що склалася, врівноважено прийняти

рішення, через, приміром, стрімкість і надзвичайність подій, котрі розгор-
талися, наявність загрози життю, здоров’ю тощо;

(д) інші обставини, котрі можуть мати значення (зокрема, індивідуаль-
ні особливості потерпілого, його стан13 тощо).

Як приклад судової практики, коли поведінку потерпілого було визнано
грубо необережною, можна навести справу № 6-3956св14. У цій справі
потерпіла, знаючи, що у дворі відповідачки знаходиться собака породи
середньоазіатська вівчарка, відкрила хвіртку у двір та намагалася зайти до
домоволодіння, через що була покусана собакою. На підставі цього факту
потерпіла звернулася до суду з вимогою про відшкодування завданої
шкоди. Районний суд із посиланням на ч. 5 ст. 1187 ЦК відмовив у задово-
ленні позову, зазначивши, що «тілесні ушкодження позивачка отримала
внаслідок її умислу або самовпевненості, що не зважаючи на те, що вона
зайде без запрошення в чужий двір, собака, який охороняє його, не нанесе
їй будь-яких ушкоджень». Однак апеляційний суд, з висновками якого пого-
дився й Вищий спеціалізований, визнав поведінку потерпілої грубо необе-
режною і, застосувавши ч. 2 ст. 1193 ЦК, задовольнив позов частково14.

Ця справа є доволі показовою, на ній дається виразно зілюструвати
застосування усіх вищеозначених критеріїв грубої необережності. Так,
особа, яка намагається пройти до чужого домоволодіння, знаючи, що його
охороняє службова собака, повинна була передбачати можливість шкідли-
вих для себе наслідків. Причому передбачення було досить конкретним:
наперед можна було знати, що шкоди буде завдано здоров’ю внаслідок
нападу собаки-охоронця. Існування подібної небезпеки зрозуміло кожно-
му, тож від потерпілої не вимагалося особливої пильності, уваги чи спеці-
альних знань, щоб усвідомити ризик. Із обставин справи не вбачається нія-
ких сторонніх факторів, чи загроз, котрі б тиснули на потерпілу й утруд-
нювали прийняття врівноваженого рішення про те, як слід повестися.
Єдине, що вимагалося від потерпілої – не заходити до чужого двору.
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О. В. ФРОЛОВА

ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА 
НА АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ УХВАЛ СУДУ

Розглядаються підстави та умови оскарження ухвал суду в апеляційному порядку.
Досліджено вимоги щодо форми та змісту апеляційної скарги на ухвалу суду.
Розглянуто підстави та умови оскарження передбачені ст. ЦПК та додаткові, зокре-
ма оплата апеляційної скарги судовим збором, дотримання строків подання скарги
встановлених процесуальним законом та інші. Досліджено надання права на апеляцій-
не оскарження ухвал суду особами, які не є учасниками конкретної цивільної справи.

Ключові слова: ухвала, апеляційна скарга, оскарження, підстави та умови оскар-
ження.

Фролова О.В. Основания и условия осуществления права на апелляционое обжа-
лование постановления суда

Рассматриваются основания и условия обжалования определений суда в апелля-
ционном порядке. Исследованы требования по форме и содержанию апелляционной
жалобы на определение суда. Рассмотрены основания и условия обжалования пред-
усмотренные ст. ГПК и дополнительные, в частности оплата апелляционной жалобы
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судебным сбором, соблюдение сроков подачи жалобы установленных процессуальным
законом и другие. Исследованы предоставление права на апелляционное обжалование
определений суда лицами, которые не являются участниками конкретного граждан-
ского дела.

Ключевые слова: определение, апелляционная жалоба, обжалование, основания и
условия обжалования.

Olga Frolova. Grounds and conditions of rights appeal against judgments of the court
This paper discusses the reasons for and conditions of appeal rulings on appeal.

Investigated the requirements as to the form and content of an appeal to the court. We consi-
der the grounds of appeal and the conditions under Art. GIC and more, including payment of
the appeal court fees, timeliness complaint procedure established by law and others.
Investigated the right to appeal rulings persons who are not parties to a particular civil case.

Key words: decision, appeal, appeal, appeal grounds and conditions.

Закріплення Конституцією України в ст. 129 апеляційного способу
оскарження рішень судів 1-ї інстанції, які не вступили в законну силу,
створило додаткову гарантію належного захисту прав, свобод та інтересів
осіб в ході цивільного судочинства.

За місцем в системі цивільного судочинства апеляційне провадження, є
найбільш доступним та оптимальним на сьогоднішній день способом
перевірки судових рішень1. Це робить даний спосіб усунення помилок,
допущених у судовій діяльності, додатковим механізмом, який дозволяє
реалізувати мету правосуддя у випадку судової помилки.

Різні аспекти питання про правову природу судових ухвал та способи
їх оскарження розглядали в своїх працях такі науковці як З. К. Абдуліна,
С.Н.Абрамов, В. Н. Бутов, Л. А. Ванеева, Є. В. Васьковський,
М. А. Гурвич, Г. О. Жиліна, І. М. Зайцев, ,В. К. Пучинський, Є. Г. Пушкар,
Л. С. Самсонова, В. М. Семенов, М. К. Треушніков, П. Я. Трубніков,
Д. М. Чечот, М. К. Юков та інші науковці. Питання про підстави та умови
здійснення права на апеляційне оскарження, є надзвичайно дискусійним в
юридичній науці. 

Метою статті є визначити та сформувати підстави та умови, за наяв-
ності яких можуть оскаржуватись ухвали суду, дослідити ухвали, що ство-
рюють негативний наслідок процесуального характеру для заінтересованої
особи (значні процесуальні перешкоди на шляху до вирішення справи), а
також ухвали, що створюють додаткові матеріальні об’єкти незадоволен-
ня, які відрізняються від основного спору. 

Основною підставою для здійснення права на апеляційне оскарження є
звернення суб’єкта права апеляційного оскарження до суду із апеляційною
скаргою, оформленою та поданою відповідно до вимог чинного ЦПК.

Питання про вимоги, яким повинні відповідати апеляційні скарги на
ухвалу суду потребує особливої уваги.

Зважаючи на те, що постановлення судом 1-ї інстанції незаконного
та/або необґрунтованого судового акту порушує права і законні інтереси
громадян, таким чином обрання законодавцем саме скарги як документа,
яким ініціюється апеляційне провадження є цілком закономірним. 

Поняття апеляційної скарги, на нашу думку, може бути сформульовано
наступним чином – це звернення до вищестоящого суду з вимогою про
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поновлення прав і захист законних інтересів особи, порушених ймовірно
незаконним та/або необґрунтованим актом суду 1-ї інстанції, шляхом ска-
сування або зміни даного судового акту.

Попри те, що законодавець не закріплює офіційного визначення апеля-
ційної скарги, ним досить детально регламентовано вимоги щодо форми та
змісту даного цивільного процесуального документа. 

Так відповідно до ст. 295 ЦПК, скарга (подання) має містити: наймену-
вання суду, до якого подається скарга; ім’я (найменування) особи, яка
подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження; ім’я (наймену-
вання) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезна-
ходження; рішення або ухвала, що оскаржуються; в чому полягає незакон-
ність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встанов-
лення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність
установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необ-
ґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи
оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визна-
чення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин); нові
обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослід-
женню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до
суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом пер-
шої інстанції; клопотання особи, яка подала скаргу; перелік документів та
інших матеріалів, що додаються2. 

Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або представни-
ком такої особи. 

Вказані вище реквізити є обов’язковими для апеляційної скарги, проте
конкретний зміст даного процесуального документа визначається конкрет-
ними обставинами справи і змістом оскаржуваного судового акту.

Як свідчить судова практика, на відміну від скарг на рішення суду, апе-
ляційні скарги на судові ухвали повинні містити додатково вказівку на під-
стави оскарження ухвали окремо від рішення суду. Особливо актуальною
така вимога є для судових актів не поіменованих в ст. 293 ЦПК, адже як
нами відмічалось вище, перелік ухвал зазначених в цій статті є невичер-
пним. Тому, подаючи апеляційну скаргу на ухвалу, яку не вказано в ст. 293
ЦПК, заінтересована особа повинна посилатися або на відповідне рішен-
ня Конституційного суду або на інші статті кодексу в яких передбачено, що
відповідна ухвала може бути оскаржена.

Оскільки така вимога до змісту апеляційних скарг на ухвали законом не
передбачена, на практиці учасники процесу часто не зазначають в своєму
зверненні до суду апеляційної інстанції підстав для самостійного оскар-
ження ухвал, що призводить до численних помилок, пов’язаних з необ-
ґрунтованим поверненням судом першої інстанції таких скарг заявнику в
порядку передбаченому ч. 2 ст. 293 ЦПК України.

Ще однією ознакою належного оформлення апеляційної скарги на
ухвалу суду є оплата її судовим збором. 

Відповідно до §14 п. 1 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» роз-
міри ставок судового збору із апеляційних скарг на ухвалу суду становлять
0,1 розміру мінімальної заробітної плати3. 
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Більшість судів вимагає, щоб докази сплати цієї суми додавалися до
апеляційної скарги в оригіналі. І хоча процесуальний закон не містить
такої вимоги, оскільки сучасні технічні можливості дозволяють змоделю-
вати фальшиву фотокопію будь-якого документа, на нашу думку, право-
мірність вимоги оригіналу документа про сплату судового збору є очевид-
ною.

Аналізуючи вимоги, яким повинні відповідати апеляційні скарги на
ухвалу суду, слід визнати, що наявність однієї лише вірно оформленої
скарги недостатньо для здійснення права на апеляційне оскарження. Для
початку провадження в суді апеляційної інстанції самої лише скарги зама-
ло, суб’єкт звернення має вчинити певний комплекс процесуальних дій з
дотриманням вимог процесуальної форми. Зокрема об’єктивною умовою
допустимості апеляційного оскарження є подання апеляційної скарги з
дотримання строків встановлених процесуальним законом. 

Процесуальним строком називається період часу, встановлений законо-
давством чи призначений судом для вчинення певних процесуальних дій4. 

Виходячи з визначення процесуального строку, строк апеляційного
оскарження можна визначити як встановлений чинним законодавством
період часу для подачі апеляційної скарги на акт суду 1-ї інстанції, який на
думку заінтересованої особи є неправомірним незаконним та/або необ-
ґрунтованим. 

Відповідно до ч. 2 ст. 294 ЦПК апеляційну скаргу на ухвалу суду пер-
шої інстанції може бути подано протягом п’яти починаючи з наступного
дня після її проголошення, а у разі якщо ухвалу було постановлено без
участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п’яти
днів з дня отримання копії ухвали.

За загальним правилом, апеляційна скарга до апеляційного суду пода-
ється через суд, який виніс оскаржуваний судовий акт. Скарга може бути
подана особисто або відправлена в суд поштою. Якщо документ подано
особисто, то працівники канцелярії суду повинні відзначити на ньому дату
його надходження, засвідчивши це своїм підписом. Час здачі скарги на
пошту засвідчується печаткою на конверті, а час надходження в суд –
зазначенням відповідної дати на скарзі.

При вирішенні питання про те, чи дотриманий строк апеляційного
оскарження особою, яка подає апеляційну скаргу, необхідно враховувати,
що початком спливу зазначеного терміну є день, наступний за днем прого-
лошення рішення, а не день вручення або направлення сторонам і іншим
особам, що беруть участь у справі, копії відповідно судового акту.
Винятком з цього правила є ситуація, коли заінтересована особа не була
присутня при проголошенні акту суду. Винятком є правило роз’яснене в
п.5 в постанові Пленуму Верховного Суду України № 12 від 24.10.2008р.
«Про судову практику розгляду справ в апеляційному порядку» щодо того,
що для ухвал, які постановляються не в судовому засіданні, зазначені стро-
ки обчислюються з дня їх постановлення5. 

На перший погляд така регламентація строків апеляційного оскаржен-
ня видається цілком логічною та виправданою. Адже ухвали за своїм зміс-
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том в більшості випадків менш змістовні ніж рішення суду, яким справа
вирішується по суті, тому п’яти днів повинно бути цілком достатньо для
підготовки аргументованої скарги. Утім, слід згадати, що на слух сприй-
нявши ухвалу під час її проголошення, заінтересовані особи навряд чи
можуть підготовити якісну апеляційну скаргу. Для цього потрібен текст
ухвали. Тобто заінтересована особа принаймні повинна отримати на руки
копію судового акту. 

Відповідно до вимог ч. 2, 3 ст. 222 ЦПК, яка має назву «видача або
направлення копій судового рішення особам, які брали участь у справі», а
отже стосується і ухвал як форми судових рішень, копії повного рішення
суду видаються особам, які брали участь у справі, негайно після проголо-
шення такого рішення. У разі проголошення тільки вступної та резолю-
тивної частин судового рішення, особам, які брали участь у справі і були
присутні у судовому засіданні, негайно після його проголошення видають-
ся копії судового рішення із викладом вступної та резолютивної частин.
Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засі-
данні, копії повного судового рішення надсилаються рекомендованим
листом з повідомленням про вручення протягом двох днів з дня його скла-
дання або за їх зверненням вручаються їм під розписку безпосередньо в
суді. Якщо судовим рішенням відповідачеві заборонено вчиняти певні дії,
що потребуватиме вчинення дій органами державної влади, органами міс-
цевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами, копія
такого судового рішення також надсилається цим органам та/або особам у
строки та порядку, визначені цією статтею.

На практиці ж, в силу об’єктивних (завантаженість суду, несправність
друкарських закладів тощо) або суб’єктивних (халатність суддівських пра-
цівників, тощо) причин дуже часто акт суду готується досить тривалий
час, і подається особі для ознайомлення з порушенням строків закріплених
в ст. 222 ЦПК, що в ряді випадків призводить до того, що особа яка бажає
оскаржити ухвалу не встигає підготувати обґрунтовану апеляційну скаргу
впродовж п’яти днів з моменту її проголошення. 

На нашу думку, оскільки, строк на апеляційне оскарження знаходиться
в певній залежності від дій працівників суду (чим пізніше будуть виготов-
лені копії судового акту, тим менше часу буде в особи, яка бажає оскаржи-
ти його, на підготовку апеляційної скарги), потрібно або чітко визначити
відповідальність суду за порушення строків закріплених в ст. 222 ЦПК,
щоб стимулювати їх до судового дотримання вимог закону, або моментом,
з якого має вираховуватись початок апеляційного строку має бути визначе-
но не день проголошення судового акту, а хоча б день, коли належним
чином оформлений процесуальний 

Щодо ухвал, які повинні надсилатися особам, які не були присутні при
їх проголошенні, то тут також слід контролювати момент отримання від-
повідної копії судового акту адресатом. 

На практиці непоодинокими є випадки, коли суди надсилають копії
ухвал з порушенням строків визначених в ч. 3 ст. 222 ЦПК і не маючи під-
твердження вручення відповідного процесуального документа адресату,
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визнають документ таким, що набув законної сили в зв’язку із закінченням
строку на апеляційне оскарження, який вони обраховують впродовж п’яти
днів з моменту проголошення акту суду.

Вбачається, що, оскільки такі процесуальні документи повинні надси-
латися рекомендованим листом з повідомленням про вручення, строк на
апеляційне оскарження повинен обчислюватись з дня вказаного в пошто-
вому повідомленні як день вручення листа адресату.

Ще однією умовою здійснення права на апеляційне оскарження в
цивільних справах є ініціювання апеляційного провадження належними
суб’єктами, до яких процесуальний закон відносить сторони, інших осіб,
які беруть участь у справі, а також осіб, які не брали участі у справі, проте
суд вирішив питання про їх права та обов’язки (ч. 1 ст. 292 ЦПК). 

Згідно ст. 26 ЦПК особами, які беруть участь у справі є сторони, треті
особи, представники сторін, та третіх осіб. У справах наказного та окре-
мого провадження особами, які беруть участь у справі, є заявники, інші
заінтересовані особи, їхні представники. У справах можуть також брати
участь органи та особи, яким законом надано право захищати права, сво-
боди та інтереси інших осіб. 

Законодавець в ст. 292 ЦПК всіх цих суб’єктів наділив правом апеля-
ційного оскарження рішень суду. Якщо ж говорити про ухвали суду, то
право на їх апеляційне оскарження ухвал суду за суб’єктним складом різ-
ниться. 

Адже з однієї сторони воно надано не тільки особам, які беруть участь
у справі, зокрема таке право мають особи, відносно яких постановлена
окрема ухвала (ст. 211 ЦПК); судові експерти (п. 4 ч.1 ст. 13 Закону
України «Про судову експертизу»), а з іншої статус сторони або іншої
особи, яка бере участь у сапові не гарантує наявність в особи права на апе-
ляційне оскарження.

Практичний інтерес викликає питання про надання права на апеляцій-
не оскарження ухвал суду особами, які не є учасниками конкретної цивіль-
ної справи. Недостатньо нечіткою є позиція законодавця і щодо гаранту-
вання особам, які хоч і не беруть участі в розгляді справи судом 1-ї інстан-
ції, але прийняте рішення суду стосується їх прав і охоронюваних законом
інтересів права на апеляційне оскарження. 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 295 ЦПК в апеляційній скарзі серед іншого
має бути зазначено ухвалу, що оскаржується, обґрунтування того, в чому
полягає її незаконність і (або) необґрунтованість. У зв’язку з цим логічно
виникає питання, а на якій підставі особа, яка не бере участі у справі може
отримати належним чином оформлену копію такої ухвали для оскарження.
По суті таку можливість мають лише особи, щодо яких постановлено
окрему ухвалу, яка їм надсилається судом. В усіх інших випадках, дізнаю-
чись про те, що той чи інший акт суду порушує права особи, яка не бере
участь у справі, остання, не будучи учасником судового провадження, не
має примірника такого акту для оскарження. 

В сучасних умовах по суті єдиною правовою підставою для цього є
положення Закону України «Про доступ до судових рішень»6, яким закріп-
лено право особи, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове
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рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків,
звернутися до апарату відповідного суду з письмовою заявою про:
1) надання можливості ознайомитися із судовим рішенням; 2) надання
можливості виготовити в приміщенні суду копії судового рішення за допо-
могою власних технічних засобів; 3) виготовлення копії судового рішення
апаратом суду. При цьому у заяві особа повинна обов’язково обґрунтувати,
чому вона вважає, що судове рішення безпосередньо стосується її прав,
свобод, інтересів чи обов’язків.

Утім ані в процесуальному законодавстві, ані в Законі України «Про
доступ до судових рішень» не конкретизовано, у яких випадках можна вва-
жати певний судовий акт таким, що стосується прав та обов’язків особи,
яка не бере участь участі у справі. Крім того чинний ЦПК не передбачає
можливості розгляду клопотань особи, яка не є учасником процесу (про
надання для ознайомлення матеріалів справи або ухвали суду).

Тому фактично суд, який постановив ухвалу не має правових підстав
для її надання таким особам. Більше того, надання дозволу на доступ до
судового акту або відмова в цьому за правилом ст. 9 Закону України «Про
доступ до судових рішень» можуть бути оскаржені до голови відповідного
суду, а не в порядку апеляційного оскарження. За таких обставин на прак-
тиці, здійснення такими особами права на апеляційне оскарження актів
суду загалом та ухвал зокрема суттєво ускладнено.

Виходячи з вищенаведеного можна стверджувати, що ухвала, оскаржу-
вана особою, яка не бере участь у справі повинна безпосередньо стосува-
тися прав та обов’язків цієї особи, тобто судом має бути розглянуто й вирі-
шено питання щодо правовідносин, учасником яких є така особа, або міс-
титься судження про права та обов’язки цієї особи у відповідних право-
відносинах.

Таким чином, при здійсненні права апеляційного оскарження ухвали
особою, яка не бере участь у справі остання повинна в апеляційній скарзі
обґрунтувати наявність в неї відповідного права та навести докази, які б
підтверджували яким чином оскаржувана на ухвала стосується її прав та
обов’язків.

На нашу думку, гарантуванню прав на апеляційне оскарження ухвал суду
осіб, які не беруть участь у справі, проте суд вирішив питання про їх права
та обов’язки, сприятиме і запропоноване нами в розділі другому даної робо-
ти включення до переліку ухвал, які можуть бути оскаржені окремо від
рішення суду ухвал, що спричиняють порушенням або загрозу порушення
прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб,
інтересів держави. Це надасть офіційну можливість особам, які не беруть
участі у справі, у випадку відмови суду надати їм копію судового акту, що
стосується їх прав та обов’язків, оскаржувати таку відмову в апеляційному
порядку та отримувати відповідний документ цілком ле гально.

На підставі вищевикладеного вважаємо за доцільне внести в частину
другу статтею 292 ЦПК відповідне уточнення та викласти її в наступній
редакції: 

«Ухвала суду першої інстанції може бути оскаржена в апеляційному
порядку окремо від рішення суду сторонами та іншими особами, які
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беруть участь у справі, а також особами, які не беруть участі у справі,
якщо вона впливає на їх права та обов’язки. 

Також пропонуємо доповнити ст. 292 частиною третьою наступного
змісту:

«3. Ухвала є такою, що стосується прав та обов’язків особи, яка не
бере участь у справі, якщо в ній розглянуто й вирішено питання щодо пра-
вовідносин, учасником яких є така особа, або міститься судження про
права та обов’язки цієї особи у відповідних правовідносинах.»

Положення «В апеляційній скарзі, поданій особою, яка не бере участь у
справі, повинно бути зазначено обставини, які б підтверджували яким
чином оскаржувана на ухвала стосується її прав та обов’язків, а також
докази, що підтверджують такі обставини» вбачається доцільним
викласти в пункті 9, яким доповнити ч. 2 ст. 295 ЦПК .
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УЧАСТЬ НОТАРІУСІВ В ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ 
В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

Розглянуто особливості доказування у цивільних справах за участю нотаріуса.
Визначено порядок витребування нотаріальної справи. Досліджено питання предмета
доказування у цивільному процесі за участі нотаріуса та порядок витребування нотарі-
альної справи судом. Розглянуто на прикладі засобів доказування, характерних для
справ, що розглядають за участю нотаріусів, ознаки належності, допустимості, досто-
вірності та достатності нотаріально посвідчених документів, нотаріальної справи.

Ключові слова: нотаріус, доказування, доказ, нотаріальна справа, допустимість,
достовірність.

Петрова С.Н. Участие нотариусов в процессе доказывания в гражданских
делах

Рассмотрены особенности доказывания по гражданским делам с участием нотариу-
са. Определен порядок истребования нотариального дела. Исследованы вопросы пред-
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мета доказывания в гражданском процессе с участием нотариуса и порядок истребова-
ния нотариального дела судом. Рассмотрен на примере средств доказывания, характер-
ных для дел, которые рассматриваются с участием нотариусов, признаки допустимости,
достоверности и достаточности нотариально удостоверенных документов, нотариаль-
ной дела.

Ключевые слова: нотариус, доказывания, доказательство, нотариальная дело, допу-
стимость, достоверность.

Petrova Svitlana. Participation notaries in the proof in civil cases
In this paper, the features of proof in civil cases involving a notary. An order requesting

the notary business. The question of the subject of proof in civil proceedings involving a
notary and notarial procedure for requesting the Court. Considered as an example of evidence
specific to cases dealing with notaries signs belonging, acceptability, reliability and sufficien-
cy of notarized documents, notarial affairs.

Key words: notary, proof, evidence, notary business, admissibility, reliability.

Нотаріат в Україні є правовим інститутом, покликаним забезпечувати
позасудову охорону та захист прав і законних інтересів фізичних і юри-
дичних осіб, територіальних громад, а також держави шля хом вчинення в
межах безспірних правовідносин нотаріальних дій уповноваженими на те
органами та посадовими особами1.

В судовій практиці непоодинокими є випадки, коли учасники спірних
правовідносин звертаються з позовними вимогами до нотаріусів. Аналіз
матеріалів судової практики свідчить про специфічну роль нотаріусів в
цивільному процесі, незалежно від того в якій якості вони беруть участь у
справі (як сторона, третя особа чи інший учасник процесу). Окреме зна-
чення відіграє процес доказування в цивільних справах позовного провад-
ження за участю нотаріусів.

Актуальність теми полягає в тому, що особливості доказування в
цивільних справах позовного провадження за участю нотаріусів нині
пов’язані зі значною кількістю проблем судової практики.

Основу сучасного вчення про нотаріат складають наукові дослідження
багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема таких як М. Г. Авдю -
ков, І. О. Алфьоров, П.П. Глущенко, А. В. Єрух, Н. В. Ільєва, Ю. М. Козья -
ков, С. П. Кондракова В. В. Комаров, О. В. Коротюк Р. Г. Кочер΄янц,
І. С. Мельник, С. Г. Пасічник, Ж.Ф.Пієпу, Н. І. Пінчук, Л. К. Радзієвська,
А. М. Седов, Г. С. Сємаков, В.Ф. Сіренка, Л. А. Стешенко, К. І. Федорова,
С. Я. Фурса, В. М. Черниш, Т. М. Шамба, Л. Е. Ясінська та ін. Проте зде-
більшого в працях вказаних науковців діяльність нотаріуса розглядалась в
матеріально-правовому аспекті, в той час навколо питання про роль нота-
ріуса в судовому процесі а також безпосередньо процес доказування у
справах за участю нотаріусів є не дослідженим.

Метою нашого дослідження є визначення особливостей доказування за
участі нотаріуса в цивільному процесі, визначити порядок витребування
нотаріальної справи, а також дослідити питання достовірності та належ-
ності доказів, що надаються нотаріусом. 

Під час здійснення процесу доказування у цивільний справах за участі
нотаріуса виникає чимало проблем. Причини проблем потрібно шукати,
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передусім, у неврегульованості на законодавчому рівні юридичних фактів,
які необхідно встановити під час розгляду справ за участю нотаріусів, а
також процедур витребування, дослідження й оцінювання специфічних
доказів, таких як нотаріальна справа та нотаріальний акт, що формує та
посвідчує вповноважена державою на виконання нотаріальних дій особа.
Цивільний процесуальний кодекс України 2004 р. регулює лише загальні
питання доказування та доказів у цивільному судочинстві, а останнє уза-
гальнення судової практики з розгляду цивільних справ за участю нотаріу-
сів здійснено на основі положень радянського законодавства.

Доказування – це встановлення обставин, які обґрунтовують заявлені
вимоги чи заперечення сторін або інші обставини, які мають значення для
правильного вирішення справи2.

Доказування структурно складається з таких елементів: суб’єкти,
об’єкти та зміст діяльності. Суб’єктами доказування у цивільному процесі
є суд, особи, які беруть участь у справі, та інші учасники процесу, які
мають матеріально-правову та процесуально-правову заінтересованість у
вирішенні справи і які відповідно до своїх процесуальних прав та обов’яз-
ків вчиняють дії, що мають значення для вирішення справи. Об’єктами
доказування є обставини, що підлягають встановленню для вирішення
справи або певної процесуальної дії.

Метою судового доказування є всебічне, повне та об’єктивне з’ясуван-
ня дійсних обставин справи, тобто встановлення за допомогою доказів у
повній відповідності з істиною юридичних фактів, з якими закон пов’язує
виникнення, зміну і припинення спірних правовідносин між сторонами, та
інших обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. В
меті доказування, з одного боку, відображаються інтереси, потреби суб’єк-
тів цієї діяльності, з іншого боку – відображається і подальша поведінка як
план діяльності, передбачення результату діяльності, тобто поєднуються
об’єктивна та суб’єктивна сторони доказування.

Ознаки процесуальної форми доказування: законодавча урегульова-
ність процесу доказування; дієвість правової регламентації (послідовність
дій з доказування і їх зміст докладно регламентуються нормами права);
універсальність процесуальної форми доказування; імперативність проце-
суальної форми доказування: підпорядкованість доказування принципам
цивільного процесу.

Доказування складається з таких етапів (стадій): 1) формування пред-
мету доказування; 2) збирання та подання доказів; 3) дослідження доказів;
4) оцінка доказів3. Одним із видів засобів доказування є письмові докази.
Письмовими доказами є: а) будь-які документи; б) акти; в) листи (службо-
вого чи особистого характеру) або витяги з них. Доказами можуть бути
лише ті письмові записи, що містять відомості про обставини, які мають
значення для справи, тобто належати до предмету доказування.

За формою письмові докази поділяються на прості та нотаріально
посвідчені. Прості письмові докази – це докази, які не підлягають офіцій-
ному посвідченню чи державній реєстрації (розписки, записки, приватні
листи). Нотаріально посвідчені докази – це такі письмові докази, що
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посвідчені нотаріусом або іншими особами, які мають на це право, з
дотриманням єдиної нотаріальної процесуальної форми (свідоцтва, дого-
вори, заяви тощо)4.

У практичному відношенні нотаріусам, які беруть участь в судовому
процесі, слід, насамперед, звернути увагу на змагальний характер цивіль-
ного судочинства. Незважаючи на керівну роль суду в процесі, тягар дове-
дення обставин, на яких нотаріус будує свою правову позицію у справі,
покладається на нього (ст. 60 ЦПК). Зокрема, це означає, що докази збира-
ються і пред’являються до суду самим нотаріусом, і лише у разі об’єктив-
ної неможливості надання тих чи інших доказів суд за обґрунтованим кло-
потанням нотаріуса може надати йому сприяння в їх збиранні та витребу-
вання (ст. 137 ЦПК). При цьому в клопотанні про витребування доказів
має бути зазначено, що можна встановити даним доказом, які обставини
можуть бути підтверджені або спростовані. Водночас суд при визначенні
предмета доказування самостійно вказує, які обставини мають значення
для справи, і на яку сторону покладається обов’язок їх доказування. Щоб
уникнути зловживання своїми процесуальними правами при проведенні
експертизи у ч. 1 ст. 146 ЦПК передбачена спеціальна презумпція: «У разі
ухилення особи, яка бере участь у справі, від подання експертам необхід-
них матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без
цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих
осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може
визнати факт, для з’ясування якого експертиза була призначена, або відмо-
вити у його визнанні»5. Тому при ухиленні нотаріуса від подання відпо-
відного документа на експертизу суд вправі визнати встановленим відпо-
відний факт.

У предмет доказування входить певне коло фактів, наприклад, якщо
мова йде про майнову відповідальність нотаріуса, то по такій справі у
предмет доказування входять вина нотаріуса в заподіянні шкоди і причин-
ний зв’язок між діями і наслідками. Відповідальність без вини суперечить
чинному законодавству, оскільки вина – одна з основних умов цивільної
відповідальності. Відповідальність без вини існує тільки у випадках,
передбачених законом та договором, а законодавство про нотаріат не є час-
тиною цивільного законодавства. Тим часом цивільне законодавство не
передбачає відповідальність нотаріуса без вини. 

Поняття доказів дуже важливе у судовій діяльності і є одним з цен-
тральних, так як від того, як сторони доведуть ті чи інші положення, зале-
жать результати судочинства. Поняття доказів дано в ст. 57 ЦПК, згідно з
якою доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд вста-
новлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і
заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення
справи. У ЦПК також встановлено такі основні засоби доказування: пояс-
нення сторін і третіх осіб, показання свідків, письмові і речові докази,
аудіо-та відеозапису, висновки експертів. Тому постає логічне питання чи
є нотаріальний акт особливим доказом? З точки зору доктрини – безпереч-
но, оскільки відноситься до кваліфікованих доказів, який створений в
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особливому процедурно-процесуальному порядку спеціально уповнова-
женою і навченою на те особою. Однак, в судочинстві невідома категорія
наперед встановлених доказів, що мають заздалегідь встановлену силу.
Проте є передумови для визнання нотаріальних актів особливими доказа-
ми, оскільки до тих пір, поки не визнані в судовому порядку в рамках
визначеної законної процедури відповідні факти або процедура складання
нотаріального акту, діє презумпція істинності нотаріального акту і зафік-
сованих у ньому фактів. Практично всі нотаріальні акти являють собою
письмові докази (ст. 64 ЦПК). Крім того, для вчинення нотаріальних дій
нотаріусом приймаються тільки письмові документи. Усні заяви учасників
нотаріального процесу при вчиненні конкретної нотаріальної дії також
фіксуються в письмовому вигляді6.

Головними суб’єктами доказування, на думку С. Я. Фурси, є сторони та
їх процесуальні представники7. Однак у справах, які розглядають за учас-
тю нотаріусів, до суб’єктів доказування слід віднести, на наш погляд,
також й інших осіб, які беруть участь у справі. Зазначене зумовлено тим,
що майже в усіх цих справах є треті особи без самостійних вимог, ними,
зазвичай, є органи державної влади (наприклад, орган опіки та піклування
у справах, у яких оскаржують дії, бездіяльність нотаріуса або нотаріаль-
ний акт, що зачіпає права неповнолітньої чи малолітньої дитини). 

На кожному із суб’єктів лежить тягар доказування, що передбачає вста-
новлення обставин, нез’ясованість яких може мати для особи, яка бере
участь у справі, негативні наслідки. Розподіл доказування між особами, що
беруть участь у справі, здійснюють для того, щоб визначити, які саме
обставини мають значення для справи і з чиєї вини вони залишилися недо-
казаними. Розподіл тягаря доказування у справах, що розглядають за учас-
тю нотаріуса, має характерні особливості. Зокрема, у цих справах суд,
зазвичай, надсилає до нотаріуса запит про витребування нотаріальної
справи. Він постановляє ухвалу про забезпечення доказів на підставі пода-
ної заяви, стверджуючи, що в нотаріальній справі є докази, які можуть під-
твердити наявність або відсутність необхідної обставини. Тому цей запит
не може бути лише припущенням про наявність або відсутність юридич-
них фактів на користь однієї зі сторін8, оскільки запит є фактичним і юри-
дичним оформленням з боку суду розподілу обов’язків стосовно доказу-
вання певних обставин у справі. Перерозподіл обов’язків з доказування у
справах, що розглядають за участю нотаріусів, випливає як із цивільного
процесуального, так і з нотаріального процесуального законодавства, не
залежить від матеріальної та процесуальної підстав позову. 

У разі невиконання нотаріусом свого обов’язку надати на вимогу суду
нотаріальну справу, вищевказані обставини не буде доведено в судовому
засіданні, що свідчитиме про неповне з’ясування всіх обставин у справі.
Таким чином, у цивільних справах позовного провадження, що розгляда-
ють за участю нотаріуса, осіб, які беруть участь у справі, не звільняють від
обов’язку доводити обставини, якими вони обґрунтовують свої вимоги та
заперечення, а лише звільняють від обов’язку надати на підтвердження
цих обставин докази, що є в нотаріальній справі. 
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Незважаючи на те, на кого з осіб, які беруть участь у справі, покладено
обов’язок доказування, усі юридичні факти, що мають вирішальне значен-
ня в справі, має бути підтверджено доказами. Судовими доказами є фак-
тичні дані та засоби доказування, що є належними, допустимими, досто-
вірними й достатніми. Ми поділяємо позицію, згідно з якою судові докази
розглядають і як фактичні дані, і як засоби доказування (як зміст та проце-
суальна форма). Отже, засіб доказування – це процесуальна форма вира-
ження доказів. Розглянемо на прикладі засобів доказування, характерних
для справ, що розглядають за участю нотаріусів, ознаки належності,
допустимості, достовірності та достатності нотаріально посвідчених доку-
ментів, нотаріальної справи. Вибір саме цих засобів доказування для
дослідження зумовлений тим, що їх посвідчує публічна особа – нотаріус
або надають для перевірки нотаріусу, на підтвердження кола юридичних
фактів, що їх потрібно встановити для того, щоб учинити нотаріальну дію
– посвідчити нотаріальний акт. 

Для цього необхідно з’ясувати особливості нотаріальної справи.
Дослідивши матеріали судових справ, що розглядають за участю нотаріу-
сів, вважаємо, що нотаріальна справа є сукупністю систематизованих
документів: заяв учасників нотаріального провадження, письмових доку-
ментів, на підставі яких учиняють нотаріальну дію, запитів нотаріуса (зок-
рема, можуть запитувати наявність або відсутність заведеної спадкової
справи, заповіту тощо), постанов про призначення експертизи, висновку
експерта, постанов про відмову в учиненні нотаріальної дії, письмових
документів нотаріуса про відкладення чи зупинення вчинення нотаріаль-
них дій (тобто не є достатнім лише долучення до справи отриманого від
суду повідомлення про надходження позовної заяви або копії позовної
заяви). 

Документи, що містяться в нотаріальній справі, наділені вищим ступе-
нем достовірності, оскільки їх рідше підробляють, аніж інші письмові
докази, шляхом зміни обов’язкових реквізитів документів, змісту доку-
мента, підроблення печатки, підпису особи, яка звернулася до нотаріуса. У
суддів, зазвичай, не виникає сумнівів, що документ складав нотаріус, за
підписом якого видано документ. Натомість судова практика іноді переко-
нує нас у протилежному, а саме в тому, що на нотаріально посвідченому
документі може бути виявлено підроблення підпису сторонньою особою.
Крім цього, у справах, що розглядають за участю нотаріусів, установлен-
ня факту наявності підроблення може мати своїм наслідком визнання
недійсним не лише нотаріально посвідченого документа, а й відновлення
порушених прав, свобод та інтересів. 

Витребування нотаріальної справи на підставі поданого клопотання
судом у справах, що розглядають за участю нотаріуса, після того, як про-
вадження у справі буде вже відкрито, не позбавляє позивача, відповідача й
третіх осіб із самостійними вимогами та без них можливості обґрунтову-
вати належність доказів для підтвердження своїх вимог і заперечень у
позовній заяві, запереченні, поясненнях, однак здійснити це без ознайом-
лення з документами, які має право отримати або витребувати лише суд,
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досить складно. Також непросто в цих справах дотримуватися й правила
про допустимість доказів, оскільки більшість обставин, які мають значен-
ня для справ, що розглядають за участю нотаріуса, не можуть бути під-
тверджені показаннями свідків. Слушною вважаємо думку К. С.
Юдельсона щодо того, що допустимість застосовують до засобів доказу-
вання, а належність також і до юридичних фактів, що необхідно встанови-
ти у справі. Якщо належність фактів визначають правовими нормами (у
справах за участю нотаріусів – матеріальними та нотаріальними проце-
суальними нормами), то належність доказів – фактами-основами позову
або заперечення9. 

У більшості випадків навіть документи, викладені у простій письмовій
формі, не будуть єдиним допустимим доказом. І лише якщо сторони укла-
ли договір у письмовій формі без його подальшого нотаріального посвід-
чення через небажання однієї зі сторін учинити це, але договір було
повністю або частково виконано, допустимими для визнання цього дого-
вору дійсним будуть письмові докази (ч. 2 ст. 220 ЦКУ). 

Достовірність письмових доказів перевіряють на етапі дослідження
доказів, що передбачає наявність усіх необхідних реквізитів на документі.
У справах, що розглядають за участю нотаріусів, на нотаріально посвідче-
ному документі має бути посвідчувальний напис нотаріуса. Згодом досто-
вірність доказів установлюють шляхом порівняння інформації, що міс-
титься в засобах доказування, та під час оцінювання доказів у їх сукуп-
ності. У справах, що розглядають за участю нотаріусів, у разі недостат-
ності фактів, а отже, і доказів, необхідних для правильного вивчення всіх
обставин справи, суд може викликати як свідків та допитати як свідків
осіб, які вчиняли нотаріальне провадження. Достатність досліджених у
справі доказів може передбачати, наприклад, отримання судом свідчень
нотаріуса щодо вчиненого ним нотаріального провадження10. 

Таким чином, здійснивши дослідження доказування в цивільних спра-
вах позовного провадження за участю нотаріусів можна зробити наступні
висновки:

1. Головними суб’єктами, які вказують на обставини, що становлять
предмет доказування в цивільних справах, які розглядають за участю нота-
ріусів, є сторони, а також треті особи із самостійними вимогами та без
них. 

2. У справах за участю нотаріусів витребування нотаріальної справи не
звільняє осіб, які беруть участь у справі, від обов’язку доводити обстави-
ни, якими вони обґрунтовують свої вимоги та заперечення, а лише звіль-
няє від обов’язку надати на підтвердження цих обставин докази, що міс-
тяться в нотаріальній справі. Належність юридичних фактів у справах за
участю нотаріусів визначено як матеріальним, так і нотаріальним проце-
суальним законодавством. 

3. У разі необхідності підтвердити існування нотаріально посвідченого
документа, навіть документи, викладені в простій письмовій формі, не
будуть єдиним допустимим доказом. Достовірність доказів, що у справах,
які розглядають за участю нотаріусів, довідок нотаріусів, нотаріально
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посвідчених документів, перевіряють на наявність усіх необхідних рекві-
зитів, зокрема: дати посвідчення, посвідчувального напису, оформлення на
спеціальному бланку тощо. 
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УДК 349.3
О. В. МОСКАЛЕНКО

ЩОДО ЗМІСТУ СПЕЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО

СТРАХУВАННЯ

Досліджено функції загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Віднесено до загальних функцій захисну, економічну, соціально-реабілітаційну й демог-
рафічну. Доведено, що саме спеціальні функції загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування віддзеркалюють специфіку цієї організаційно-правої форми соці-
ального забезпечення. Виокремлено найважливішу функцію перерозподілу грошових
виплат і соціальних послуг між застрахованими особами.

Ключові слова: загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальне
забезпечення, функція, загальні та спеціальні функції, страхові кошти. 

Москаленко Е.В. Относительно содержания специальных функций общеобяза-
тельного государственного социального страхования

Исследованы функции общеобязательного государственного социального страхо-
вания. Отнесено к общим функциям защитную, экономическую, социально-реабилита-
ционную и демографическую. Доказано, что именно специальные функции общеобяза-
тельного государственного социального страхования отражают специфику этой
организационно-правой формы социального обеспечения. Выделено важнейшую функ-
цию перераспределения денежных выплат и социальных услуг между застрахованны-
ми лицами.

Ключевые слова: государственное социальное страхование, социальное обеспече-
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Moskalenko Elena. Regarding to the content of the special functions of compulsory
state social insurance

The features of compulsory state social insurance are investigated. The protective, eco-
nomic, social rehabilitation and demographic are the general functions to the author’s opin-
ion. It is proved that the special functions of compulsory state social insurance reflect the
specificity of the constitutional forms of social security. The vital function of redistribution of
cash payments and social services between the insured persons are highlighted.
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У перебігу дослідження загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування потрібно виходити з того, що «функція» – це категорія сис-
темного порядку, призначенням якої є з’ясування еталону діяльності сис-
теми, напрямків досягнення її мети і взірця її роботи. Завдяки тому, що
системний порядок використовується в різних галузях знань достатньо
широко, можна вести мову про його універсальність. Ефективність цього
наукового методу пов’язана з відносно закінченим процесом його форму-
вання як цілісної методології, що передбачає: по-перше, окреслення місця
й функцій системного підходу в системі загальнонаукової методології,
кола завдань, які можна вирішити за його допомогою; по-друге, розроб-
лення понятійно-категоріального апарату, а саме розгляд його як системи
взаємопов’язаних між собою методів і засобів пізнання, що виконують
єдине завдання; по-третє, визначення специфіки й можливостей викорис-
тання системного підходу в конкретних галузях науки1. Основною заслу-
гою системного підходу є те, що він дає змогу зберегти й розвинути при-
нцип цілісності у вивченні того чи іншого предмета дослідження, охопити
не тільки основні, а й усі супровідні явища й у такий спосіб проаналізува-
ти весь процес виникнення й розвитку відповідного явища, встановити
його основні зв’язки, зони впливу та ін. Саме цей підхід найповніше від-
повідає реалізації в практичному житті вимог діалектичного закону про
взаємозв’язок, взаємозумовленість явищ і предметів у природі й суспіль-
стві. Тож не дивно, що системний підхід Е. С. Маркарян назвав «… одні-
єю із фундаментальних стратегій наукового дослідження, історично
викликаною необхідністю вивчення складно організованих систем адек-
ватними пізнавальними засобами»2.

В. І. Крюков у колективній монографії «Вступ у теорію державно-пра-
вової організації соціальних систем» вихідними положення системного
підходу закономірно називає нижченаведені:

– будь-яка соціальна система володіє 2-ма типами цілісності – еволю-
ційним і функціональним;

– будь-яка соціальна система може бути на достатньому рівні охаракте-
ризована й описана з мінімальної сукупності сторін – концептуальної,
функціональної, структурної й технологічної;

– між указаними сторонами існує об’єктивний логічний зв’язок: вони
взаємопов’язані і співвідносні;

– детермінізм цих сторін соціальної системи лежить у підґрунті пер-
шого типу цілісності – еволюційного;

– внутрішньою причиною, джерелом еволюції системи постає проти-
річчя між її об’єктивно необхідними потребами й об’єктивно реальними
можливостями їх забезпечення3.

Характеризуючи функції загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування, треба враховувати такі моменти: а) вони є засобами реалі-
зації завдань загальнообов’язкового державного соціального страхування;
б) ці функції є комплексними; в) їх реалізація вимагає певного способу
організації загальнообов’язкового державного соціального страхування; г)
вони мають еволюційний характер, оскільки залежать від рівня розвитку
держави та її завдань.
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Ми дотримуємося думки, що за способом впливу функції загальноо-
бов’язкового державного соціального страхування поділяються на загаль-
ні і спеціальні. Загальні притаманні праву соціального забезпечення зага-
лом і загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, зок-
рема. 

О. Д. Чайкін з огляду на основні завдання права соціального забезпе-
чення виділив такі його функції: а) матеріально-побутового забезпечення
людей похилого віку й непрацездатних громадян, яка полягає в задоволен-
ні їх матеріально-побутових потреб шляхом установлення пенсій, різних
допомог, натуральних послуг; б) охорони здоров’я громадян, спрямовану
на організацію різних видів медичної допомоги, санаторно-курортного
лікування, надання допомоги ліками; в) соціально-трудової реабілітації
інвалідів і пенсіонерів за віком, завданням якої є створення сприятливих
умов для реалізації ними права на працю; г) демографічну, покликану сти-
мулювати зростання народонаселення і впливати на відтворення робочої
сили4.

В. Ш. Шайхатдінов до функцій права соціального забезпечення відніс:
(а) економічну, де виділив розподільчу й виробничу; (б) соціально-полі-
тичну, через яку реалізуються цілі й завдання соціальної політики; (в) ідео-
логічну, мета якої – впорядкування за допомогою правових норм суспіль-
них відносин у духовній сфері й вирішення виховних завдань; (г) регуля-
тивну й охоронну5.

Л. В. Кулачок, у свою чергу, пропонує дворівневу систему функцій
права соціального забезпечення: до загальносоціальних функцій вона від-
носить політичну, економічну, демографічну, виховну, реабілітаційну й
охорони здоров’я населення; до спеціально-юридичних – регулятивну й
охоронну6.

О. Є. Мачульська функціями права соціального забезпечення називає:
а) економічну, що полягає в повному або частковому відшкодуванні заро-
бітку чи іншого джерела засобів існування; б) політичну, яка сприяє
послабленню соціальної напруги, пов’язаної з відмінностями в рівні життя
різних верств населення; в) демографічну, покликану стимулювати відтво-
рення народонаселення, необхідного для нормального розвитку країни; г)
соціально-реабілітаційну, спрямовану на відновлення суспільного статусу
непрацездатних громадян та інших соціально незахищених груп населен-
ня, що дозволяє їм відчувати себе повноцінними членами суспільства7.

На наше переконання, на сьогоднішньому етапі розвитку українського
суспільства до загальних функцій загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування слід віднести захисну, економічну, соціально-реабілі-
таційну й демографічну.

Спеціальні функції загальнообов’язкового державного соціального
страхування віддзеркалюють специфіку цієї організаційно-правої форми
соціального забезпечення. Найважливішою серед них є функція перероз-
поділу грошових виплат і соціальних послуг між застрахованими особами.
Це дозволяє тим громадянам, яких не торкнувся соціальний ризик, під-
тримувати тих, кого він торкнувся.
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С. М. Прилипко наголошує, що соціальне забезпечення ґрунтується
саме на ідеї солідарності8, яка полягає в тому, що працездатне покоління
громадян, сплачуючи страхові внески, формує фінансові ресурси, які від-
разу спрямовуються на виплати особам, з якими трапився страховий випа-
док. У свою чергу, коли ці громадяни стануть одержувачами страхових
виплат, вони фінансуватимуться за рахунок майбутнього покоління пра-
цівників. 

Проілюструємо функцію перерозподілу грошових виплат і соціальних
послуг між застрахованими особами на прикладі пенсійного страхування.

Нині у світі існує 4 базові системи пенсійного забезпечення – солідар-
на, накопичувальна, умовно-накопичувальна і змішана. Солідарна (систе-
ма негайних виплат) є моделлю державного пенсійного забезпечення, у
якій пенсійні виплати фінансуються через солідарний перерозподіл дохо-
дів між різними поколіннями. Накопичувальна ґрунтується на засадах
накопичення коштів застрахованих осіб шляхом акумулювання страхових
внесків, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках, та
інвестування з метою отримання інвестиційного доходу на користь застра-
хованих. Умовно-накопичувальна становить собою систему, засновану на
розподільному принципі її фінансування, однак розмір виплачуваної пен-
сії визначається внесками майбутнього пенсіонера через систему індиві-
дуальних умовно-накопичувальних рахунків, а також залишковою трива-
лістю життя. Змішана передбачає комплексне використання в пенсійній
моделі елементів солідарної й накопичувальної систем, а також добровіль-
ного пенсійного забезпечення9.

Яскравим прикладом суто солідарної пенсійної системи є Франція,
пенсійна система якої є розподільчою, тобто виплати пенсіонерам прова-
дяться з доходів, що формуються за рахунок внесків активного населен-
ня10.

Показово, що перший рівень пенсійного забезпечення в Україні стано-
вить солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування, що ґрунтується на засадах солідарності й субсидування і
здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів
Пенсійного фонду на умовах і в порядку, передбачених Законом України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Другий рівень
становить накопичувальна система загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування, що ґрунтується на засадах накопичення коштів
застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних недер-
жавних пенсійних фондах – суб’єктах другого рівня системи пенсійного
забезпечення і здійснення фінансування витрат на оплату договорів стра-
хування довічних пенсій та одноразових виплат на умовах і в порядку,
передбачених законом. 

Варто погодитись із Н. Б. Болотіною, яка виділяє декілька напрямів, у
яких знаходить своє відбиття принцип солідарності загальнообов‘язкового
державного пенсійного страхування: а) сучасне непрацездатне населення
утримують нинішні працездатні, а коли останні стануть непрацездатними,
їх буде утримувати наступне працездатне покоління; б) на пенсійне забез-
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печення страхові внески сплачують не тільки працівники, а й їх робото-
давці, які в цьому солідаризуються із застрахованими; в) страхові внески,
сплачені на пенсійне страхування, обліковуються на персоніфікованих
рахунках застрахованих осіб, але розмір наступної пенсії залежить не від
розміру страхових внесків, а від тривалості страхового стажу й розміру
заробітної плати працівника. Ось у такий спосіб провадиться своєрідний
«перерозподіл» страхових коштів у напрямку субсидування менш захище-
них суб’єктів11.

До спеціальних функцій загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування належить також акумуляція страхових внесків, призначен-
ня якої – накопичення необхідних коштів для матеріального забезпечення
застрахованих при настанні страхових випадків. Для реалізації цієї фун-
кції необхідні відповідні оргструктури і фінансовий механізм. Акумуляція
страхових ресурсів провадиться страховиками, якими є цільові страхові
фонди зі страхування: пенсійного, медичного, у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності й витратами, зумовленими похованням, від нещас-
них випадків на виробництві та професійних захворювань, на випадок без-
робіття. Ці страхові фонди є органами, які здійснюють керівництво й
управління окремими видами загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування, провадять акумуляцію страхових внесків, контролюють
використання коштів, забезпечують фінансування виплат за загальноо-
бов’язковим державним соціальним страхуванням і виконують інші фун-
кції згідно із затвердженими статутами. Взяття на облік страхувальників,
забезпечення збирання й обліку страхових коштів, контроль за повнотою і
своєчасністю їх сплати, ведення Державного реєстру загальнообов’язково-
го державного соціального страхування (у тому числі персоніфікованого
обліку відомостей про застрахованих осіб) покладено на Пенсійний фонд
України відповідно до законодавства.

Страхові кошти, акумульовані на централізованих рахунках Пенсійного
фонду, автоматично перераховуються не пізніше наступного операційного
дня після їх зарахування на централізовані рахунки фондів загальноо-
бов’язкового державного соціального страхування, на рахунки
Накопичувального пенсійного фонду, а у випадках, передбачених законом,
– недержавних пенсійних фондів відповідно до встановлених законом про-
порцій. Успішність здійснення функції «акумуляція» залежить від таких
чинників, як рівень зайнятості населення, оплати праці, доходів, співвід-
ношення між працюючим населенням і непрацездатним, рівень збирання
страхових внесків.

Із страховими коштами, акумульованими на рахунках Пенсійного
фонду, здійснюються такі операції: а) перерахування на рахунки фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування,
Накопичувального фонду, а в передбачених законом випадках – недержав-
них пенсійних фондів згідно із закріпленими законом пропорціями розпо-
ділу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхуван-
ня; б) повернення платникам єдиного внеску надміру або помилково спла-
чених сум; в) повернення безпідставно стягнених сум єдиного внеску.
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Важливе місце в загальнообов’язковому державному соціальному стра-
хуванні займає функція профілактики настання страхових випадку, яка
полягає у тому, що при виникненні страхового ризику страховий фонд
вживає заходи, спрямовані на запобігання страхового випадку.

Об’єктами профілактичного впливу можуть бути різні люди – повно-
літні й неповнолітні, громадяни України й іноземці, чоловіки й жінки та ін.
Вони не становлять єдину й однорідну систему об’єктів. До того ж в одних
випадках об’єктом профілактичного впливу є особисті якості індивіда, а в
іншому – його поведінка. Також об’єктами впливу виступають групи
людей (колективи). Отже, профілактичні заходи вживаються не щодо одно-
рідного об’єкта, а щодо певного числа явищ і процесів, чим і пояснюється
складність системи профілактики страхових випадків.

Існують 2 основні напрямки регламентування профілактики – матері-
альний і процесуальний. Якщо функції норм матеріального права поляга-
ють у безпосередньому регулюванні поведінки людей, то призначення
процесуальних норм полягає в упорядкуванні суспільних відносин, що
складаються у процесі застосування норм матеріальних, у сприянні досяг-
нення результату, передбаченого нормами матеріального права.

До профілактичних заходів, спрямованих на запобігання безробіттю,
належать:

– фінансування витрат роботодавця на оплату праці трудящих, яких за
їх згодою з метою запобігання вивільненню тимчасово переведено на іншу
роботу (до 6-ти місяців протягом року) за умови збереження за ними
основного місця роботи;

– фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або
підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у
зв’язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасо-
вим припиненням виробництва, за умови збереження за ними місця робо-
ти;

– інші профілактичні заходи, визначені правлінням Фонду.
Порядок застосування профілактичних заходів, спрямованих на запобі-

гання настанню страхових випадків, затверджується правлінням Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття за погодженням з центральним органом виконавчої
влади у сфері праці й соціальної політики.
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УДК 349.2 
І. П. ЖИГАЛКІН

ЄДНІСТЬ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Досліджено принципи правового регулювання оплати праці в сучасних умовах гос-
подарювання. Наводиться думка автора про те, що принцип єдності та диференціації
оплати праці є одним з найголовніших принципів існування системи трудового законо-
давства. Проаналізовано чинне законодавство та наукові погляди вчених-трудовиків у
цій царині.

Ключові слова: єдність та диференціація, оплата праці, підстави диференціації,
гендерна рівність, права та обов’язки суб’єктів оплати праці.

Жигалкин И.П. Единство и дифференциация как основополагающий принцип
правового регулирования оплаты труда

Исследованы принципы правового регулирования оплаты труда в современных
условиях хозяйствования. Приводится мнение автора о том, что принцип единства и
дифференциации оплаты труда является одним из главных принципов существования
системы трудового законодательства. Проанализировано действующее законода-
тельство и научные взгляды ученых-трудовиков в этой области.

Ключевые слова: единство и дифференциация, оплата труда, основания диффе-
ренциации, гендерное равенство, права и обязанности субъектов оплаты труда.

Zhigalkin Ivan. Unity and differentiation as a fundamental principle of legal regula-
tion of labour payment

The principles of legal regulation of labour payment in the current economic conditions
are analyzed in the article. It is the author’s opinion that the principle of unity and differenti-
ation of labour payment is one of the main principles of the system of labour legislation. The
current legislation and scientific views of scientists of the labour group in this area are ana-
lyzed.

Key words: unity and differentiation, the labour payment, the basis for differentiation,
gender equality, rights and obligations of the subjects of the labour payment.

Кожна сфера правового регулювання характеризується власними, при-
таманними їй принципами. У сфері оплати праці вони також існують.
Принципами оплати праці як інституту трудового права можна визнати
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такі засадничі ідеї (основи), які визначають порядок встановлення прав та
обов’язків суб’єктів оплати праці, гарантії захисту їх прав та законних
інтересів. До основних принципів правового регулювання оплати праці за
трудовим законодавством України І. Фурик відносить єдність та диферен-
ціацію оплати праці.

Принцип єдності та диференціації пронизує всю систему законодавства
про працю. Єдність правового регулювання в оплаті праці полягає в єднос-
ті його мети: встановленні однакових для всіх найманих працівників прав
і обов’язків в царині оплати праці, незалежно від фактичних умов праці,
суб’єктних і соціальних чинників. Єдність в оплаті праці забезпечується
нормами, що регулюють вказані відносини переважно централізованим
методом. Зокрема, це норми глави VII КЗпП, а також Законів України «Про
оплату праці» та «Про колективні договори і угоди», численних норматив-
них актів. Диференціація правового регулювання законодавства здійсню-
ється за допомогою: (а) прийняття спеціальних нормативних актів, які сто-
суються тільки певної групи працюючих; (б) включення в загальні законо-
давчі акти про працю спеціальних норм; (в) виключення можливості засто-
сування окремих положень загального законодавства про працю до деяких
категорій трудящих1.

Принцип єдності і диференціації оплати праці, принцип рівності та
гарантованості оплати праці взаємопов’язані між собою. І виключення
одного з них практично неможливо, адже це може призвести до порушен-
ня балансу в системі законодавства про працю.

Так, вельми значний внесок у розвиток трудового законодавства як
самостійної галузі мала висловлена М.Г.Александровим думка про єдність
трудового права як галузі,що регулює, незалежно від сфери застосуван-
ня,трудові відносини всіх громадян, виникаючі безпосередньо з приводу
застосування здібностей до праці. Розвиваючи цю його ідею, Б.К. Бегичев
указав наступні юридичні ознаки, з якими пов’язана єдність трудового
права: �а) єдиний тип законодавства про працю, що виражає єдиний пра-
вовий режим для всіх суб’єктів регульованих відносин; б) єдність способів
формування змісту суб’єктивних прав та обов’язків у трудових відноси-
нах; в) єдність підстав виникнення, зміни і припинення трудових право-
відносин; г) єдність заходів захисту суб’єктивних трудових прав і засобів
забезпечення виконання обов’язків”.

Диференціація ж правового регулювання праці, як бачимо, об’єктивно
зумовлена розвитком суспільної організації праці, розподілом у ній праці з
різним ступенем її механізації, наявності шкідливих і небезпечних умов
праці, а також залученням у виробництво таких працівників, які вимага-
ють особливого захисту від шкідливих чинників виробництва ( жінок,
неповнолітніх, інвалідів та ін.) і загальною тенденцією посилення гумані-
зації праці2.

Єдність трудового права знаходить своє відбиття в єдиній системі зако-
нодавства про працю, що складається з КЗпП України та інших актів цієї
галузі права. Стаття 4 КЗпП, закріплюючи верховенство цього кодифікова-
ного акта, вказує, що трудове законодавство складається з Кодексу та
інших актів, прийнятих відповідно до нього. 
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Однак єдність основних принципів правового регулювання відносин
сфери праці і загальних норм права не виключає диференціації, тобто від-
мінностей у правовому регулюванні праці окремих категорій працівників
у певних умовах. Навпаки, законодавець до першого додає друге, щоб у
всіх працівників були рівні можливості в реалізації їх прав3.

Як зазначає Коляда Т. А. в своїй статті, диференціація правого регулю-
вання праці може відбуватися різними способами: шляхом конкретизації
загальних норм права; встановленням додаткових пільг та переваг для пра-
цівників порівняно з чинним трудовим законодавством; шляхом прийнят-
тя нормативних актів з питань, не врегульованих у КЗпП України.
Підкреслимо, що і конкретизація загальних норм права, і прийняття пра-
вових приписів з питань не врегульованих законами про працю, повинні
відбуватись в межах дії принципів трудового права. Водночас, диферен-
ціація правового регулювання трудових та тісно пов’язаних з ними відно-
син за категоріями працівників здійснюється наступними способами: шля-
хом включення в загальні законодавчі акти про працю спеціальних поло-
жень щодо лише певної групи працівників; прийняття особливих норма-
тивних актів, які поширюються лише на ту чи іншу категорію працівників;
шляхом виключення можливості застосування певних загальних норм
законодавства про працю до певних категорій працівників. І знову ж таки,
включення в загальні законодавчі акти певних спеціальних положень, при-
йняття особливих правових актів стосовно якоїсь категорії працівників,
виключення можливості застосування декотрих загальних правил, повин-
ні здійснюватись в межах принципів трудового права України4.

Взагалі, підстави диференціації правового регулювання поділяються на
(а) об’єктивні, (б) суб’єктивні, (в) соціальні.

Саме об’єктивна підстава диференціації найбільш вагома для регулю-
вання заробітної плати, тобто, диференціації правового регулювання опла-
ти праці. Так, диференціація, в основу якої покладені чинники процесу
праці, її організації, характеру виробництва тощо, н залежні від особистих
якостей працівника, є об’єктивною. Вона є стійкішою внаслідок стабіль-
ності чинників, що її зумовлюють. До об’єктивних підстав диференціації,
зокрема, відносяться: (а) сектор економіки (галузь господарства); (б)
виробничі умови; (в) характер трудового зв’язку; (г) природно-кліматичні
та географічні умови праці; (д) техногенний характер праці; (е) відпові-
дальний характер праці; (є) складність виконуваної роботи; (ж) організа-
ційно-правова форма роботодавця і форма власності на його майно та
інше5.

Головіна С.Ю. зазначає в своїй роботі головні функції диференціації:
захисна, компенсаторна, заохочувальна, забезпечувальна6. Всі вони взає-
мопов’язані, але найбільше значення для диференціації правового регулю-
вання оплати праці має компенсаторна функція, яка покликана компенсу-
вати негативні наслідки виконання певних видів робіт (з важкими і шкід-
ливими умовами праці) шляхом надання додаткових пільг і переваг (у
сфері робочого часу й часу відпочинку, підвищеної оплати праці тощо),
пов’язана зазвичай з диференціацією за об’єктивними чинниками з декіль-
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кох підстав що діють найчастіше одночасно. Тому таку диференціацію
називають іноді різновидом захисної, але вона, на відміну від останньої,
пов’язана з об’єктивними чинниками з декількох підстав, що діють най-
частіше одночасно.

Особливості правового регулювання оплати праці існують у таких
галузях господарства, як: залізничний транспорт, вугільна, металургійна,
атомна промисловість та інші.

Але не менш важливою є і диференціація правового регулювання опла-
ти праці, що зумовлена природно-кліматичними та географічними умова-
ми праці, також диференціація, що ґрунтується на виробничих умовах , в
яких працівником виконуються трудові обов’язки, спрямована на створен-
ня матеріальних та інших стимулів для осіб, що працюють у гарячих
цехах, на підземних роботах, тощо. 

Так, наприклад, цілком виправданою може бути визнана диференціа-
ція, що властива інституту заробітної плати, в основу якої покладені такі
фактори, як: а) складність виконуваних робіт; б) умови праці та її інтен-
сивність; в) кваліфікація працівника і таке інше.

Стаття 43 Конституції України проголошує, що: «Кожен має право на
працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він
вільно обирає або на яку вільно погоджується». Частина 7 статті 43
Конституції України вказує на те, що: «Право на своєчасне одержання
винагороди за працю захищається законом»7. Дані засади Основного зако-
ну встановлюють загальне правило оплати праці, але цього не вистачить
для цілком правильної диференціації оплати праці. Так, інші Закони
України повинні відповідати Конституції, оскільки тут повинен втілюва-
тися в реальність принцип верховенства права. Кодекс законів про працю
не є винятком.

Відповідно до статті 100 Кодексу законів про працю «На важких робо-
тах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах
з особливими природними географічними і геологічними умовами та умо-
вами підвищеного ризику для здоров’я встановлюється підвищена оплата
праці. Перелік цих робіт визначається Кабінетом Міністрів України». Дана
стаття закріплює один із пунктів диференціації оплати праці. На таких
роботах існує підвищений ризик онкологічних та інших захворювань,
пов’язаних з виробничою діяльністю, а також підвищений ризик смер-
тності, оскільки існують такі роботи, на яких працювати небезпечно для
життя, тому що існують ризики обвалу (шахти) і таке інше8. 

Одним із видів диференціації оплати праці є диференціація зумовлена
природно-кліматичними та географічними умовами праці. Існують такі
види роботи, точніше така місцевість, де праця робітників є досить важ-
кою, так, наприклад особи, які направляються для роботи на антарктичну
станцію “Академік Вернадський” а також особи, що працюють в гірських
районах. Існують певні закони і постанови, що передбачають становлення
спеціальної заробітної прати таким особам. Оплата праці тут зазвичай під-
вищена, а за нинішніх стандартів оплати праці, яка встановлена державою,
це досить важливо для економіки держави. 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2000 р. №140 “Про
оплату праці, гарантії та компенсації для працівників, які направляються
для роботи на антарктичну станцію “Академік Вернадський” встановлює
підвищену заробітну плату для працівників, які працюють на станції
“Академік Вернадський”. Таким працівникам надаються пільги і компен-
сації. Пункт 1 даної постанови вказує на те, що: “… за працівниками дер-
жавних наукових установ та організацій, які направлені для наукової робо-
ти на антарктичну станцію “Академік Вернадський”, зберігається місце
роботи (посада) і середній заробіток за основним місцем роботи протягом
усього часу перебування в експедиції. Розрахунок середнього заробітку,
що зберігається, провадити згідно із законодавством…”9. Можна сказати,
що незалежно від того, що працівник відсутній на своєму місці роботи,
йому обов’язково надається середня заробітна плата а також інші пільги.
Це є своєрідним стимулом для працівників. 

Не менш важливими є положення щодо оплати заробітної плати, що
передбачені в Законі України “ Про статус гірських населених пунктів в
Україні” від 15 лютого 1995 року, адже в гірських населених пунктах
умови праці та життя дещо погіршені ніж, наприклад, на сході України.
Тут існує також ризик підвищення небезпеки для здоров’я. 

Так, стаття 6 (Пільги громадянам, яким надано статус особи, що про-
живає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано
статус гірського) зазначеного вище закону вказує на те, що: 1. Умови опла-
ти праці осіб, які працюють у гірських районах, встановлюються
Кабінетом Міністрів України. 2. Розмір державних пенсій, стипендій, всіх
передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допо-
моги громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає або
навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського,
збільшується на 20 відсотків 10. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня
1995 р. № 648 “Про умови оплати праці осіб, які працю в гірських районах
“ а саме – пункт 1 даної постанови вказує на те, що: “на підприємствах, в
установах, організаціях та військових частинах, розташованих на терито-
рії населених пунктів, яким надано статус гірських, тарифні ставки і поса-
дові оклади працівників, військовослужбовців та осіб рядового і началь-
ницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціально-
го зв’язку та захисту інформації та Державної кримінально-виконавчої
служби, визначені генеральною, галузевими та регіональними угодами як
мінімальні гарантії в оплаті праці, а також встановлені за рішенням
Кабінету Міністрів України або за його дорученням, підвищуються на 25
відсотків”11.

Отже, ми бачимо, що природно-кліматичні умови проживання і робота
в даних умовах мають велике значення для становлення і диференціації
оплати праці в даних районах, оскільки, на мою думку, це важливо для
самого становлення демократичної і суверенної держави, тому що держа-
ва повинна всіляко захищати свого громадянина, надавати пільги і підви-
щувати заробітну плату за виконану роботу в регіонах з критичним стано-
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вищем. Тому не дивно, що певним категоріям працівників надається під-
вищена заробітна плата. 

Дослідження питань диференціації правового регулювання оплати
праці жінок і чоловіків в наш час, на мою думку, є чи не найважливішим
питанням у сфері трудового законодавства, адже в давні часи праця жінок
не цінилася і чоловіки до жінок відносилися як до речей. Наразі законо-
давство не лише нашої держави але й інших країн намагається встановити
гендерну рівність жінок і чоловіків. Також важливими є аспекти розроб-
лення пропозицій щодо заповнення прогалин, усунення суперечностей,
вдосконалення правових норм задля подальшого поліпшення умов оплати
праці та підвищення гарантій жінок. Так, Конвенція ООН “Про ліквідацію
всіх форм дискримінації відносно жінок” проголосила нові принципи
законодавчого регулювання рівності чоловіків і жінок. Закон України “Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” створив необ-
хідні умови для правового забезпечення паритетного становища жінок і
чоловіків у всіх сферах життєдіяльності українського суспільства.

По-перше, диференціація оплати праці жінок повинна виходити з
умови рівності в оплаті чоловіків та жінок за рівну роботу. Це так звана
суб’єктна диференціація, а підстави суб’єктної диференціації праці
можуть пов’язуватися лише зі станом жінки(вагітність, наявність дитини
до трьох років, дитини-інваліда та ін.) або з існуванням обмежень та навіть
заборони праці жінок на надурочних роботах, роботи в нічний час, на важ-
ких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці,
а також на підземних роботах12. Зрозуміло, що статеві відмінності ніяким
чином не повинні відбиватися на оплаті праці жінок. Більш того, законом
передбачене забезпечення рівних можливостей під час укладання колек-
тивних договорів та угод. Генеральна угода, регіональні та галузеві угоди,
колективні договори, угоди (договори) мають включати положення, що
забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків, із зазначенням
строків реалізації відповідних положень. При цьому колективні угоди
(договори) мають передбачати комплектування кадрами і просування пра-
цівників по роботі з дотриманням принципу надання переваги особі тієї
статі, щодо якої в них існує дисбаланс; усунення нерівності за її наявнос-
ті в оплаті праці жінок і чоловіків як у різних галузях господарства, так і в
одній галузі на базі загального соціального нормативу оплати праці в бюд-
жетній та інших сферах, а також на основі професійної підготовки (пере-
підготовки) кадрів. 

До того ж згідно з нормами Закону України “Про забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків” роботодавець зобов’язаний ство-
рювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати тру-
дову діяльність на рівній основі; забезпечувати жінкам і чоловікам можли-
вість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками; здійснювати
рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однако-
вих умовах праці13.

Заробітна плата жінок майже на третину менша, ніж чоловіків. Хоча
жінка працює фактично на 4-6 годин більше, ніж чоловік. Праця у домаш-
ньому господарстві не враховується як продуктивна14.
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Поряд з терміном трудового права „диференціація оплати праці жінок”
в сучасних умовах все частіше використовується поняття гендерної дифе-
ренціації 15. Гендерна диференціація оплати праці, з точки зору гендерної
теорії – це різниця в оплаті праці жінок і чоловіків. Вона завжди має пере-
вагу на користь останніх і спостерігається в усіх регіонах світу впродовж
всього ХХ століття. Варіації між країнами коливаються від 75% до 30%. У
Німеччині жінка заробляє в середньому 70% від заробітків чоловіка. Це
означає, що їй потрібно трудитися 15 з половиною місяців, щоб отримати
стільки, скільки отримує чоловік за один рік. У США працюючі жінки
середніх років заробляють трохи більше – 74%. Причому важливою детер-
мінантою розмірів заробітку є вік жінки. Ті з них, хто досяг 50 років і стар-
ше, можуть розраховувати тільки на 65% заробітків чоловіків. На думку
О.А. Вороніної, гендерна диференціація оплати праці – різниця в оплаті
праці жінок і чоловіків. Вона завжди має перевагу на користь останніх і
спостерігається у всіх регіонах світу протягом усього ХХ століття. Варіації
між країнами коливаються від 75% до 30%. У Німеччині жінка заробляє в
середньому 70% від заробітків чоловіки. Це означає, що їй потрібно тру-
дитися 15 з половиною місяців, щоб отримати стільки, скільки отримує
чоловік за один рік. У США працюючі жінки середніх років заробляють
трохи більше – 74%. Причому поряд з підлогою важливою детермінантою
розмірів заробітку є вік жінки. Ті з них, хто досяг 50 років і старше,
можуть розраховувати тільки на 65% заробітків чоловіків. Тобто, після
декількох років зближення, гендерний розрив в оплаті праці знову збіль-
шується. Середні заробітки афро-американок ніколи не піднімаються вище
65%, у латиноамериканок вони падають до 57%, у російських жінок, за
оцінками ВЦИОМ, на 1999 р. вони становлять всього 45% від чоловічих.
Ще гірша справа в багатьох мусульманських регіонах, де жінкам не вда-
ється отримувати навіть третину чоловічих доходів. Статистичні дані свід-
чать, що кожна народжена у жінкою дитина знижує її заробітки16.

На основі наведеної інформації можна зробити певні висновки щодо
єдності і диференціації оплати праці. КЗпПУ не чітко встановлює дані
аспекти, тому законодавець знайшов інший вихід з такого положення –
створення інших законодавчих актів та постанов за рахунок яких дані при-
нципи будуть втілюватися в життя, але вони повинні бути такими, щоб від-
повідали нормам не лише КЗпПУ але і Конституції України. Так, дифе-
ренціація не може проводитися лише за наявності тільки одного закону.
Система трудового законодавства повинна бути єдиною і неподільною.
Тому диференціація і єдність взаємопов’язані між собою.

Існує величезна кількість окремих думок стосовно єдності і диферен-
ціації оплати праці, але я вважаю, що без даного принципу існування сис-
теми трудового законодавства практично сходить нанівець, а це може при-
вести до невідворотних негативних наслідків. Дійсно, правову систему
держави потрібно удосконалювати і це безперечно, але без удосконалення
трудового законодавства це неможливо. 

Отже, задля становлення ідеальної системи трудового законодавства
потрібно удосконалити кожну його складову, в тому числі і стабілізувати
оплату праці. Потрібно встановлювати відповідну до прожиткового міні-
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муму зарплату, пільги і компенсації, таким чином держава створюватиме
стимул для роботи працівників, що підвищить не лише рівень життя, але й
надасть шанс на вихід нашої держави на світовий ринок праці і економіки.
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П. М. КОРНЄВА

МІСЦЕ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ СЕРЕД ПРИНЦИПІВ
ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Досліджено місце принципу справедливості серед загальноправових, міжгалузевих і
галузевих принципів права, що діють у сфері соціального забезпечення. Описано прога-
лини в законодавстві, в яких порушуються вимоги принципу справедливості. Зроблено
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висновок про те, що принцип справедливості є основою для існування галузі права соці-
ального забезпечення. Запропоновано шляхи запобігання несправедливості. 

Ключові слова: принципи права, принцип справедливості, соціальне забезпечення,
принципи права соціального забезпечення.

Корнева П. М. Место принципа справедливости среди принципов права соци-
ального обеспечения

Исследовано место принципа справедливости среди общеправовых, межотрасле-
вых и отраслевых принципов права, которые действуют в сфере социального обес-
печения. Указаны пробелы в законодательстве, в которых нарушаются требования
принципа справедливости. Сделан вывод о том, что принцип справедливости является
основой для существования отрасли права социального обеспечения. Предложены
пути предотвращения несправедливости.

Ключевые слова: принципы права, принцип справедливости, социальное обеспече-
ние, принципы права социального обеспечения.

Kornyeva Polina. Place of principle of equity in principles of social security law
Has been explored the place of the general legal principle of equity, inter-sectoral and

principles of law that apply to social security. This gap in the law, which clearly violated the
requirements of the principle of justice. Concluded that the principle of justice is the basis for
the existence of the industry of social security law. The ways to prevent injustice.

Key words: principles of law, the principle of justice, social security, social security law
principles.

Питання щодо принципів права взагалі, і принципу соціальної спра-
ведливості, зокрема, привертає увагу широкого кола вчених, які займають-
ся проблемами теорії права. Хоча перші дослідження цього питання з’яви-
лись десятки років тому, цей процес триває і сьогодні, а інтерес науковців
до цих проблем продовжує зростати. Це зумовлює необхідність дослід-
ження принципів права соціального забезпечення і місця принципу спра-
ведливості серед них шляхом аналізу напрацювань, розроблених в цьому
напрямі.

У зв’язку з цим, метою статті було обрано визначення місця принципу
соціальної справедливості серед загальноправових принципів і характери-
стика його співвідношення із міжгалузевими і галузевими принципами
права, що діють у сфері соціального забезпечення.

Проблеми принципів права розроблені як у теорії права, так і в галузе-
вих юридичних науках, у тому числі представниками науки права соціаль-
ного забезпечення. Принципи права соціального забезпечення досліджува-
лися в працях таких вчених, як Т.З. Гарасимів, О.Є Астрахан, О.Є.
Мачульська, А.Н. Єгоров та ін. У сфері пенсійного забезпечення принци-
пи права були предметом дослідженнях в роботах А.А. Ширант, І.М.
Сироти, М.Л. Захарова. Принцип справедливості у сфері пенсійного забез-
печення досліджено Л.С. Тарасовою, М.М. Шумило.

У більшості випадків кожний принцип права спочатку існує як загаль-
носоціальний, а потім, за використання його юридичною практикою і
осмислення юридичною наукою, як принцип правосвідомості, перетво-
рюється у результаті процесу правоутворення на принцип права. Тому
можна стверджувати, що основні засади, які ще не відображені і не закріп-
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лені у праві, не можуть бути віднесені до числа правових принципів.
Проте, вони існують як загальносоціальні і мають бути закладені у свідо-
мості людей з дитинства. 

У сучасній юридичній літературі існує поділ права на загальносоціаль-
не і юридичне, і, відповідно, цей поділ лежить в основі класифікації його
принципів1. Загальносоціальне право сягає своєю історією давніх часів,
воно з’явилось внаслідок усвідомлення членами суспільства необхідності
створення певного регулятора суспільних відносин раніше, ніж юридичне
і раніше, ніж держава. Основою загальносоціального права була мораль,
яка ґрунтувалась на оцінці дій людини з точки зору справедливості.
Принцип справедливості за часів середньовічча відігравав важливу роль у
судочинстві. В Англії навіть виникає особлива система права “право спра-
ведливості”2. Окрім принципу справедливості, який є першоосновою, до
загальносоціальних належать принципи рівності, гуманізму тощо.

Принципи права зазвичай поділяють на загальноправові, міжгалузеві,
галузеві та принципи окремих інститутів. Загальноправові принципи
визначають сутнісні характеристики всієї правової системи відповідної
держави, зміст її законодавства. До них відносяться: принцип гуманізму;
принцип рівності; законності і принцип справедливості3.

Конституція України (далі – Конституція) у статті 3 проголошує люди-
ну, її життя і здоров’я, честь і гідність найвищою соціальною цінністю4. З
цього положення випливає принцип пріоритету особи, який можна
визначити як принцип гуманізму (у перекладі з латинської – «людський»)5.
Це, перш за все, визнання людини як особистості, індивіда, її прав на віль-
ний розвиток, затвердження блага людини як критерія оцінки суспільних
відносин. Гуманізм відображає моральну позицію суспільства, яка вира-
жає визнання цінності людини як особистості, повага її гідності. М.Б.
Мироненко розглянув принцип справедливості як такий, що виражається у
вимогах гуманізму і відповідності правових норм моральним6. З даною
позицією можна погодитись, оскільки серцевиною принципу справедли-
вості є благо людини, сутність якого і розкривається через принцип гума-
нізму. 

Зв’язок законності і справедливості не має однобічного характеру. Хоча
законність і виникає на ґрунті справедливості (справедливих норм права),
після утвердження законності в суспільстві вона сама стає важливішим
чинником забезпечення справедливості. Існування законності надає ста-
більності відносинам, що виникають між суб’єктами права. Тільки за її
наявності законодавець може розраховувати на те, що через норми відпо-
відні суспільні відносини будуть справедливо регулюватися.
Справеливість існуючої системи законності зумовлюється змістом реалі-
зованих юридичних норм7. 

Звичайно, регулювання суспільних відносин має відбуватися на основі
і в межах законності. Але немає правил без винятків. У деяких випадках
суд може застосовувати справедливість замість закону. Наприклад, за
наявності прогалин у нормах позитивного права, у разі відсутності закону
що регулює певні правовідносини – застосовується аналогія права8. Вона
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являє собою звернення до загальних принципів права, що означає можли-
вість безпосереднього застосування принципу справедливості. Отже,
принцип справедливості є першоосновою принципу законності. 

Принцип рівності проголошено у Загальній декларації з прав людини
від 10 грудня 1948 р. (далі -Декларація)9. В ній говориться про те, що всі
люди є рівними у своїй гідності та правах. Кожна людина може мати всі
права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси,
кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань,
національного чи соціального походження, майнового або іншого стано-
вища. Дж. Ролз розглядає принцип справедливості як можливість для кож-
ної людини мати рівні права і свободи відносно інших людей10. Він розу-
міє ідею справедливості як однакове ставлення до однакових явищ. С.П.
Погрібняк небезпідставно стверджує, що ідея справедливості у правовій
сфері втілюється в принципі формальної рівності, який конкретизується у
вимогах рівності перед законом, рівності перед судом, рівності прав, сво-
бод і обов’язків людини і громадянина11. Отже, рівність виступає одним із
способів втілення справедливості.

Загальноправові принципи права втілюються в його галузевих принци-
пах. Водночас, ці принципи є найбільш абстрактним вираженням галузе-
вих і міжгалузевих правових принципів. Вони, у свою чергу, не менш
пов’язані з умовами реального життя, ніж загальноправові, проте діють у
порівняно вужчій сфері. Тобто, ґенезис принципів окремої галузі права
здійснювався під впливом загальноправових. Принцип соціальної спра-
ведливості можна визначити як основний у праві соціального забезпечен-
ня, оскільки у цьому полягає сенс існування цієї галузі права. Він виража-
ється через такі принципи права соціального забезпечення, як всезагаль-
ність соціального забезпечення; встановлення рівня соціального забезпе-
чення, який гарантує гідне життя людини; соціальне забезпечення у розмі-
рах, які відповідають сформованому рівню задоволення потреб громадян
на даному етапі розвитку суспільства; забезпечення вільного розвитку
людини; забезпечення державної підтримки сім’ї, материнства, батьків-
ства і дитинства, інвалідів і громадян похилого віку12. 

Принцип соціальної справедливості має реалізовуватися через систему
соціального страхування і індексацію фіксованих доходів по мірі зміни
рівня цін, матеріальну допомогу малозабезпеченим та багатодітним
сім’ям, гарантованість мінімальної заробітної плати, допомоги з безробіт-
тя, тощо. Соціальна справедливість у розвиненому суспільстві передбачає
забезпечення гідного рівня життя тим, хто не взмозі зробити цього само-
стійно (діти, люди похилого віку, інваліди) за рахунок тих, хто може і пови-
нен забезпечити себе.

Соціальна справедливості має проявлятися через принципи такого важ-
ливого інституту галузі права соціального забезпечення, як пенсії, і має
бути закріплена у пенсійному законодавстві. Пенсійне забезпечення буде
називатися справедливим, якщо у законодавстві буде закріплено вимоги,
які сприятимуть реалізації принципу справедливості. Наприклад, встанов-
лення пенсійного віку має відповідати демографічній ситуації в країні,
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громадяни мають право виходити на пенсію у тому віці, коли здоров’я їм
дозволяє жити повноцінним життям, а не працювати до повного висна-
ження і доживати останні роки на пенсії. Рівень пенсійного забезпечення
має бути встановлений таким чином, щоб забезпечувати пенсіонерам гід-
ний рівень життя. Механізм індексації пенсій має бути гнучким, і таким,
що спроможний швидко реагувати на зростання вартості життя в країні.
Роботодавці повинні нести відповідальність за несплату платежів на
обов’язкове пенсійне страхування. Держава повинна забезпечити чіткий
механізм захисту громадян у сфері пенсійного забезпечення.

Для реалізації загальноправового принципу соціальної справедливості
у праві соціального забезпечення важливе місце займає принцип диферен-
ціації правового регулювання. Проте, існує необхідність обґрунтування
такої диференціації. Принцип соціальної справедливості постає у викрив-
леному вигляді, в той час як законодавство передбачає переваги і пільги на
користь окремих груп людей, без мети вирівнювання “стартових” можли-
востей громадян13. З точки зору справедливості оцінюється розмір внесків
роботодавців, застрахованих осіб на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування. Відповідно до статті 21 Основ законодавства України
про загальнообов’язкове державне соціальне страхування співставляється
трудовий (страховий) стаж і заробіток і розміри призначених пенсій, а
також умови пенсійного забезпечення різних категорій громадян14.
Наприклад, статтею 27 Закону України “Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування” визначено загальний всіх громадян України
порядок обчислення розмірів пенсій за віком15. У статті ж 37 Закону
України “Про державну службу” закріплено інший порядок визначення
розміру пенсій: пенсії державним службовцям виплачуються у розмірі 70
відсотків суми їх заробітної плати16. У п. 12 статті 20 Закону України “Про
статус народного депутата” зазначається, що народному депутату призна-
чається пенсія в розмірі 70 відсотків суми місячної заробітної плати пра-
цюючого народного депутата з урахуванням всіх доплат та надбавок до
посадового окладу17. У цьому випадку ми бачимо протиріччя та явну
несправедливість відносно громадян, які не перебувають на державній
службі і не займають посади в органах влади. Суспільство має знати, чому
державний службовець, народний депутат або інший посадовець заслуго-
вують на особливу пенсію, що значно відрізняється за розміром і порядком
призначення від пенсій лікаря або вчителя.

Всі ці обставини мають бути враховані державою для створення всім
групам населення умов для нормальної життєдіяльності. Далеко не завжди
ці умови залежать лише від матеріального боку справи: для держави важ-
ливо зберегти здоров’я населення, забезпечити можливість для поновлен-
ня працездатності, підвищити народжуваність у країні, залучити трудові
ресурси тощо. Так, Т. З. Гарасимів наголосив на різниці між диференціаці-
єю і неспівпадінням правових приписів по вузькому предмету регулюван-
ня, яке може виявитися випадковим, мимовільним наслідком складного
процесу правотворчої діяльності і не врахувати об’єктивних потреб18. З
метою найбільш повного задоволення потреб різних груп соціально неза-
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хищених громадян і поновлення їх статусу як повноцінних членів суспіль-
ства, у наукових працях протягом останніх років було підтверджено
необхідність диференціації державної системи соціального забезпечення.
Проте, вона має здійснюватися в межах, що не порушують її нормального
функціонування та інтересів окремих верств населення19. 

Окрему увагу слід звернути на принцип цільового використання кош-
тів, що виділяються на соціальне забезпечення. Цей принцип закріплено у
всіх законах, які стосуються окремих видів загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування та в інших нормативних актах, що регулю-
ють порядок використання коштів із спеціальних фондів20. Він сприяє
раціональному і ефективному використанню коштів на соціальні потреби,
але у деяких випадках порушує права і матеріальне становище громадян,
відповідно принцип справедливості порушується також. Наприклад, у п. 4
розділу VII “Прикінцеві положення” Закону України “Про Державний
бюджет України на 2011” йдеться про те, що соціальне забезпечення гро-
мадян здійснюється у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом
Міністрів України з наявного фінансового ресурсу бюджету України21.
Зазначений принцип права тісно пов’язаний із принципом пропорційності
між соціальним захистом громадян та фінансовими можливостями держа-
ви. Розміри соціальних виплат залежать від соціально-економічних мож-
ливостей держави. Проте, вони мають забезпечувати гарантоване ст. 48
Конституції22 право кожного на достатній життєвий рівень для себе і своєї
сім’ї. Йдеться про те, що зміна розміру соціальних виплат може сягти тако-
го мінімуму, що ставитиме під сумнів саму сутність змісту права на соці-
альний захист. Це демонструє явний прояв несправедливості і погіршення
становища громадян. Держава зобов’язана регулювати економічні процеси
таким чином, щоб було встановлено і застосовано справедливі і ефективні
форми перерозподілу суспільного доходу. Останніми роками в Україні
спостерігається позитивна тенденція подолання несправедливості у цій
сфері. У законах, якими щорічно затверджуються державні бюджети, вже
не містяться положення, які не відповідають принципу справедливості. 

Таким чином, принцип справедливості є наскрізним. Він пронизує всі
рівні системи принципів права взагалі, і принципів права соціального
забезпечення, зокрема. На загальноправовому рівні принцип справедливо-
сті ввібрав в себе вимоги принципів законності, гуманізму і рівності. Він
найбільшою мірою виражає загальносоціальну сутність права, є основою
для існування галузі права соціального забезпечення. Нажаль, через
помилкове розуміння законодавцями вимог принципу соціальної справед-
ливості в деяких випадках відбувається повне або часткове його порушен-
ня, що призводить до погіршення матеріального і соціального становища
окремих верств населення. З метою подолання цих обставин необхідне
належне законодавче закріплення і чітке роз’яснення вимог принципу
соціальної справедливості в інтерпретаційних актах. 

1. Колодій А. М. Принципи права України / Колодій А.М. – К.: Юрінком Інтер,
1998. – С. 41. 2. Давид Р. Основные правовые системы современности / Давид Р. – М.:
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА ОДНОРАЗОВЕ 
ГРУБЕ ПОРУШЕННЯ ТРУДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 

Вивчено питання звільнення працівників, що виконують керівні функції, а також
досліджено умови звільнення цієї категорії робітників. Проаналізовано чинне законо-
давство, що регулює дану сферу суспільних відносин. Розглянуто процедуру, якої необ-
хідно дотримуватися при звільненні працівників, що виконують керівні функції. 

Ключові слова: звільнення керівників підприємств, установ, організацій, ознаки
порушення керівниками трудових функцій, процедура звільнення працівників, керівні
функції. 

Козин С.Н. К вопросу о увольнение за однократноегрубое нарушение трудовых
обязанностей
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Исследован вопрос увольнения работников, выполняющих руководящие функции, а
также исследованы условия для увольнения этой категории рабочих.
Проанализировано действующее законодательство, регулирующее данную сферу
общественных отношений. Рассмотрено процедуру, которой не обходимо следовать
при увольнении работников, выполняющих руководящие функции. 

Ключевые слова: увольнение руководителей предприятий, учреждений, организа-
ций, признаки нарушения руководителям и трудових функций, процедура увольнения
работников, руководящие функции.

Kozin Sergiy. To the question of dismissal for a one-off coarsebreach of work duties
The articleisdevotedtotheresearchoftheissueofdismissalofemployeeswithmanagerialres-

ponsibilities, aswellastheconditionsforthereleaseofthiscategoryofworkers.
Theauthorshowsthelistofrequiredfeatures, aswellasanalyzedthecurrentlegislationregulatin-
gthesphereofpublicrelations. The paperalsoconsideredtheproceduretobefollowedwithdismis-
salofemployeeswithmanagerialresponsibilities. 

Key words: dismissalofheadsofenterprises, institutions, organizations, violationofhead-
soflaborduties, theprocedureofdismissalofemployees,managerialresponsibilities.

Перш за все необхідно зазначити, що будь-яка організаційно-правова
форма підприємства апріорі передбачає наявність керівника, відповідаль-
ного за ведення господарсько-фінансової діяльності. Посада керівника під-
приємства, як правило, представляється престижною та бажаною, однак,
разом із цим вимагає покладення на працівника підвищеної відповідаль-
ності, пов’язаної з виконанням керівних функцій. Але, як і будь-яка інша
посада, у якийсь момент можуть виникнути обставини, що приведуть до
звільнення даного працівника, одним із яких є одноразове грубе порушен-
ня трудових обов’язків. Однак існуючі колізії законодавства призводять до
того, що при звільнення такого робітника можуть виникнути значні труд-
нощі, що в першу чергу стосується недотримання всіх етапів та процедур
такого звільнення.

Незнання або неправильне оформлення процедури звільнення керівни-
ка організації може призвести до серйозних проблем аж до паралізації
роботи підприємства. Зокрема, керівник, який вважає себе несправедливо
звільненим, або звільнений без дотримання порядку передачі справ, може
утримувати у себе документи та печатку організації, що призведе до
неможливості здійснення платежів, складання звітності і т.д. Ось чому
необхідно дотримуватися таку процедуру в повній відповідності з законом.

Перш за все необхідно вказати, що керівника підприємства, установи,
організації може бути звільнено й на загальних підставах, передбачених
аналізованою вище статтею. 

Однак, до окремих категорій працівників, на відміну від загальних під-
став звільнення, можуть бути застосовані додаткові умови звільнення.
Чинними нормативно – правовими актами визначено перелік цих груп
працівників. 

Загальні підстави звільнення працівників передбачені статтею 40
Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (далі –
КЗпП), також трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу може бути розірваний також у випадках: 
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одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником під-
приємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та
іншого відокремленого підрозділу) всіх форм власності, його заступника-
ми, головним бухгалтером підприємства, установи, організації, його
заступниками, а також службовими особами митних органів, державних
податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, і службовими
особами державної контрольно-ревізійної служби та органів державного
контролю за цінами; 

1-1) винних дій керівника підприємства, установи, організації, внаслі-
док чого заробітна плата виплачується несвоєчасно або в розмірах, нижчих
від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати; 

2) винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або
товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з
боку власника або уповноваженого ним органу; 

3) вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального
проступку, не сумісного з продовженням даної роботи. Розірвання догово-
ру у випадках, передбачених цією статтею, провадиться з додержанням
вимог частини третьої статті 40, а у випадках, передбачених пунктами 2 і
3 – також вимог статті 43 КЗпП1.

Застосування покарання саме у вигляді звільнення у даному випадку є
лише правом роботодавця. Тому він може обмежитися доганою або заува-
женням або взагалі не застосовувати стягнення до працівника.

КЗпП не розкриває поняття « одноразове грубе порушення трудових
обов’язків». На практиці таким має бути, на нашу думку, фактичне, оче-
видне й винне (умисне або необережне) порушення працівником обов’яз-
ків, передбачених нормативними правовими актами, трудовим та колек-
тивним договорами. У кожному разі грубість порушення визначається з
урахуванням конкретних обставин стосовно кожного працівника, що вико-
нує керівні функції.

Дана норма закріплена у частині 1 статті 41 КЗпП. Її положення було
роз’яснено та розширено іншими законами та підзаконними актами.

Так, Пленум Верховного Суду України в п. 27 постанови «Про практи-
ку розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9, роз’яс-
нив, що на підставі п. 1 ст. 41 КЗпП за одноразове грубе порушення тру-
дових обов’язків трудовий договір може бути розірваний лише з керівни-
ком підприємства, установи, організації (філії, представництва, відділення
та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бух-
галтером підприємства, установи, організації, його заступниками, а також
службовими особами митних органів, державних податкових інспекцій,
яким присвоєно персональні звання, і службовими особами державної
контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами.

Вирішуючи питання про те, чи є порушення трудових обов’язків гру-
бим, суд має виходити з характеру проступку, обставин, за яких його вчи-
нено, яку завдано ним (могло бути завдано) шкоду2.

Також Указом Президента України «Про заходи щодо нормалізації пла-
тіжної дисципліни в народному господарстві України» від 16 березня
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1995 р. № 227/95 визнано, що органи виконавчої влади, до сфери управ-
ління яких належать підприємства-боржники – суб’єкти підприємницької
діяльності, засновані на державній власності, які за наявності коштів на
депозитних, валютних та інших рахунках мають кредиторську заборгова-
ність строком понад 60 днів, повинні розривати контракти з керівниками
цих підприємств. Оскільки в даному випадку йдеться про грубе порушен-
ня трудових обов’язків, підставою для розірвання контракту може бути п.
1 ст. 41 КЗпП3.

Аналізуючи суб’єктний склад, що передбачений нормами чинного
законодавства, можна дійти висновку, що за одноразове грубе порушення
трудових обов’язків влас ник або уповноважений ним орган може розірва-
ти трудовий договір з наступними працівниками:

керівником підприємства, установи, організації (філії, представництва
або іншого окремого підрозділу) та його за ступниками;

службовими особами державної контрольно-ревізій ної служби й орга-
нів державного контролю за цінами (п. 1 ст. 41 КЗпП України);

службовими особами митних органів і державних по даткових адмініс-
трацій, які мають персональні звання;

головним бухгалтером підприємства, установи, органі зації та його
заступниками.

Із змісту аналізованої статті витікає, що при вирішенні питання про
звільнення працівника за ч.1 статті 41 КЗпПнеобхідно виходити:

з характеру проступку;
з обставин, за яких його було вчинено;
зі ступеня заподіяння збитку1.
Для звільнення за п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП України необхідне додержання

комплексу вимог, які випливають із тлумачення даної норми. Перш за все
це стосується переліку ознак, про необхість врахування яких говорилось
вище. 

Спеціальний суб’єктний склад 
За частиною 1 статті 41 КЗпП можуть бути звільнені наступні категорії

працівників: конкретно керівник підприємства, керівники відокремлених
підрозділів, їх заступники, головний бухгалтер. У матеріалах судової прак-
тики зроблено акцент на тому, що якщо керівник підприємства, установи,
організації – це завжди керівник юридичної особи, то керівник філії, пред-
ставництва, відділення, іншого відокремленого підрозділу може очолюва-
ти підрозділ, який не має юридичного статусу, але за обсягом повноважень
він (керівник) виконує організаційно-розпорядчі функції, несе відпові-
дальність за роботу структурного підрозділу.

При розгляді питання про можливість розірвання трудового договору з
працівником на підставі п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП України необхідно врахову-
вати як майнову, так і територіальну відокремленість структурного підроз-
ділу, який він очолює, а також брати до уваги, що за загальними положен-
нями про організаційну структуру підприємства, відповідно до ст. 64
Господарського кодексу України, підприємство може створювати філії,
представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи
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питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними
органами місцевого самоврядування в установленому законодавством
порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи
і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством4.

Тобто, особи, які очолюють такі підрозділи, мають статус керівника
відокремленого підрозділу, який виконує організаційно-розпорядчі фун-
кції, входять до категорії працівників, визначених у п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП
України. Слід зазначити, що головним бухгалтером, заступником керівни-
ка слід вважати не тільки тих осіб, які займають посаду з відповідною
назвою, а й тих, які виконують відповідні обов’язки на момент вчинення
одноразового грубого порушення та звільнення.

Порушення трудових обов’язків працівником.
Реальною підставою для розірвання трудового договору з працівником,

що виконує керівні функції за п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП України є свідоме здійс-
нення ним певної дії або бездіяльності, що порушує чи порушило трудові
обов’язки, передбачені його трудовим договором, статутом, посадовими
інструкціями, внутрішніми положеннями підприємства тощо. Деякі трудо-
ві обов’язки можуть бути передбачені для керівника спеціальними норма-
тивно – правовими актами. 

Отже, повинно мати місце одноразове грубе порушення конкретних
обов’язків керівника, які письмово зафіксовані, та на які можна буде поси-
латися в подальших судових спорах.

Однократність порушення
Важливою складовою застосування п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП України є звіль-

нення керівника за порушення, яке має ознаку однократності. Так, і рішен-
ня компетентного органу, власника підприємства, і наказ про звільнення
мають містити чітко сформульоване одноразове порушення, яке стало під-
ставою звільнення керівника. У тексті наказу про звільнення непотрібно
вказувати систему порушень, за які звільняється працівник, а тільки конк-
ретне грубе порушення чітко визначених трудових обов’язків. Оскільки
відповідно до матеріалів судової практики суди акцентують увагу, що за
змістом п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП України підставою для звільнення є вчинення
особою разового грубого порушення трудових обов’язків, а не триваюче
порушення, зокрема, неналежне виконання своїх обов’язків тощо4.

Порушення має бути грубим.
Визначення ступеню тяжкості правопорушення керівника в кожному

конкретному випадку належить до компетенції осіб, що наділені правом
призначення та звільнення даної категорії працівників. Однак, так як
обов’язковою ознакою підстави звільнення за п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП України
є грубість порушення, необхідно передбачити, яку шкоду завдало таке
порушення. Із матеріалів судової практики слідує, що найгрунтовнішим у
такому випадку буде приведення фактів та доказів, що явно свідчать про
дійсно велику шкоду, що було завдано внаслідок дії чи бездіяльності пра-
цівника, що виконує керівні функції.

Згідно з позицією Верховного суду України, яка була викладена в
Ухвалі від 21 липня 2010 р., характер проступку та обставини, за яких його
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вчинено, не свідчать про те, що таке порушення трудових обов’язків є гру-
бим. Відповідно до п. 27 постанови Пленуму Верховного Суду України від
6 листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спо-
рів», де судом було приведено роз’яснення умов звільнення працівників за
аналізованою статтею, вирішуючи питання про те, чи є порушення трудо-
вих обов’язків грубим, суд має виходити з характеру проступку, обставин,
за яких його вчинено, яку завдано ним (могло бути завдано) шкоду2.

Враховуються характер дій або бездіяльності працівника, вчинення
порушення умисно або з необережності та суттєвість наслідків порушен-
ня: негативні наслідки, які настали, або такі, що ймовірно могли настати із
завданням роботодавцю значної матеріальної або моральної шкоди, зокре-
ма невиконання вимог податкового, трудового, господарського законодав-
ства. Усе це встановлює власник або уповноважений ним орган. Для звіль-
нення з цих мотивів порушення можуть бути не сис тематичними – достат-
ньо лише одного з них.

Законодавством не передбачено одержання власником або уповноваже-
ним ним органом попередньої згоди профспілко вого органу для звільнен-
ня працівника за п. 1 ст. 41 КЗпП України.

У цьому разі не допускається звільнення працівника в пе ріод його тим-
часової непрацездатності, а також при перебу ванні його у відпустці.

Крім перерахованих особливостей щодо розірвання трудового догово-
ру за п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП України, при звільненні керівника за одноразове
грубе порушення трудових обов’язків мають бути додержані інші загальні
вимоги трудового законодавства України. Так, відповідно до ст. 148 КЗпП
України дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповнова-
женим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізні-
ше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення пра-
цівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебу-
вання його у відпустці. Також встановлено, що дисциплінарне стягнення
не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
Крім того, згідно з вимогами ст. 149 КЗпП України до прийняття рішення
про звільнення керівника за одноразове грубе порушення трудових
обов’язків у нього мають бути витребувані письмові пояснення. Не можна
звільнити за порушення, яке вже потягнуло застосовування інших видів
дисциплінарних стягнень1,4.

Ще однією важливою рекомендацією при звільненні за п. 1 ч. 1 ст. 41
КЗпП України є зазначення в рішенні компетентного органу, власника,
наказі (розпорядженні) як фактичну, так і юридичну підстави звільнення,
тобто вчинене порушення (можливо, з описом важливих обставин) та
норму КЗпП України.

Підсумовуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що головною
умовою остаточного звільнення особи, яка виконує керівні функції на під-
приємстві, установі, організації, є дійсне існування всіх ознак порушення,
визначеного як підстава звільнення у п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП України, а також
достовірне встановлення уповноваженим органом їх наявності у порядку
та згідно вимог, що встановлені чинним законодавством. Зокрема, при
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звільненні керівника за одноразове грубе порушення трудових обов’язків
також мають бути дотримані загальні вимоги трудового законодавства,
зокрема порядку застосування дисциплінарних стягнень. У протилежному
випадку у звільненого керівника підприємства, установи, організації є всі
шанси бути поновленим на роботі в загальному судовому порядку навіть
при наявності хоча б одного недоведеного роботодавцем елемента підста-
ви звільнення.

1. Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс].– Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.2. Про практику розгляду судами трудових
спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 № 9 // Дебет-
Кредит (Галицькі контракти). – 2008. − № 29. − Ст. 279. 3. Про заходи щодо нормаліза-
ції платіжної дисципліни в народному господарстві України: Указ Президента України
від 16.03.1995 № 227/95 // Урядовий кур’єр. – 1995. – №41. 4. Анцут Е.І. Звільнення
керівника за одноразове грубе порушення трудових обов’язків Е.І. Анцут // Праця і
Закон. – 2013. – №3(159). – С. 19-25.
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АТЕСТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ СПОНУКАННЯ ПРАЦІВНИКА 
ДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Досліджено питання підвищення кваліфікації працівників. Розглянуто наявний
стан системи підвищення кваліфікації кадрів, класифіковано види та групи елементів
системи підвищення кваліфікації кадрів. Проаналізовано чинне вітчизняне та зарубіж-
не законодавство, покликане регламентувати процес підвищення кваліфікації персона-
лу.

Ключові слова: система підвищення кваліфікації, професійний розвиток працівни-
ків, атестація кадрів. 

Лакиза О.О. Аттестация как способ побуждения работника к повышению ква-
лификации

Исследовано вопросы повышения квалификации работников. Рассмотрено суще-
ствующее состояние системы повышения квалификации кадров, классифицированы
виды и группы элементов системы повышения квалификации кадров.
Проанализировано действующее отечественное и зарубежное законодательство, при-
званное регламентировать процесс повышения квалификации персонала.

Ключевые слова: система повышения квалификации, профессиональное развитие
работников, аттестация кадров.

Lakiza Oleg. Certification as a means to stimulate the employee to the qualifications
The article studies the issues of improvement of qualification of workers. In particular, the

author considers the existing state system of advanced training, classified by types and groups
of elements of system of improvement of professional skills of the staff. The existing domestic
and foreign legislation designed to regulate the process of improvement of qualification of the
personnel are analyzed.
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Стрімкі динамічні процеси в економічному, соціальному і культурному
житті суспільства вносять радикальні зміни на соціально-культурну діяль-
ність, змушуючи керівників та персонал, які працюють у цій сфері, постій-
но оновлювати свої професійні знання, знаходити і використовувати інно-
ваційні методики та форми роботи, що відповідали б новим умовам життя.

Питання формування безперервної системи освіти стає на даному етапі
одним із найактуальніших.

Проблема полягає в тому, щоб знайти механізм постійного підвищення
кваліфікації всіх зайнятих фахівців в процесі переходу від одного рівня
наявних знань і навичок до іншого – більш високого. Пошуки механізму
підвищення освітнього рівня кадрів призвели до появи цілого ряду дер-
жавних програм. Йдеться не лише про те, чи потрібна перепідготовка чи
ні, а й про те, хто і як буде її здійснювати і хто має оплачувати цей процес1.

Система підвищення кваліфікації працівників включає в себе галузеві
інститути підвищення кваліфікації, курси, інститути, факультети перепід-
готовки та додаткової освіти у вищих і середніх спеціальних навчальних
закладах, постійно діючі курси при обласних комітетах різних галузей дер-
жавного життя.

Завдання цих установ полягає в тому, щоб здійснювати перепідготовку
всіх категорій працівників, а саме:

а) які мають спеціальну професійну підготовку;
б) які не мають спеціальну професійну підготовку;
в) які мають ніякої спеціальної професійної підготовки. Система додат-

кової освіти та перепідготовки кадрів націлена на вирішення таких зав-
дань:

а) охоплення всіх категорій працівників;
б) безперервність освітнього процесу;
в) різнобічність системи підвищення кваліфікації працівників системи

підвищення кваліфікації працівників – підвищення професійного та
загальнокультурного рівня кадрів.

Навчальний процес у системі підвищення кваліфікації і перепідготовки
зумовлений вирішенням наступних завдань:

– поширення нових наукових знань;
– створення умов для обміну ідеями та досвідом роботи;
– підтримка інноваційних регіональних і місцевих програм щодо роз-

ширення можливостей участі громадськості в управлінні соціокультурною
сферою;

– підвищення професійної майстерності.
Процес підвищення кваліфікації працівників як різновид освітнього

процесу має свої особливі характеристики, які слід враховувати при орга-
нізації і здійсненні програм навчання:

– різноплановий склад учнів (за освітою, займаною посадою, досвідом
роботи, віком, умовами роботи та ін.);
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– методика викладання (акцент на активні форми навчання: ділові ігри,
залучення до вирішення реальних проблем);

– залучення до навчального процесу кращих фахівців-практиків;
– насичення навчальних планів і програм актуальною тематикою та

гострими проблемами2. 
Усім учасникам цього процесу слід засвоїти деякі принципові педаго-

гічні вимоги, що ставляться до системи підвищення кваліфікації.
1. Людина завжди краще засвоює нові знання, коли не-посередньо сам

бере участь у вирішенні реальної проблеми.
2. Епізодичне навчання в аудиторії завжди менш ефективне, ніж прак-

тика.
3. Кращий результат дає активне навчання в неоднорідних групах і в

незнайомих ситуаціях.
4. Інструментом ефективного навчання є особисте знайомство з іннова-

ційною діяльністю інших установ.
5. Керівник повинен усвідомити необхідність навчання, виділяти для

цього кошти і час, заохочувати людей за навчання, особисто брати участь
у ньому, якщо процес навчання йде на робочому місці.
Зазначені принципи формують особливий метод навчання – навчання
через діяльність, у якому люди навчаються найбільш ефективно, у тому
числі один у одного, працюючи над проблемами і використовуючи свій
досвід. Навчання через діяльність долає проблему трансформації знань в
навички, а в його основі знаходиться система низових навчальних форм –
районні семінари працівників культури3. 

Такі семінари, як правило, проводяться не рідше одного разу на місяць
протягом 1-2-х днів. 

Участь у семінарах представників названих органів і організацій ство-
рює умови для надання ефективної допомоги у вирішенні питань зміцнен-
ня матеріальної бази соціально-культурних установ, соціально-побутових
та інших проблем.

Навчальний рік у постійно діючих районних семінарах доцільно завер-
шувати проведенням наукової, науково-практичної або науково-методич-
ної конференції.

У даний час більшість установ, що надають послуги з підвищення ква-
ліфікації кадрів не укомплектовані кваліфікованими кадрами. 

Така форма підвищення кваліфікації багато дає і випускникам вузів та
училищ культури. На рівні району використовуються й інші форми підви-
щення кваліфікації. Це можуть бути школи передового досвіду, творчі
лабораторії, ділові ігри тощо.

Для того, щоб уся система підвищення кваліфікації, усі її ланки на різ-
них рівнях функціонували ефективно, необхідно виробити у слухачів
готовність до самостійного вивчення матеріалів. Ця умова є початковим в
системі підвищення кваліфікації4. 

Чинником, що може стати стимулом створення у працівників потреби у
підвищенні кваліфікації є атестація кадрів. Атестаційні комісії, як прави-
ло, висувають високі вимоги до професійних якостей працівників.
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Як показує практика, більшість успішно проходять атестацію, але в під-
сумку комісія висловлює і фіксує в протоколі критичні зауваження та поба-
жання в їх адресу.

Атестація працівників, як один із видів трудових правовідносин є одні-
єю із найважливіших складових системи роботи з кадрами, з допомогою
якої керівник має змогу вдосконалювати кадровий склад підприємства,
установи чи організації1.

Проведенню атестації має передувати підготовча й організаційна робо-
та. Кадрова служба підприємств, організацій чи установи готує пропозиції
щодо складу атестаційної комісії, термінів і графіків проведення атестації,
визначає кількість і складає списки працівників, котрі підлягають атеста-
ції, роз’яснює мету і порядок проведення атестації, здійснює підготовку
необхідних для атестації документів.

Атестація − це перевірка конкретного працівника організації на профе-
сіоналізм і придатність до роботи в сучасних умовах.

Чинною нормативно – правовою базою України передбачено проведен-
ня обов’язкової атестації для окремих категорій працівників (наприклад,
державні службовці, працівники галузі освіти, медицини та ін.), у всіх
інших випадках питання про проведення атестації залишається на розсуд
керівництва5. 

На виконання Декларації Європейських міністрів про професійну осві-
ту і підготовку та Європейської комісії, скликаної 29 і 30 листопада 2002
року, з приводу розширення співпраці в галузі освіти і підготовки, 5 люто-
го 2012 року набув чинності Закон України «Про професійний розвиток
працівників». Даним нормативно – правовим актом було врегульовано
проведення атестації працівників, зокрема, даному питанню було присвя-
чено Розділ ІІІ. 

Статтею 11 Закону передбачено, що роботодавці можуть проводити
атестацію працівників. При цьому категорії працівників, які підлягають
атестації, та періодичність її проведення визначаються колективним дого-
вором.

На підприємствах , в установах і організаціях , на яких не полягають
колективні договори, категорії працівників, які підлягають атестації, тер-
міни і графік її проведення визначаються роботодавцем за погодженням з
виборним органом первинної профспілкової організації.

Атестація працівників проводиться не частіше ніж один раз на три роки
за рішенням роботодавця, який стверджує положення про проведення
атестації, склад атестаційної комісії, графіки проведення атестації.

Таке положення − це локальний акт підприємства, типової форми якого
не існує. Тому кожен роботодавець може скласти його в довільній формі
(додаток). Головне, дотримуватися законодавчих норм щодо проведення
атестації.

За результатами атестації атестаційна комісія приймає рішення про від-
повідність або невідповідність працівника займаній посаді або виконува-
ній роботі:

1) у разі прийняття рішення про відповідність працівника займаній
посаді або виконуваній роботі комісія може, зокрема, рекомендувати робо-
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тодавцю встановити надбавку до заробітної плати або збільшити її розмір,
організувати стажування у вищій посаді або направити на підвищення ква-
ліфікації з метою просування по роботі;

2) у разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній
посаді або виконуваній роботі комісія може рекомендувати роботодавцеві
перевести працівника за його згодою на іншу посаду або роботу, яка від-
повідає його професійному рівню, або направити на навчання з подаль-
шою ( не пізніше як через рік) повторною атестацією. Рекомендації комісії
з відповідним обґрунтуванням доводяться до відома працівника у письмо-
вій формі.

Також вказаним документом передбачені винятки в проведенні атеста-
ції для окремих категорій працівників. Так, статтею 12 Закону закріплено
наступні виключення:

працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного
року;

вагітні жінки;
особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або

дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства;
одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнад-

цяти років;
неповнолітні;
особи, які працюють за сумісництвом.

Законом чи колективним договором можуть установлюватися інші
категорії працівників, які не підлягають атестації5. 

На нашу думку, слід відзначити, що на більшості сучасних підприємств
оцінка персоналу проводиться один або два рази в рік. Ураховуючи реалії
сьогодення та новатику, що активно впроваджується в трудові відносини,
досить широкого розповсюдження набуває доручення проведення компл-
ексної оцінки персоналу спеціалізованим консалтинговим компаніям, які
володіють широким спектром різних технік і методик, включаючи тести,
рольові ігри, групові вправи, дискусії та бізнес-симуляції. Найбільшою з
переваг незалежних експертів можна назвати їх неупереджене ставлення
до персоналу, що дозволяє дати об’єктивну оцінку кожного співробітника. 

До основним методів, що використовуються експертами для проведен-
ня оцінки персоналу можна віднести виявлення сильних і слабких сторін
співробітника, відповідності займаній посаді, оцінка готовності співробіт-
ника до кар’єрного просування і його професійних характеристик, оцінка
сумісності співробітників, визначення необхідності у подальшому навчан-
ні, оцінка інтелектуального потенціалу співробітників, визначення страте-
гії формування ефективної команди і т.д.

До найпопулярніших сучасних методів оцінки персоналу відносять
метод інтерв’ю, анкетування, метод порівняння, класифікації, тестування і
т.д. Кожен з них допомагає вирішувати свої завдання.

Проаналізуємо деякі з них:
метод інтерв’ю знаходить широке застосування в психології та соціо-

логії і являє собою бесіду з метою виявлення тих чи інших характеристик
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працівника, його мотивацію, рівень інтелекту, ставлення до роботи та осо-
бистого життя, його темперамент, характер, самооцінку і т.д.;

метод анкетування передбачає заповнення співробітником опитуваль-
ного листа, що містить список питань або описів. Цей метод оцінює наяв-
ність або відсутність у працівника тих чи інших характеристик;

описовий метод оцінки використовується в якості додаткового і засто-
совується з метою описати і виявити позитивні і негативні риси атестуєть-
ся;

метод класифікації заснований на ранжируванні співробітників за пев-
ним критерієм, від кращого до гіршого з присвоєнням відповідного поряд-
кового номеру;

метод незалежних суддів включає “перехресний допит” незалежних
експертів на різні теми, включаючи всі сфери діяльності співробітника. Як
правило, даний вид атестації проводиться за допомогою комп’ютера;

у ході тестування працівнику пропонується відповісти на питання, на
які дається кілька варіантів відповідей. Методика тестування ефективна
тим, що вона дозволяє охопити велику кількість критеріїв оцінки і не
допускає комп’ютерну обробку даних. Як правило, пропоновані тести
поділяються на психологічні, кваліфікаційні та фізіологічні. Перші дозво-
ляють оцінити особистісні якості працівника, другі допомагають визначи-
ти ступінь його кваліфікації, а треті виявляють його фізіологічні особли-
вості.

у рамках методу ділових ігор для оцінки персоналу використовуються
спеціально розроблені імітаційні ігрові ситуації, які допомагають оцінити
ефективність командної роботи співробітників, їх здатність до спільного
вирішення задач, а також виявити індивідуальний внесок кожного учасни-
ка. Рішення приймається експертною спостережною комісією;

метод всебічної, або кругової оцінки передбачає оцінку працівника
його колегами, начальниками і підлеглими.

Крім професійних методів оцінки, існують критерії оцінки персоналу
всередині компанії, за якими можна визначити якість і обсяг виконаної
роботи, дисциплінованість і лояльність по відношенню до керівництва. 

Нерідко атестація викликає хвилювання або негативне ставлення спів-
робітників. Щоб уникнути подібної реакції, необхідно заздалегідь інфор-
мувати співробітників про цілі, методи і наслідки наступної атестації. При
проведенні атестації необхідно забезпечити відповідні умови, у тому числі
конфіденційність і виключення відволікаючих і дратівливих моментів.
Результати оцінки необхідно повідомити працівників, при цьому дотри-
муючись грамотність, конфіденційність і делікатність, навіть якщо резуль-
тати несприятливі.

Також слід пам’ятати, що можливості тестів не безмежні, так як дозво-
ляють робити висновки про властивості особистості лише в певних межах.
Тести дають інформацію про стан і можливості персоналу тільки в даний
період його життя і професійної діяльності. 

Підсумовуючи вищевказане, необхідно відзначити, що проведення
атестації працівників виконує важливу соціальну, економічну та правову
роль, адже, за її допомогою атестаційна комісія визначає рівень кваліфіка-
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ційної відповідності працівника займаній посаді, що виявляє соціальну
значущість робітника та запобігти подальшому ушкодженню здоров’я пра-
цівника у випадку, коли зниження працездатності відбулось через погір-
шення стану здоров’я; сприяє виявленню необхідності проведення стажу-
вання, проведення додаткових курсів, підвищення кваліфікації працівника,
що позитивно впливає на розвиток самої організації, де відповідний робіт-
ник виконує свої трудові обов’язки; дозволяє належним чином регламен-
тувати трудові правовідносини між роботодавцем та робітником.

В умовах науково-технічного прогресу та впровадження все більшого
делегування повноважень атестацію працівників усе частіше передають до
спеціалізованих підприємств, що виключно кваліфікуються на цій сфері
діяльності. На базі цих підприємств існують відповідні програми, методи-
ки та шкала оцінювання кваліфікаційних якостей працівників. 
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УДК 349.2
Ю. В. ЗІНЧЕНКО

ДО ПИТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ

Досліджено особливості правового регулювання праці банківських працівників у
сучасних економічних умовах. Проаналізовано вітчизняне законодавство у зазначеній
царині. Наведено перелік та розкрито зміст суттєвих ознак працівників банку.

Ключові слова: працівник банку, суттєві ознаки, трудовий договір, трудові відно-
сини, трудова функція.

Зинченко Ю.В. К вопросу особенностей правового регулирования труда работ-
ников банковской сферы

Исследованы особенности правового регулирования труда банковских работников
в современных экономических условиях. Проанализировано отечественное законода-
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тельство в указанной сфере. Приведен перечень и раскрыто содержание существен-
ных признаков работников банка.

Ключевые слова: работник банка, существенные признаки, трудовой договор,
трудовые отношения, трудовая функция.

Zinchenko Yurij. To the question of the features of legal regulation of employees’s
labor of the bank sphere

In the article performed an analysis of the features of legal regulation of labor of bank
employees. The national legislation in this area are analyzed. The list and content of essential
features of the employees of the bank are given.

Key words: bank employee, the essential features, the labour contract, the labour rela-
tionship, the employment function.

Термін «працівник банку» знайшов легальне відбиття у багатьох нор-
мах Закону України «Про банки і банківську діяльність»1:

– органам державної влади і органам місцевого самоврядування забо-
роняється будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників бан-
ків у ході виконання ними службових обов’язків або втручатись у діяль-
ність банку, за винятком випадків, передбачених законом (ч. 4 ст. 5);

– членами ревізійної комісії не можуть бути особи, які є працівниками
банку (ч. 4 ст. 41);

– служба внутрішнього аудиту аналізує інформацію та відомості про
діяльність банку, професійну діяльність її працівників, випадки переви-
щення повноважень посадовими особами банку (ч. 2 ст. 45);

– банк зобов’язаний докладати максимальних зусиль для уникнення
конфлікту інтересів працівників банку і клієнтів, а також конфлікту інтер-
есів клієнтів банку (ч. 2 ст. 55);

– керівники та працівники банку зобов’язані безоплатно надавати упов-
новаженим Національним банком України особам інформацію, документи
та письмові пояснення з питань діяльності банку, а в разі виявлення пору-
шень законодавства України про банки і банківську діяльність, у тому
числі нормативно-правових актів Національного банку України, також
копії документів у порядку, встановленому Національним банком України
(ч. 5 ст. 71).

Ще частіше розглядувана категорія згадується у Законі України «Про
Національний банк України»2, стаття 64 якого має назву «Статус праців-
ників Національного банку».

До суттєвих ознак працівників банку належать:
а) виконання покладеної трудової функції на підставі трудового дого-

вору з банком.
Трудові правовідносини у розглядуваної категорії працівників виника-

ють із банком, який у даному випадку виступає роботодавцем. Частиною 1
ст. 46 Господарського кодексу України3 передбачено, що підприємці мають
право укладати з громадянами договори щодо використання праці. При
укладенні трудового договору (контракту, угоди) підприємець зобов’яза-
ний забезпечити належні й безпечні умови праці, оплату праці не нижчу
від визначеної законом і її своєчасне одержання працівниками, а також
інші соціальні гарантії, включаючи соціальне й медичне страхування та
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соціальне забезпечення згідно з чинним законодавством України. Інтерес
роботодавця до працівника зумовлюється можливостями працівника у
зв’язку зі здатністю до праці та в результаті виконання працівником покла-
дених на нього обов’язків досягти поставлених перед роботодавцем цілей
його існування. Зрештою, виключно на підставі укладення трудового дого-
вору з працівником роботодавець може досягти поставленої мети та отри-
мати прибуток. Тільки людина, завдяки належній їй працездатності, спро-
можна вступати у суспільні відносини з приводу використання своєї праці.
Тому трудові правовідносини за своєю природою завжди індивідуальні і
соціальні. У законодавстві це положення знайшло закріплення у вигляді
імперативного припису: працівник повинен виконувати доручену йому
роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі.
Тому трудові правовідносини за своєю природою завжди індивідуальні.

З погляду функціонування відносин з упорядкування процесу праці, з
одного боку, інтерес роботодавця становлять певні професійні навички,
вміння, знання, стаж роботи за фахом та ділові якості працівника, що є
засобом досягнення цілей діяльності роботодавця. Разом із тим, з другого
боку, роботодавець зацікавлений у тому, щоб економічний, фінансовий
ресурс працівника, за допомогою якого він намагається досягти поставле-
них цілей, постійно покращувався, був стабільним та надійним. При цьому
роботодавець зобов’язаний створити умови для застосування висококвалі-
фікованої робочої сили, здійснювати заходи щодо охорони праці, безпеч-
них умов праці, вчасно сплачувати заробітну плату та ін.

У ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 груд-
ня 2000 р. банк трактується як юридична особа, яка на підставі банківської
ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про
яку внесені до Державного реєстру банків. Ця дефініція з’явилась
15 лютого 2011 р.4, а до цього банк розглядався як юридична особа, що має
виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійс-
нювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів
фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого
імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банків-
ських рахунків фізичних та юридичних осіб. Банк як юридична особа
може бути роботодавцем незалежно вiд органiзацiйно-правової форми,
форми власностi, галузевої належностi, пiдпорядкування та iнших ознак;

б) зайнята безпосереднім здійснення визначеної законом або договором
сукупності операцій і послуг з використання грошей, цінних паперів та
валютних цінностей або створення для цього умов або обслуговуванням
цієї діяльності.

Уклавши трудовий договір, банківський працівник починає виконувати
покладені на нього трудові обов’язки. 

У загальному вигляду функції банківської системи виглядають наступ-
ним чином:

а) створення грошей і регулювання грошової маси, що забезпечується
оперативною зміною банками маси грошей в обігу, через збільшення або
зменшення її відповідно до зміни попиту на гроші;
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б) трансформаційна, завдяки мобілізації тимчасово вільних коштів
суб’єктів підприємництва та громадян і передачі їх у формі кредиту іншим
суб’єктам;

в) стабілізаційна, шляхом забезпечення сталості банківської діяльності
та грошового ринку.

Конкретизовані ці функції стосовно Національного банку України.
Відповідно до Конституції України5 основною функцією Національного
банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. При її вико-
нанні НБУ має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки ціно-
вої стабільності в державі. Іншими функціями Національного банку є:
визначає та проводить грошово-кредитну політику; монопольно здійснює
емісію національної валюти України та організує готівковий грошовий
обіг; виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує сис-
тему рефінансування; встановлює для банків правила проведення банків-
ських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації,
коштів та майна; організовує створення та методологічно забезпечує сис-
тему грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статис-
тики платіжного балансу; регулює діяльність платіжних систем та систем
розрахунків в Україні, визначає порядок і форми платежів, у тому числі
між банками; визначає напрями розвитку сучасних електронних банків-
ських технологій, створює та забезпечує безперервне, надійне та ефектив-
не функціонування, розвиток створених ним платіжних та облікових сис-
тем, контролює створення платіжних інструментів, систем автоматизації
банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації; здійснює
банківське регулювання та нагляд; здійснює погодження статутів банків і
змін до них, ліцензування банківської діяльності та операцій, веде
Державний реєстр банків, Реєстр аудиторських фірм, які мають право на
проведення аудиторських перевірок банків та ін.;

в) здатність за кваліфікаційним рівнем, станом здоров’я, досвідом
роботи, діловими й моральними якостями виконувати покладені на банки
завдання та функції, а на цих осіб – посадові обов’язки.

Відповідні вимоги можуть бути встановлені як чинним законодав-
ством, так і у локальних нормативних актах. Наприклад, за ст. 18 Закону
України «Про Національний банк України» головою Національного банку
може бути громадянин України, який постійно проживає в Україні, має
повну вищу освіту у галузі економіки чи фінансів або науковий ступінь у
галузі економіки чи фінансів і при цьому має не менше 10 років досвіду
роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах в інших орга-
нах державної влади та державних органах, які забезпечують проведення
та реалізацію державної фінансової, економічної чи правової політики, або
на керівних посадах у міжнародних фінансових організаціях, або на керів-
них посадах у банку, або наукової роботи за фінансовою, економічною чи
правовою тематикою та має бездоганну ділову репутацію, зокрема, не має
судимості, не погашеної і не знятої в установленому законом порядку. За
ст. 10 цього ж законодавчого акту членом Ради Національного банку може
бути громадянин України, який постійно проживає в Україні, має повну
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вищу освіту у галузі економіки, фінансів чи права або науковий ступінь у
галузі економіки, фінансів чи права і при цьому має не менше 10 років
досвіду роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах в
інших органах державної влади та державних органах, які забезпечують
проведення та реалізацію державної фінансової, економічної чи правової
політики, або на керівних посадах у міжнародних фінансових організаці-
ях, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за фінансовою,
економічною чи правовою тематикою та має бездоганну ділову репутацію,
зокрема, не має судимості, не погашеної і не знятої в установленому зако-
ном порядку. У той же час посадова інструкція головного юрисконсульта
юридичного відділу Управління Національного банку України в
Харківській області6 встановлює наступний перелік кваліфікаційних
вимог: а) повна вища освіта (магістр, спеціаліст) у галузі знань «Право» за
спеціальностями «Право», «Правознавство»; б) післядипломна освіта
(поглиблення професійних знань, умінь за професією); в) стаж роботи за
професією провідного юрисконсульта в фінансових і банківських устано-
вах не менше 3 років; г) володіння державною мовою. Загалом же сучас-
ний корпус працівників банків повинен відповідати високим вимогам, що
пред’являються до їх професіоналізму й компетентності, знань, досвіду,
особистих, моральних, ділових, психологічних і фізичних якостей, здіб-
ності прогресивно мислити й уміло виконувати поставлені перед ними зав-
даннями, досягаючи необхідної ефективності;

г) наявність заборон і обмежень, пов’язаних із прийняттям і проход-
женням на роботу в банк.

Невід’ємним елементом правового статусу посадових осіб загалом, і
працівників банків зокрема є обмеження і заборони. За ст. 4 Міжнародного
пакту про економічні, соціальні і культурні права, затвердженого
Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р.7 (ратифікований
Україною 19 жовтня 1973 р.8), держава може встановлювати тільки такі
обмеження прав, які визначаються законом, і лише остільки, оскільки це є
сумісним з природою зазначених прав, і виключно з метою сприяти загаль-
ному добробуту в демократичному суспільстві. У разі запровадження на
території держави обмежень прав, остання зобов’язана негайно повідоми-
ти (а) про це світове співтовариство, (б) про положення, від яких держава
відступила, (в) про причини, що спонукали до такого рішення, а також (г)
про строк дії цих обмежень. 

Пред’явлення підвищених вимог до кадрового складу банків визнача-
ється високим ступенем зацікавленості всього суспільства в ефективності
результатів їх діяльності, серйозністю повноважень відповідної категорії
працівників, достатньо часто пов’язаних з правомірним вторгненням у
сферу прав і законних інтересів громадян. У практичній діяльності згада-
ним кадрам нерідко приходиться потрапляти в ситуації, що характеризу-
ються високим ступенем варіативності у виборі лінії поведінки, засобів їх
вирішення і, в результаті, правильний вибір багато в чому залежить не
тільки від рівня професіоналізму, але й від моральних та інших особистих
якостей.
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Правообмеження – це система обмежень і заборон службової діяльнос-
ті, спрямованих на забезпечення професійного виконання службових
повноважень, яка регламентована нормативно-правовими актами держави
та є запорукою професійності і неупередженості діяльності службовців. К.
В. Бортняк вирізняє три основні різновиди правообмежень: а) правове
утримання від протиправного діяння; б) встановлення правових меж, у
яких повинен діяти суб’єкт; в) утримання в процесі діяльності від вико-
ристання певних можливостей9. Якщо обмеження передбачають можли-
вість реалізації права, однак з дотриманням певних умов, то заборони не
дозволяють працівнику реалізовувати свої права взагалі. Це і є головною
відмінністю між першими та другими.

Заборони для працівників банків зумовлені специфікою виконуваних
ними функцій і спрямовані на забезпечення належного виконання трудо-
вих обов’язків і недопущення зловживань службовим становищем.
Наприклад, згідно ст. 65 Закону України «Про Національний банк
України» Голова Національного банку, його заступники, члени Правління
Національного банку та інші службовці Національного банку згідно із
переліком посад, затвердженим Правлінням Національного банку, не
можуть бути народними депутатами України, членами Уряду України, зай-
матися підприємницькою діяльністю, виконувати роботу за сумісництвом,
крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності. Службовцям
Національного банку забороняється входити до керівних органів та бути
акціонерами банків. Голові Національного банку, його заступникам, чле-
нам Правління Національного банку та іншим службовцям Національного
банку забороняється отримувати позики від будь-яких інших кредитних
установ, за винятком Національного банку;

д) трудові відносини указаних осіб врегламентовуються КЗпП України,
Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про Націо -
нальний банк України», «Про державну службу», іншими нормативно-пра-
вовими актами прийнятими у їх розвиток. 

За ст. 3 КЗпП України законодавство про працю регулює трудовi вiдно-
сини працiвникiв усiх пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд
форм власностi, виду дiяльностi i галузевої належностi, а також осiб, якi
працюють за трудовим договором з фiзичними особами. Відповіді на
питання, коли трудове законодавство не використовується чинний Кодекс
не містить. У той же час усуває цей недолік проект Трудового кодексу
України (реєстраційний №2902, текст законопроекту від 27 серпня 2013
р.), за ст. 6 якого трудове законодавство не застосовується у разi, якщо: а)
роботу виконує фiзична особа – суб’єкт пiдприємницької дiяльностi само-
стiйно; б) роботу виконують члени особистого селянського господарства в
цьому господарствi; в) фiзична особа виконує роботу за цивiльно-право-
вим договором. Тобто, ні чинне, ні проектові законодавство, виключення
для осіб, які здійснюють свою трудову діяльність у банку – юридичній
особі, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати
банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру бан-
ків, не робить. На цих працівників, як і на інші категорії трудящих, поши-
рюється дія КЗпП України.
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П. Р. Стависський ще на початку 90-х років ХХ ст. висловив міркуван-
ня, що трудовому законодавству належить стати універсальним регулято-
ром суспільних відносин, пов’язаних з працею, де б вони не виникали й
що б не було підставою їх появи, і пропонував засобами цього законодав-
ства регламентувати трудові відносини робітників і службовців, колгос-
пників, кооператорів, працівників міліції та інших воєнізованих організа-
цій, а також відносини, що випливають з договорів підряду, доручення,
авторського договору та інших цивільно-правових угод, пов’язаних із пра-
цею10. Підтримав його О. С. Пашков, який обстоював позицію, за якою до
сфери дії трудового права необхідно віднести всі угоди про працю, які
передбачають виконання робіт незалежно від їх строку й форми оплати, в
тому числі й цивільно-правових договорів, тому що будь-яка праця в якій
би формі вона не здійснювалася, підлягає охороні державними інституція-
ми11. В.В. Жернаков дійшов висновку, що із внесенням до ст. 3 КЗпП сут-
тєвих змін, згідно з якими законодавство про працю регулює трудові від-
носини працівників усіх підприємств, установ та організацій незалежно
від форм їх власності, виду діяльності й галузевої належності, з’явилась
можливість зробити певні висновки: у законодавстві знайшла закріплення
широка сфера, але в проблемі щодо царини дії норм трудового права не
тільки неможливо поставити крапку, а й настав час поставити багато зна-
ків запитань. Ця проблема не може бути тимчасовою, а існуватиме стіль-
ки, скільки діятиме трудове право12. 

Трудові відносини працівників банків, окрім КЗпП України, врегламен-
товують також Закони України «Про банки і банківську діяльність» та
«Про Національний банк України». Зокрема, Закон України «Про
Національний банк України» включає як окремий розділ ХІ «Службовці
Національного банку», що об’єднує статті «Статус працівників
Національного банку», «Заборонена діяльність» та «Збереження таємни-
ці».

Позаяк службовці Національного банку є державними службовцями,
до них застосовуються норми Закону України «Про державну службу»,
якщо Закон «Про Національний банк України» не встановлює іншого.

Таким чином, до суттєвих ознак працівників банку належать:
а) виконання покладеної трудової функції на підставі трудового дого-

вору з банком.
б) зайнята безпосереднім здійснення визначеної законом або договором

сукупності операцій і послуг з використання грошей, цінних паперів та
валютних цінностей або створення для цього умов або обслуговуванням
цієї діяльності;

в) здатність за кваліфікаційним рівнем, станом здоров’я, досвідом
роботи, діловими й моральними якостями виконувати покладені на банки
завдання та функції, а на цих осіб – посадові обов’язки.

г) наявність заборон і обмежень, пов’язаних із прийняттям і проход-
женням на роботу в банк.

д) трудові відносини указаних осіб врегламентовуються КЗпП України,
Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про
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Національний банк України», «Про державну службу», іншими норматив-
но-правовими актами прийнятими у їх розвиток.
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОРЯДКУ 
ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО УКРАЇНСЬКОГО 
НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ЗА АНГЛІЙСЬКИМ 

ТА УКРАЇНСЬКИМ ПРАВОМ

Висвітлюється питання неузгодженості між нормами англійського та україн-
ського права, які застосовуються до звернення стягнення на майно українського банку,
до якого було введено тимчасову адміністрацію та/або стосовного якого було розпо-
чато ліквідацію. Наголошено на неузгодженості, у порівнянні між англійським та
українським правом, між договірними правовідносинами щодо звернення стягнення на
предмет забезпечення, наданого банком на користь його кредиторів-нерезидентів, та
процесуальними нормами, які застосовуються до відповідного банку у випадку його
неплатоспроможності. Показано, що в контексті транскордонної неплатоспромож-
ності банку (коли предмет забезпечення знаходиться за кордоном і обтяжувач є нере-
зидентом), вищезазначений конфлікт важко вирішити лише в рамках англійського та
українського права, що застосовується до відповідних правовідносин. Відтак, врегулю-
вання цієї неузгодженості може потребувати застосування спеціального міжнарод-
ного договору. 

Ключові слова: обтяження, звернення стягнення, неплатоспроможність банку,
транскордонна неплатоспроможність, колізія права.

Глотов М.О. Сравнительно-правовой анализ порядка обращения взыскания
на имущество украинского неплатежеспособного банка согласно английскому и
украинскому праву

Освещается вопрос несогласованности между нормами английского и украинского
права, применяемые к обращению взыскания на имущество украинского банка, в кото-
ром была введена временная администрация и / или в отношении которого было нача-
та ликвидация. Отмечено несогласованности, в сравнении между английским и укра-
инским правом, между договорными правоотношениями по обращению взыскания на
предмет обеспечения, предоставленного банком в пользу его кредиторов-нерезиден-
тов, и процессуальными нормами, которые применяются к соответствующему банку
в случае его неплатежеспособности. Показано, что в контексте трансграничной
неплатежеспособности банка (когда предмет обеспечения находится за границей и
обременителем является нерезидент) вышеупомянутый конфликт трудно решить
только в рамках английского и украинского права, применимого к соответствующим
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правоотношениям. Следовательно, урегулирование этой несогласованности может
потребовать применения специального международного договора.

Ключевые слова: обременения, обращение взыскания, неплатежеспособность
банка, трансграничная неплатежеспособность, коллизия права.

Hlotov M.O. Comparative and legal analysis of the enforcement proceedings under
the English and Ukrainian lawsconcerning the assets of the Ukrainian insolvent bank.

Article discusses conflicts between English and Ukrainian laws applicable to enforcement
in relation to the assets of the Ukrainian bank where an insolvency trustee was appointed
and/or which became subject to the liquidation proceedings. Itfocusesoninconsistency,
comparingEnglishandUkrainianlaws, betweencontractualrelationshipsconcerningenforce-
mentofsecurityprovidedbyabankinfavorofnon-residentcreditorsandproceduralrequirements,
applicabletotherespectivebankincaseit becomes subject to insolvency proceedings.
Itisfurtherdiscussedthatinthecontextofcross-borderinsolvencyofsuchbank (whensecurityislo-
catedabroadandsecurityholderisnon-resident),the above conflict may be difficult to resolve
only on the premises of the applicable English and Ukrainian laws. Therefore, this inconsis-
tency may need to be addressed by the special international treaty. 

Key words: encumbrance, enforcementofencumbrance, bank insolvency, cross-border
insolvency, conflict of laws.

Актуальність дослідження англійського законодавства щодо звернення
стягнення на обтяжене майно неплатоспроможного банку у порівнянні із
українським законодавством щодо звернення стягнення на обтяжене
майно неплатоспроможного банку виникає у зв’язку з тим, що українські
банки на практиці деколи укладають договори обтяження свого майна
(наприклад, обтяження прав вимоги на кошти на рахунку за кордоном
(далі – «Застава коштів»), які часто розміщуються в англійських банках)
на користь контрагента за межами України (який часто знаходиться в одній
із країн Європейського Союзу), до яких застосовується англійське право.
Так, наприклад, деколи банки розміщують забезпечення за кордоном на
користь оператора міжнародної платіжної системи, для забезпечення своїх
платіжних зобов’язань перед цим оператором або іншими учасниками сис-
теми. Особливої уваги вимагає ситуація, коли такий український банк стає
неплатоспроможним і до нього вводиться тимчасова адміністрація та/або
здійснюється ліквідація цього банку (надалі – «Банк»). 

У цьому випадку постає питання чи обтяжувач – нерезидент зобов’яза-
ний дотримуватись вимог українського законодавства перед тим як звер-
нути стягнення на предмет обтяження з огляду на те, що предмет обтя-
ження знаходиться за межами території України. Англійське право не дає
чіткої відповіді на це питання. Правом Європейського Союзу, членом якого
є Англія, у подібній ситуації дотримання законодавства країни, в якій зна-
ходиться неплатоспроможний банк, не вимагається. Оскільки Україна не є
членом Європейського Союзу, то вирішення даного питання залишається
відкритим.

Окремі українські вчені у своїх дослідженнях вдаються до проблемати-
ки правового регулювання транскордонної неплатоспроможності, зокрема,
такі вчені як О.М. Бірюков, Б. М. Поляков, В. В. Джунь та І.І. Новосельцев.
Так, наприклад, О.М. Бірюков у своїх дослідженнях запропонував визна-
чення поняття транскордонного банкрутства, під яким розуміється ком-
плекс приватноправових відносин з іноземним елементом, пов’язаних із
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неспроможністю приватної особи виконати свої майнові зобов’язання за
рахунок наявного майна та з визнанням її неспроможною чи банкрутом;
при чому іноземний елемент у цих правовідносинах виступає в одній з
таких форм: а) стороною у цих правовідносинах виступає іноземна особи
чи особи, б) майно боржника міститься на території щонайменше двох
країн, або в) порушено кілька судових проваджень у справі про банкрут-
ство особи на території кількох країн. І.І. Новосельцев, серед іншого, про-
водить дослідження транскордонних банкрутств у контексті європейсько-
го права. 

Глобальна фінансова криза, ефект якої досяг теренів України в 2008 ро -
ці мала дуже негативні наслідки для українського банківського сектору. В
результаті багато банків мали проблеми з ліквідністю, були реорганізовані
або націоналізовані українським урядом. Криза також спричинила відтік
стратегічних іноземних інвесторів, які придбали суттєві пакети акцій укра-
їнських банків перед кризою. Ці події призвели до зниження ліквідності в
банківській системі України.

В таких умовах надійність забезпечення, яке надається Банком, стала
надважливою для його іноземних кредиторів та партнерів. Проте, згідно з
вимогами українського законодавства, перед тим як обтяжувач може звер-
нути стягнення на предмет обтяження, наданого Банком, він повинен вико-
нати певні формальні вимоги, які можуть суттєво вплинути на таке звер-
нення стягнення або взагалі йому зашкодити. 

Зокрема, згідно з вимогами українського законодавства обтяжувач не
може звернути стягнення на майно Банку після запровадження у Банку
тимчасової адміністрації1. Крім того, після прийняття Національним бан-
ком України (далі – «НБУ») рішення про ліквідацію Банку майно Банку,
що є предметом застави, включається до ліквідаційної маси Банку і обтя-
жувач може звернути стягнення на таке майно лише за погодженням з
уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі –
«Фонд»)2.

На практиці проблема набуває більших масштабів, оскільки представ-
ник Фонду, який згідно з вимогами Закону про неплатоспроможність бан-
ків є тимчасовим адміністратором та/або ліквідатором Банку3, просто вима-
гає від обтяжувача повністю повернути предмет обтяження4. Така вимога
робиться незважаючи на права обтяжувача згідно з положеннями відповід-
ного договору забезпечення, який регулюється англійським правом, а також
відповідних вимог англійського законодавства, яке регулює порядок звер-
нення стягнення на майно неплатоспроможного банку. Ці обставини ство-
рюють високі юридичні ризики для кредиторів та партнерів Банку.

Юридичні питання, які виникають в цьому контексті спричинені від-
мінностями англійського та українського законодавства про неплатоспро-
можність банків з однієї сторони та відмінностями колізійних норм в кож-
ній відповідній юрисдикції – з іншої сторони.

За таких обставин, коли предмет обтяження знаходиться за межами
України, ключовими є питання (1) чи є неплатоспроможність Банку згідно
з українським правом перешкодою для звернення стягнення на предмет
обтяження згідно з англійським правом, (2) чи зобов’язаний згідно з
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англійським правом обтяжувач-нерезидент виконувати вимоги українсько-
го законодавства перед тим як звернути стягнення на відповідний предмет
застави та чи (3) настануть для такого обтяжувача якісь негативні наслід-
ки, якщо він не виконає відповідних вимог українського законодавства та
або представника Фонду та зверне стягнення на предмет застави не врахо-
вуючи вимог українського законодавства.

Згідно з англійським правом передбачено лише три способи як засто-
сування до заставодавця законодавства про неплатоспроможність може
вплинути на надане ним забезпечення:

забезпечення може бути визнане недійсним;
звернення стягнення на предмет обтяження може бути припинено; та
застосування до заставодавця процедур щодо неплатоспроможності

може створити пріоритет щодо стягнення на відповідне майно для інших
кредиторів5.

Ситуація ускладнюється, коли заставодавець, такий як Банк, знахо-
диться за межами Англії і до нього застосовується законодавство про
неплатоспроможність іншої країни, такої як Україна. 

До недавнього часу до англійського банку, який відчував фінансові
труднощі, застосовувалося загальне законодавство про неплатоспромож-
ність, яке застосовувалося до будь-яких господарюючих суб’єктів6. Відтак,
виходячи із припущення, що Банк знаходиться в Англії і був оголошений
банкрутом або щодо нього відкрили процедуру ліквідації, за загальним
правилом жодна з цих обставин не впливала на можливість звернути стяг-
нення на Заставу коштів і обтяжувачу не потрібно було отримувати згоду
ліквідатора на звернення стягнення. За умови, що Застава коштів була
дійсною і не було підстав для її оскарження, ліквідатор не мав права пере-
шкоджати такому зверненню стагнення, оскільки в обтяжувача було май-
нове право на відповідні кошти, що виводило їх за межі банкрутства та/або
ліквідації Банку.

Якщо до Банку вводили адміністрацію, тоді це, за загальним правилом,
могло вплинути на можливість обтяжувача звернути стягнення. Проте, ми
вважаємо, що це обмеження не застосовувалося по відношенню до Застави
коштів, оскільки Застава коштів підпадала під визначення «фінансового
обтяження» згідно з Директивою ЄС щодо фінансових обтяжень
№2002/47/ЕС7 (далі – «Директива про фінансові обтяження»), яка була
імплементована в законодавство Англії шляхом прийняття Положення про
фінансові обтяження №2 від 2003 року8 (далі – «Положення про обтяжен-
ня»). Положення про обтяження усунуло багато положень англійського
законодавства щодо неплатоспроможності, які обмежували права забезпе-
чених кредиторів в контексті звернення стягнення на предмет обтяження9.

Тим не менше, після того як глобальна фінансова криза досягла берегів
Англії, англійським Парламентом був прийнятий Закон про банки від
12 лютого 2009 року (далі – «Закон про банки»)10. Зокрема, Законом про
банки був запроваджений режим врегулювання неплатоспроможності
англійських банків (далі – «Режим врегулювання»). По суті, Режим вре-
гулювання передбачає застосування трьох стабілізаційних методів та двох
заходів з врегулювання неплатоспроможності: введення адміністрації до

287Юридичні і політичні науки



банку та «режим неплатоспроможності», які по суті нагадують порядок
введення адміністрації та процедуру банкрутства, передбачені Законом
про неплатоспроможність11. 

Виходячи із формального аналізу Закону про банки можна прийти до
висновку, що жоден з цих двох заходів з врегулювання неплатоспромож-
ності банку не впливає на здатність кредитора звернути стягнення на
Заставу коштів. Навпаки, Закон про банки передбачає повноваження
фінансового підрозділу англійського уряду приймати нормативно-правові
акти, які б забезпечили звернення стягнення на предмет застави, переда-
ний у заставу на підставі договору щодо фінансового обтяження незва-
жаючи на ліквідацію банку12.

З точки зору українського законодавства порядок звернення стягнення
на предмет обтяження встановлюється правом держави, на території якої
знаходиться рухоме майно, яке є предметом обтяження13. З огляду на те,
що в нашому випадку кошти Банку, права вимоги щодо яких є предметом
Застави коштів, знаходяться на рахунку в банку на території Англії, то
порядок звернення стягнення на предмет обтяження встановлюється
англійським правом. 

Тим не менше, ці положення українського законодавства не повною
мірою узгоджуються з вимогами українського законодавства про непла-
тоспроможність банків, згідно з якими обтяжувач повинен виконати певні
процесуальні дії перед тим як звернути стягнення на предмет обтяження,
який належить неплатоспроможному Банку. Зокрема, коли до Банку вво-
диться тимчасова адміністрація, обтяжувач не може звернути стягнення,
оскільки таке звернення стягнення під час тимчасової адміністрації не
допускається14. Крім того, на практиці уповноважена особа Фонду при
введенні до Банку тимчасової адміністрації по суті вимагає розірвання
договору Застави коштів та повернення обтяжувачем відповідних коштів
Банку.

Коли НБУ приймає рішення про ліквідацію Банку, то майно, що є пред-
метом обтяження (включаючи права вимоги за Заставою коштів), включа-
ється до ліквідаційної маси Банку і може бути використане обтяжувачем
для задоволення його вимог лише за погодженням уповноваженої особи
Фонду15, що на практиці може бути доволі проблематичним.

Згідно з колізійними нормами українського законодавства застосування
права іноземної держави охоплює всі його норми, які регулюють відповід-
ні правовідносини16. Відповідно, у нашому випадку для звернення стягнен-
ня на предмет обтяження за Заставою коштів обтяжувач повинен виконува-
ти лише вимоги англійського права, яке застосовується до цих правовідно-
син. Проте, відповідний закон містить норму, яка на нашу думку певною
мірою не узгоджується з попереднім висновком, оскільки стверджує, що
правила цього закону не обмежують дії імперативних норм права України,
що регулюють відповідні відносини, незалежно від права, яке підлягає
застосуванню17. Таким чином, можна прийти до висновку, що якщо вимоги
Закону про неплатоспроможність банків є за своєю суттю імперативними,
то вони повинні виконуватися незалежно від того, що з цього приводу гово-
рить англійське право, яке застосовується до цих правовідносин.
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З точки зору англійського права в цій ситуації виникають два основних
конфлікти правових принципів:

речовий ефект Застави коштів визначається англійським правом,
оскільки це право застосовується до цього договору, проте

порядок врегулювання неплатоспроможності Банку визначається укра-
їнським законодавством, яке певним чином обмежує права обтяжувача
звернути стягнення на предмет обтяження18.

З точки зору англійського права важливо, що Банк знаходиться за межа-
ми Європейського Союзу і зазвичай немає там філій, відтак, Директива ЄС
щодо реорганізації та ліквідації кредитних установ №2001/24/ЄС (далі –
«Директива про неплатоспроможність»)19 застосувати для вирішення
цього конфлікту неможливо. Відтак, позиція є невизначеною. Якби цей
спір був розглянутий англійським судом, суд би застосував загальні при-
нципи. Проте, видається, що серед рішень англійських судів відсутній пре-
цедент, який би чітко вказав який із принципів повинен мати переважну
силу. У такому випадку англійський суд міг би застосувати Директиву про
неплатоспроможність по аналогії. 

Згідно з Директивою про неплатоспроможність видається, що порядок
неплатоспроможності, що застосовується до банку в його власній юрис-
дикції не впливає на право обтяжувача звернути стягнення на предмет обтя-
ження у ситуації, коли цей предмет обтяження знаходиться в державі-члені
ЄС іншій ніж держава, в якій знаходиться сам банк. На цих засадах, англій-
ський суд може відмовити у визнанні (а) мораторію на звернення стягнен-
ня на предмет обтяження чи (б) повноважень уповноваженої особи Фонду,
оскільки предмет обтяження за Заставою коштів знаходиться в Англії.

Проте, зважаючи на той факт, що Деректива про неплатоспроможність
не застосовується у нашому випадку, обятжувач може відчувати певний
дискомфорт, покладаючись на запропоноване вище вирішення цього
питання згідно з англійським правом. Оскільки обтяжував часто має сут-
тєвий зв’язок з Україною, порушення умов мораторію та неповага до
повноважень уповноваженої особи Фонду можуть теоретично призвести
до застосування певних санкцій або виникнення інших репутаційних ризи-
ків для обтяжувача.

Якби це питання розглядав український суд, наприклад у ситуації коли
уповноважена особа Фонду звернулась би до суду в Україні, щоб поверну-
ти кошти, що є предметом застави, існує імовірність, що суд міг би зайня-
ти сторону уповноваженої особи Фонду. В такому випадку уповноважено
особа Фонду теоретично могла би на підставі міжнародного договору або
принципу взаємності виконати таке рішення в країні де в обтяжувача є
активи.

Проте, англійський суд не визнав би такого рішення, оскільки таке
рішення чи акт експропріації щодо предмета обтяження не міг би бути вчи-
нений англійським судом, тимчасовим адміністратором чи ліквідатором
банку в Англії.

В англійському праві дуже мало прецедентів, які стосуються права
обтяжувача звернути стягнення на предмет застави, який знаходиться в
Англії в ситуації, коли щодо заставодавця розпочалася процедура банкрут-
ства в іншій державі. З огляду на те, що Банк знаходиться за межами
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Європейського Союзу і обтяжувач не може покладатися на права передба-
чені законодавством ЄС, позиція з цього питання залишається невизначе-
ною. В цій ситуації можна стверджувати, що законодавство ЄС повинно
застосовуватися по аналогії, щоб заповнити певну відсутність чіткого
регулювання. Проте, зважаючи на потенційний зв’язок обтяжувача з
Україною, порушення вимог українського законодавства може призвести
до застосування певних санкцій або виникнення інших репутаційних ризи-
ків для обтяжувача. 

Такий стан справ не узгоджується з міжнародною практикою та при-
нципами, які пропонуються міжнародними організаціями, зокрема
Базельським Комітетом в його нещодавньому звіті щодо транскордонної
неплатоспроможності банків. Базельський Комітет вважає, що зобов’язан-
ня неплатоспроможного банку повинні передаватися фінансово здоровій
установі, а якщо це не можливо, то відповідальні органи влади повинні
забезпечити можливість звернути стягнення на предмет застави20. 

Відтак, видається, що звернення стягнення на предмет забезпечення,
коли договір забезпечення обтяжений іноземним елементом, наражається
на ряд юридичних ризиків, які, можливо, необхідно врегулювати в рамках
міжнародного договору або ряду регіональних договорів. В іншому випад-
ку, такі або подібні неузгодженості права будуть виникати і надалі і при-
вабливість цього інструменту забезпечення виконання зобов’язань україн-
ськими контрагентами буде певною мірою погіршуватись.
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УДК 349.6 
Н. В. БАРБАШОВА

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ СФЕРОЮ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Проаналізовано тенденції розвитку законодавства України в сфері управління при-
родоохоронною діяльністю. Встановлено, що неефективність здійснюваної в країні
екологічної політики багато в чому пов’язана з недооцінкою регіонального фактору.
Показано, що наділення обласних держадміністрацій компетенцією у сфері управління
природоохоронною діяльністю не є реальною децентралізацією. Обґрунтовано пропо-
зиції про необхідність передачі владних повноважень в екологічній сфері обласним
радам і відновлення норми, яка дає право регіональним органам влади припиняти діяль-
ність підприємств, які порушують екологічне законодавство.

Ключові слова: регіон, децентралізація, екологічна безпека, екологічна політика.

Барбашова Н.В. Децентрализация управления экологической сферой: состоя-
ние и перспективы развития

Проанализированы тенденции развития законодательства Украины в сфере управ-
ления природоохранной деятельностью. Установлено, что неэффективность осу-
ществляемой в стране экологической политики во многом связана с недооценкой регио-
нального фактора. Показано, что наделение областных госадминистраций компетен-
цией в сфере управления природоохранной деятельностью не является реальной
децентрализацией. Обоснованы предложения о необходимости передачи властных пол-
номочий в экологической сфере областным советам и восстановление нормы, дающей
право региональным органам власти приостанавливать деятельность предприятий,
которые нарушают экологическое законодательство.

Ключевые слова: регион, децентрализация, экологическая безопасность, экологиче-
ская политика.

Barbashova Natalia. Decentralization of environmental sphere: state and prospects
of development 

The trends of development of the Ukrainian legislation in environmental management
were analyzed. It was found that the inefficiency of the country’s ongoing environmental pol-
icy is largely due to the underestimation of the regional factor. It was shown that giving the
competencies to regional administrations in the field of environmental management is not a
real decentralization. It was suggested to transfer an environmental authority to regional
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councils and recovery legal norm that gives regional authorities to suspend the activities of
companies in case of environmental law violations.

Key words: region, decentralization, environmental safety, environmental policy.

Основними характеристиками сучасного суспільства є його відкритість
і взаємозалежність у планетарному масштабі, що дає підстави говорити
про глобалізацію практично всіх аспектів життя людства як про доконаний
факт1. Головним наслідком процесу глобалізації є істотне ослаблення дер-
жавного суверенітету в результаті діяльності різних суб’єктів сучасного
суспільства: регіональних співтовариств, етнічних діаспор, промислових
груп, релігійних рухів, фінансових інститутів та ін. У найбільшій мірі гло-
балізація торкнулася екологічної функції держави2. Забруднення навко-
лишнього природного середовища в усіх країнах світової спільноти,
виснаження природних ресурсів і зростання кількості екологічних катас-
троф диктують необхідність об’єднання зусиль всіх держав у проведенні
узгодженої екологічної політики щодо забезпечення екологічної безпеки в
планетарному масштабі.

Перебіг процесу глобалізації відбувається одночасно із самоідентифі-
кацією територій, що супроводжуються різноманітністю форм взаємовід-
носин суб’єктів різного територіального масштабу. В унітарних державах
процес передачі державно-владних повноважень від центру до регіонів
фактично привів до створення держав із квазіфедеративною формою дер-
жавного устрою. Виник цілий ряд держав, що традиційно вважалися уні-
тарними, з гібридною формою правління, що допускає широку автономію,
у тому числі владних повноважень, суб’єктів держави (Велика Британія,
Іспанія, Італія)3. 

Останнім часом в Україні проблема розподілу повноважень між цен-
тральними органами влади й органами місцевого самоврядування, переду-
сім для вирішення соціально-економічних завдань регіонів, набула особ-
ливої гостроти. В історичній площині ця проблема має глибоке коріння й
проявляється в досить різкій формі як у країнах усталеної демократії, так
і в країнах, що недавно стали на шлях демократичних перетворень.
Децентралізація владних відносин (деволюція), що має практично загаль-
ний характер у світовому співтоваристві, потребує свого осмислення й
переломлення в масштабі нашої держави для пошуку оптимальної форми
державного устрою й для найбільш ефективних взаємовідносин «центр –
периферія». На думку Ж. Веделя4, необхідність децентралізації на сучас-
ному етапі зумовлена двома чинниками: по-перше, децентралізація, пере-
даючи безпосередньо в руки самих зацікавлених осіб управління справа-
ми, має якості демократичного характеру, причому демократизм набагато
більш реальний у місцевих масштабах, ніж у загальнонаціональному; а по-
друге, децентралізоване управління, якщо тільки для цього забезпечені
необхідні кошти й умови, має набагато меншу велику вагу і є набагато
практичнішим, ніж централізоване управління.

До найбільш істотних причин неефективної екологічної політики в
Україні належить недооцінка територіального (регіонального) фактору.
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Уперше на державному рівні питання стану і перспектив законодавчого
розв’язання невідкладних проблем місцевого й регіонального розвитку в
контексті державної регіональної політики, проведення адміністративної,
адміністративно-територіальної, бюджетної, податкової й муніципальної
реформ були обговорені на парламентських слуханнях 16 квітня 2003 року.
Учасники слухань констатували, що «…практика свідчить про те, що
реформування механізму управління розвитком регіонів, установлення
належного балансу загальнодержавних інтересів з регіональними й місце-
вими інтересами, підвищення ролі місцевого самоврядування як головно-
го елементу й суб’єкта процесу децентралізації, забезпечення надійного
матеріального, фінансового, кадрового, інформаційного та іншого ресур-
сного забезпечення завдань і функцій публічної влади на регіональному й
місцевому рівнях не стало керівною силою в політико-економічних пере-
твореннях держави»5. Як першочергові заходи було запропоновано, зокре-
ма, прискорити розгляд законопроектів, що стосуються регіонального і
місцевого розвитку, здійснити заходи щодо трансформації системи терито-
ріальної організації влади згідно з Конституцією України та принципами
Європейської хартії місцевого самоврядування. 

Європейська система екологічного управління й політики ґрунтується
на таких базових принципах: комплексному міжсередовищному підході;
басейновому принципі управління; прозорості й універсальності критеріїв
відбору й оцінки інструментів екологічної політики на всіх ієрархічних рів-
нях управління; передачі повноважень охорони навколишнього природного
середовища на регіональний і місцевий рівні та ін. Як свідчить досвід дер-
жав – членів Європейського Союзу, США та інших промислово розвинутих
країн, в останні два десятиліття найбільші успіхи в підвищенні ефек -
тивності природоохоронної діяльності були досягнуті за рахунок удоскона-
лення організаційно-правового механізму охорони навколишнього середо-
вища, а саме шляхом децентралізації управління екологічною сферою»6.

Незадовільний стан навколишнього середовища, відсутність ефектив-
ної системи управління у сфері охорони навколишнього природного сере-
довища стали основними аргументами для розробки оновленої національ-
ної екологічної політики. У 2007 році Кабінетом Міністрів України була
прийнята Концепція національної екологічної політики України на період
до 2020 року, яка стала основою для розробки нової стратегії екологічної
політики, викладеної в Законі України «Про Основні засади (стратегію)
державної екологічної політики України на період до 2020 року» (2010 р.)
(далі – «Стратегія екологічної політики»)7.

У контексті проведеного дослідження видається актуальним оцінити
місце і роль, що приділяються «Стратегією екологічної політики» регіо-
нальній екологічній політиці. У першому розділі як недолік відзначається
надмірна централізація управління природоохоронною діяльністю й
передбачається в результаті виконання місцевих планів дій посилити роль
органів місцевого самоврядування в процесі реалізації державної еколо-
гічної політики, визначити напрями її вдосконалення з урахуванням регіо-
нальної специфіки й Керівних принципів сталого просторового розвитку
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Європейського континенту (Ганновер, 2000 р.). Заявлена мета не підвищує
управлінський рейтинг регіону. Відзначена в документі проблема надмір-
ної централізації управління природоохоронною діяльністю, заявлені тези
про необхідність підвищення рейтингу регіону, наділення його повнова-
женнями в екологічній сфері, як рекомендує ст. 3 Декларації щодо регіо-
налізму в Європі, не знайшли свого втілення в Законі України «Стратегія
екологічної політики».

У цей час у країні здійснюється перебудова системи управління еколо-
гічною сферою. Законом України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України (щодо оптимізації повноважень органів виконавчої
влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому
рівні»8 замість обласних управлінь екології і природних ресурсів, підлег-
лих Міністерству екології та природних ресурсів України, створюються
відповідні департаменти при обласних держадміністраціях. 

Метою цього Закону є приведення законодавчих актів України у сфе-
рах, зокрема, охорони навколишнього природного середовища, раціональ-
ного використання, відтворення і охорони природних ресурсів, організації,
охорони та використання природно-заповідного фонду, поводження з від-
ходами, пестицидами і агрохімікатами, формування, збереження і вико-
ристання екологічної мережі у відповідність із Конституцією України в
частині перерозподілу повноважень між Президентом України та
Кабінетом Міністрів України та позбавлення Кабінету Міністрів України
від виконання невластивих йому функцій і покладання таких функцій на
відповідні міністерства, оптимізації розподілу функцій між територіальни-
ми органами Міністерства екології та природних ресурсів України та міс-
цевими державними адміністраціями.

Однозначну оцінку ефективності реформи управління давати ще рано.
Велика частина повноважень управлінь перейшла до департаментів еколо-
гії та природних ресурсів обласних державних адміністрацій які є тепер їх
структурними підрозділами. Слід вказати, що департаменти позбавлені
деяких важливих повноважень: участь у роботі державних комісій з при-
ймання в експлуатацію об’єктів виробничого, житлово-комунального при-
значення та житлових масивів; прийняття в межах своєї компетенції
рішення про обмеження чи тимчасову заборону (зупинення) діяльності
підприємств та об’єктів усіх форм власності, якщо їх експлуатація здійс-
нюється з порушенням норм і правил екологічної безпеки та ін. 

Згідно до п. 31 ст. 85 Конституції України (Редакція 2004 р.) до повно-
важень Верховної Ради України в екологічній сфері належить затверджен-
ня протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів …
про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної
ситуації. Ця ж норма міститься в Законі України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» після внесення до нього змін9. З повнова-
жень Верховної Ради виключені питання прийняття рішень про обмежен-
ня, зупинення, або припинення діяльності підприємств і об’єктів, в разі
порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного
середовища та визначення повноважень місцевих Рад з порядку організа-

294 Держава і право • Випуск 64



ції та діяльності органів управління в галузі охорони навколишнього при-
родного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки.

Питання прийняття рішень про обмеження, зупинення, або припинен-
ня діяльності підприємств і об’єктів, в разі порушення ними законодавства
про охорону навколишнього природного середовища виключені також із
повноважень Верховної ради автономної республіки Крим, місцевих рад,
Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного
середовища. Місцеві ради також згідно внесених змін до Закону «Про охо-
рону навколишнього середовища» (пункт к ст. 15) не координують діяль-
ність відповідних спеціально уповноважених державних органів управлін-
ня в галузі охорони навколишнього природного середовища та викорис-
тання природних ресурсів на території місцевої ради.

Таким чином, головною новелою Закону8 є скасування норми, що
дозволяє центральним органам влади та органам місцевого самоврядуван-
ня всіх рівнів приймати рішення про зупинення діяльності підприємств,
установ і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, в
разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природ-
ного середовища. Ці зміни по суті припиняють дію Постанови ВРУ «Про
затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи
припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі
порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного
середовища»10. 

Повне або часткове зупинення виробництва (виготовлення) або реалі-
зації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається за постано-
вою адміністративного суду, ухваленою за результатами розгляду позову
органу державного нагляду (контролю) щодо застосування заходів реагу-
вання. Вжиття інших заходів реагування, передбачених законом, допуска-
ється за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного
нагляду (контролю) чи його заступника, а у випадках, передбачених зако-
ном, – із наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів
адміністративним судом (ч. 5 ст. 4 Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»)11.
Беручи до уваги соціальну значущість дій при обмеженні або припиненні
діяльності підприємств, які порушують законодавство (у тому числі і еко-
логічне) ст. 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України перед-
бачено прискорене провадження таких адміністративних позовів.

Аналізуючи суть зроблених змін можна з достатньою підставою ствер-
джувати, що вони не мають достатній потенціал для підвищення ефектив-
ності природоохоронної діяльності з наступних причин. По-перше, дійсно
раніше була неприпустимою ситуація, коли наприклад, жителі невеликої за
своїм розміром адміністративно-територіальної одиниці вирішують
питання про будівництво підприємства державного значення, про видобу-
ток природних ресурсів державного значення, або можуть припиняти і
забороняти діяльність екологічно небезпечних підприємств. Ці питання
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повинні вирішуватися на регіональному рівні, оскільки екологічні пробле-
ми – це проблеми в першу чергу регіональні. Соціально-економічний роз-
виток регіону повинен залежати від вартості виробленої продукції та
послуг в регіоні, а не від величини трансфертів, які направляються з цен-
тру. Ця ситуація найбільш наочно проявилася при ухваленні рішення по
видобутку сланцевого газу в Україні, яка викликала широкий протестний
рух. У Донецькій і Харківській областях досить швидко було прийнято
рішення про проведення підготовчих робіт з пошуку сланцевого газу.
Львівська область спочатку заборонила, але після вивчення питання дала
згоду на таку діяльність. Реалізація програм з видобутку сланцевого газу
не тільки забезпечить енергетичну незалежність України, але й істотно
підвищить економічний потенціал і рівень життя тих регіонів, де відбу-
деться видобуток газу. Діяльність таких підприємств безумовно повинна
відбуватися з дотриманням вимог екологічного законодавства України.

По-друге, надання регіональним органам влади права на повне або час-
ткове закриття екологічно небезпечного виробництва є за своєю суттю
забезпеченням для громадян природного права на безпечне довкілля.
Виявлення органами контролю порушень технологій виробництва продук-
ції, використання шкідливих чи токсичних речовин, виявлення не фун-
кціонуючих очисних споруд є підставою для закриття небезпечного вироб-
ництва. Вирішення питання закриття небезпечного виробництва через
спрощене судове провадження з можливістю його апеляційного оскаржен-
ня може призвести до значного збільшення термінів судового проваджен-
ня, що в результаті призведе до значного забруднення навколишнього сере-
довища і нанесення шкоди здоров’ю як працівникам підприємства, так і
населенню, яке проживає поблизу від нього.

По-третє, європейський досвід свідчить, що перспективним напрямом
модернізації регіонального рівня управління в Україні є створення «регіо-
нів із законодавчими повноваженнями» як територіальних одиниць, що
володіють правосуб’єктністю, мають прямі вибори рад регіонального рів -
ня, які наділені законодавчими повноваженнями щодо організації та регу-
лювання своїх повноважень на власній території. Події, що відбуваються в
даний час в Україні свідчать про затребуваність народовладдя в країні, яке
реалізується через парламентсько-президентську форму правління в дер-
жаві і влади регіональних рад. Останнє передбачає наявність владних
повноважень у регіональних рад, в тому числі і в екологічній сфері.

У четвертих, наділення регіональних рад правом на законотворчу
діяльність в екологічній сфері з необхідністю передбачає фінансову само-
стійність при розробці та виконанні природоохоронних заходів у масшта-
бах регіону. Зараз податковим кодексом передбачене зниження частки еко-
логічного податку, що йде на фінансування регіонального рівня до 10 % у
2014 році. Виходячи з досвіду європейських держав необхідно збільшити
фінансування регіонального рівня управління до 50% від суми екологічно-
го податку. 

Висновки та рекомендації. Показано, що трансформація екологічного
законодавства в частині перерозподілу повноважень між Президентом
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України та Кабінетом Міністрів України та оптимізації розподілу функцій
між територіальними органами Міністерства екології та природних ресур-
сів України та місцевими державними адміністраціями не має достатній
потенціал для підвищення ефективності природоохоронної діяльності.
Європейський досвід і процес демократизації управління в країні роблять
обгрунтованими пропозиції про наділення регіональних рад владними
повноваженнями в екологічній сфері та повернення до Закону України
«Про охорону навколишнього природного середовища» норми, яка дає
право регіональним органам влади припиняти або закривати підприєм-
ства, які порушують екологічне законодавство.
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С.В. КУЗНЄЦОВА

СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ОХОРОНИ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена визначенню теоретичних та практичних аспектів становлен-
ня в Україні правового регулювання охорони клімату: визначаються мета та основні
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завдання правової науки у відповідній сфері, основні напрямки правового регулювання.
Характеризується стан виконання зобов’язань за Кіотським протоколом в Україні,
дається аналіз нормативно-правової бази з відповідних питань; визначаються пер-
спективи подальшого розвитку відповідних суспільних відносин. 

Ключові слова: правове регулювання охорони клімату; Рамкова конвенція
Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, Кіотський протокол, викиди парнико-
вих газів.

Кузнецова С.В. Становление правового регулирования охраны климата в
Украине

Статья посвящена определению теоретических и практических аспектов станов-
ления в Украине правового регулирования охраны климата: определяются цель и основ-
ные задачи правовой науки в соответствующей сфере, основные направления правово-
го регулирования. Характеризуются состояние выполнения в Украине обязательств за
Киотским протоколом, анализ нормативно-правовой базы по соответствующим
вопросам; определяются перспективы дальнейшего развития общественных отноше-
ний в этой сфере. 

Ключевые слова: правовое регулирование охраны климата; Рамочная конвенция
Организации Объединенных Наций об изменении климата; Киотский протокол; выбро-
сы парниковых газов.

Кuznietsova Svitlana. Formation of legal regulation of climate protection in Ukraine
The article is devoted determination of theoretical and practical aspects of formation in

Ukraine of legal regulation of climate protection: defined purpose and main tasks of legal sci-
ence the main areas of legal regulation. The state of fulfilling commitments is characterized
after Kyoto Protocol in Ukraine, the analysis of normatively-legal base is given on proper
questions. The prospects of subsequent development of the proper public relations are deter-
mined.

Key words: legal regulation of climate protection; the United Nations Framework
Convention on Climate Change; Kyoto Protocol; troop landings of gases of hotbeds. 

До недавнього часу попередження шкідливого впливу на клімат не було
предметом правових досліджень. Однак за останні десятиліття ця пробле-
ма відзначена однією із найбільш обговорюваних у світі на міжнародному
та національному рівнях. Проявом такого інтересу стали часті коливання
клімату, що визивають спільне занепокоєння людства. У 80-х роках
ХХ століття було констатовано факт зміни клімату на планеті і, як наслі-
док, глобальне потепління. Причинами підвищення глобальної температу-
ри в основному виділяють два фактори – природний і антропогенний, при
чому останній вважається переважним. Так, міжурядова група експертів з
питань зміни клімату Організації Об’єднаних Націй, при безпосередній
підтримці національних академій наук країн «Великої вісімки», оприлюд-
нила наукові дані, що середня температура на Землі піднялась за останні
50 років на 0,7°C у порівнянні з часом початку промислової революції (з
другої половини XVIII століття), і що «більша частка такого потепління
викликана діяльністю людини»*. У результаті антропогенної діяльності
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відбулося істотне збільшення концентрації парникових газів в атмосфері,
таких як двоокис вуглецю, метану, закису азоту та деяких інших, що поси-
лює природний парниковий ефект і визиває додаткове потепління поверхні
і атмосфери Землі. 

Зміни клімату багатогранні і проявляються різного роду кліматичними
аномаліями та екстремальними погодними явищами, що створює реальну
загрозу сталому розвитку, благополуччю і навіть життю людей. Негативні
фактори зміни клімату визначають необхідність їх врахування як одного з
ключових довгострокових факторів національної безпеки України і вису-
вають проблему глобальних змін клімату в її національному і міжнародно-
му вимірах до ряду пріоритетів політики держав1, що вимагає формування
і юридичної науки у відповідній сфері. При цьому до завдань науково-пра-
вових досліджень не мають входити дискусії щодо того, відбувається на
планеті глобальне потепління чи похолодання, чи вивчення природних
факторів, що спричиняють «розбалансування» кліматичної системи та
коливання температур, що власне спостерігається останніми роками на
планеті. Основна проблема, яка підлягає правовому дослідженню, і яка
викликає значний інтерес та занепокоєння – це антропогенний вплив на
клімат. Наскільки такий вплив є значним у порівнянні із природними яви-
щами, у чому він проявляється, які необхідно вжити заходи, щоб зберегти
формування сталого розвитку в умовах його зміни – такі складні питання
постають на сьогодні перед правовою наукою та законодавством, станов-
лення якого стає закономірним проявом розвитку цієї науки.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
(ст.5) закріпив, що державній охороні і регулюванню використання на
території України, у числі інших об’єктів, підлягає навколишнє природне
середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та про-
цесів. До таких природних умов та процесів, безперечно, має входити й
клімат, який хоч прямо і не визначено об’єктом правової охорони, однак,
зважаючи на актуальність проблеми, що викликана його зміною, має стати
таким об’єктом та бути включеним до статті 5 Закону. До заходів з охоро-
ни клімату у першу чергу відноситься регулювання діяльності, яка шкід-
ливо на нього впливає. Частково цей процес передбачено у Законі України
«Про охорону атмосферного повітря», відповідно до частини другої статті
16 якого передбачено, що підприємства, установи, організації та громадя-
ни – суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані відповідно до між-
народних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, проводити роботу щодо зменшення викидів речовин, нако-
пичення яких в атмосферному повітрі може призвести до негативних змін
клімату2. Із зазначеного випливає, що становлення правового регулювання
охорони клімату в Україні та розвиток національного законодавства у цій
сфері у значній мірі проходить під впливом міжнародно-правових доку-
ментів, які після їх ратифікації стають частиною національного законодав-
ства.

Основним серед таких документів є Рамкова конвенція Організації
Об’єднаних Націй про зміну клімату (РКЗК). З метою захисту кліматичної
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системи планети та зменшення концентрації парникових газів в атмосфері
у 1992 році на Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) понад
150 держав світу підписали вказану Конвенцію, у якій встановлено загаль-
ні зобов’язання держав щодо стабілізації клімату та адаптації до його
змін3. Кінцевою метою Конвенції є доведення концентрації парникових
газів в атмосфері на такому рівні, який не допускав би небезпечного антро-
погенного впливу на клімат. 

Україна та інші сторони РКЗК взяли на себе зобов’язання не лише
забезпечувати охорону клімату в інтересах нинішнього і майбутніх поко-
лінь, а й виконувати свої індивідуальні зобов’язання. Такі зобов’язання
держав – сторін РКЗК, а також правові механізми їх реалізації визначено у
Кіотському протоколі до РКЗК, прийнятому у 1997 році (м. Кіото, Японія).
Кіотський протокол ратифікувало на сьогодні понад 190 країни, що в
сукупності є відповідальними за більш як 61 відсоток загальносвітових
викидів парникових газів. Протокол став однією з перших глобальних угод
у сфері охорони довкілля, що базується на ринкових підходах при вирі-
шенні проблем, пов’язаних із глобальним потеплінням, та має специфічні
еколого-економічні («гнучкі») механізми. Мета Протоколу полягає у ско-
роченні емісії парникових газів, передбачених у його Додатку А. Для ско-
рочення викидів парникових газів у перший період дії зобов’язань за
Протоколом (до грудня 2012 р.) промислово розвинені країни і країни з
перехідною економікою (включені в Додаток I до Рамкової конвенції) при-
йняли на себе кількісні зобов’язання, розраховані по відношенню до базо-
вого рівня викидів 1990 року згідно Додатку Б до Кіотського протоколу. До
механізмів Кіотського протоколу, які мають підвищити ефективність реа-
лізації зобов’язань за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату нале-
жать: торгівля квотами на викиди – «одиницями величин скорочення вики-
дів» парникових газів (статті 5, 6 Протоколу). При застосуванні цього
механізму держави або окремі господарюючі суб’єкти на її території
можуть продавати або купувати квоти на викиди парникових газів на
національному, регіональному або міжнародному ринках. Проекти спіль-
ного впровадження (статті 4,17 Протоколу) – зобов’язання щодо скорочен-
ня викидів парникових газів цього механізму виконуються на території
однієї з країн, передбаченої у Додатку І до Рамкової конвенції, повністю
або частково за рахунок інвестицій іншої країни цього Додатку. Механізм
чистого розвитку (стаття 12 Протоколу), відповідно до якого проекти ско-
рочення викидів парникових газів виконуються на території однієї з країн,
як правило країни, що розвивається та не входить до Додатку І до Рамкової
конвенції, повністю або частково за рахунок інвестицій країни, що входить
до цього Додатку.

Із 1 січня 2013 року по 31 грудня 2020 року почав діяти другий період
зобов’язань за Кіотським протоколом. Відповідне рішення (рішення
1/СМР.8) було прийнято на 18-тій Конференції Сторін РКЗК / восьмій
Нараді Сторін Кіотського протоколу (м. Доха (Катар), яким також внесено
Поправку до Кіотського протоколу4, що потребує ратифікації країнами.

Для виконання взятих на себе зобов’язань Україна має здійснити низку
інстутиційних заходів у цій сфері, які можуть бути запроваджені у межах
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відповідних напрямків правового регулювання. Мова йде про створення
національної законодавчої бази, що стосується двох площин. По-перше –
це заходи з адаптації до змін клімату (законодавство у сфері енергозбере-
ження, запровадження новітніх технологій, відтворення якості природних
поглиначів парникових газів тощо). Зазначене вимагає розробки комплекс-
них планів, національних та регіональних програм, які передбачають захо-
ди, спрямовані на пом’якшення наслідків змін клімату. Такі програми
мають стосуватися окремих галузей (енергетики, транспорту, промисло-
вості, сільського та лісового господарств, сфери поводження з відходами
тощо). Вказана сфера на сьогоднішній день залишається майже повністю
прогальною. По-друге – правове регулювання заходів щодо зменшення
викидів парникових газів. Це стосується у першу чергу виконання меха-
нізмів Кіотського протоколу, що частково реалізовано у країні на підзакон-
ному рівні. Даний блок включає також необхідність створення інфрас-
труктури, яка включає національну систему оцінки та обліку антропоген-
них викидів із джерел і абсорбції поглиначами всіх парникових газів, що
не регулюються Монреальським протоколом. 

Відповідно до ст. 6 РКЗК Сторони також взяли на себе певні
зобов’язання у сферах просвіти, підготовки кадрів та інформування гро-
мадськості щодо проблем зміни клімату та його наслідків; доступу гро-
мадськості до інформації про зміни клімату; участі громадськості у роз-
гляді відповідних питань та заходів реагування; підготовки наукового, тех-
нічного, управлінського персоналу тощо. Україна має готувати та щорічно
подавати до Секретаріату РКЗК звіти про свою діяльність на виконання
Протоколу – Національну доповідь про кадастр парникових газів, націо-
нальний електронний реєстр антропогенних викидів та абсорбції парнико-
вих газів та ін. 

Певні заходи, спрямовані на імплементацію РКЗК та Протоколу, поля-
гали у наступному. Постановою КМУ «Про кліматичну програму
України»5 від 28 червня 1997 р. № 650, клімат визнано одним із основних
природних ресурсів, від якого залежать умови життя і діяльності людини,
напрями і рівень розвитку економіки. У Кліматичній програмі, яка є скла-
довою частиною Всесвітньої кліматичної програми, також зазначено, що
незначні зміни клімату на фоні складної екологічної ситуації в Україні
можуть викликати значні соціально-економічні збитки, якщо не вживати
комплексу заходів до запобігання їм. У 2005 році було затверджено
«Національний план з реалізації положень Кіотського протоколу до
Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату»6,
який згодом (у 2009 році) був уточнений. В «Основних засадах (Стратегії)
державної екологічної політики України на період до 2020 року»7, в рам-
ках цілі 2 «Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологіч-
ної безпеки» визначено окремі завдання щодо скорочення обсягу викидів
парникових газів, а також основних засад державної політики з адаптації
до зміни клімату.

«Національним планом дій з охорони навколишнього природного сере-
довища на 2011–2015 роки»8, передбачено реалізацію 8 завдань, спрямо-
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ваних на реалізацію РКЗК. Була також прийнята Енергетична стратегія
України на період до 2030 р.9 Проблеми зміни клімату розглядаються серед
іншого як чинник національної безпеки. Питання «Про стан та проблеми
імплементації Україною Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй
про зміну клімату»10 розглядалося на засіданні Ради національної безпеки
і оборони України 15 червня 2007 року. Окрім того, на рівні Уряду України
було прийнято низку підзаконних актів щодо реалізації механізмів
Протоколу у сферах реалізації проектів спільного впровадження, міжна-
родної торгівлі викидами парникових газів, обліку викидів парникових
газів тощо (десятки нормативно-правових актів). Функції координатора
заходів щодо виконання зобов’язань України за зазначеними міжнародни-
ми документами було покладено на Мінприроди України; пізніше – на
Національне агентство екологічних інвестицій України. 

Таким чином, виконання зобов’язань міжнародних договорів сприяє
становленню у нашій державі правової охорони клімату. Однак процес
формування такого законодавства далекий від завершення, оскільки він
здійснюється без належної концептуальної основи, яка б на національно-
му рівні могла забезпечити реалізацію поставлених у міжнародних доку-
ментах мети, принципів та можливих шляхів з адаптації до зміни клімату.
На рівні законів вказана сфера є зовсім прогальною. В Україні не прийня-
то базового закону, який би на найвищий законодавчий рівень підняв між-
народні зобов’язання. У першу чергу це стосується проекту Закону
України про регулювання обсягу антропогенних викидів та абсорбції пар-
никових газів; проекту Закону України про особливості оподаткування
операцій, пов’язаних з реалізацією проектів, спрямованих на скорочення
викидів парникових газів, який мав би створити сприятливі умови для реа-
лізації заходів, спрямованих на скорочення викидів парникових газів,
зменшення податкового та фінансового тиску на українські підприємства,
що реалізують відповідні проекти. 

У Верховній Раді України за останні чотири роки розглядались низка
законопроектів цієї сфери («Про екологічний ринок» (реєстр. № 5166 від
25.09.2009); «Про парникові гази» (реєстр. № 5425 від 09.12.2009); «Про
енергоефективність» (реєстр. № 5016 від 23.07.2009); «Про регулювання
управління викидами та абсорбцією поглиначами парникових газів
(реєстр. № 4750 від 23.09.2010); «Про регулювання у сфері енергозбере-
ження (реєстр. № 7231 від 07.10.2010), які були відхилені, у тому числі і з
причин відсутності у державі єдиного розуміння проблеми та правової
концепції з відповідних питань. 

Залишається недостатнім також державне фінансування відповідних
заходів та їх фінансова підтримка з альтернативних джерел (коштів
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища та
міжнародної технічної допомоги). Неналежний стан виконання
зобов’язань обумовлений також і низьким рівнем обізнаності управлін-
ських кадрів та відповідних фахівців, частими кадровими змінами у скла-
ді центральних органів виконавчої влади. Не було запроваджено також
процес громадського обговорення проектів нормативно-правових доку-
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ментів з питань зміни клімату. Важливе значення має й підготовка науко-
вого, технічного та управлінського персоналу, відповідального за їх реалі-
зацію, а також розміщення та постійне оновлення інформації про зміну
клімату на веб-сайтах Мінприроди України і Нацекоінвестагентства
України з метою інформування громадськості про проблеми зміни клімату
та його наслідки, стан виконання Протоколу та РКЗК, що здійснюється
вказаними органами неналежним чином. Отже, огляд законодавства дає
підстави зробити такі висновки. 

1. Наявна нормативна база України не є достатньою та потребує знач-
ного вдосконалення, особливо врегулювання питання зміни клімату на
рівні законів.

2. Необхідно прийняти стратегічні документи з питань глобальних змін
клімату та їх впливу на навколишнє природне середовище, економіку і
людину, які визначать політику України у цій сфері на найближчі роки
(політичні програми, державні стратегії розвитку промисловості, енерге-
тики, транспорту, житлово-комунального господарства, сільського госпо-
дарства, поводження з відходами, землекористування і лісового господар-
ства та інших галузей економіки), що особливо гостро постало в умовах
виконання зобов’язань на другий період дії Кіотського протоколу до РКЗК.

3. Увага органів влади, уповноважених приймати законодавство у сфері
зміни клімату, повинна бути перш за все спрямована на реальне скорочен-
ня викидів парникових газів. При прийнятті нормативних документів
повинна бути забезпечена участь громадськості та максимальне врахуван-
ня її думки, як того вимагає, участь громадськості в процесі прийняття
рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля
(Оргуська конвенція)11.
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УДК 349.6
С. М. ШЕРШУН

ПОНЯТТЯ ОЦІНКИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Досліджуються питання застосування в екологічному законодавстві поняття
«оцінка», на якому побудовані практично усі правові екологічні вимоги, правила.
Аналізуються різні підходи щодо визначення цього поняття в наукових публікаціях та
у нормативно-правових актах, доводиться, що оцінку слід розглядати, по-перше, як
оформлений певним чином результат діяльності з встановлення відповідності стану
навколишнього середовища, впливів на нього критеріям екологічної безпеки та іншим
екологічним параметрам, визначених екологічним законодавством; по-друге, як спеціа-
лізовану діяльність з встановлення відповідності стану навколишнього середовища,
впливів на нього правовим критеріям екологічної безпеки, іншим екологічним парамет-
рам, яку здійснюють уповноважені суб‘єкти в порядку, встановленому законом та
іншими нормативно-правовими актами . 

Ключові слова: охорона навколишнього середовища, оцінка, оціночна діяльність,
екологічне законодавство, впливи на стан довкілля. 

Шершун С.Н. Понятие оценки в области охраны окружающей среды (правовой
аспект)

Исследуются вопросы применения в экологическом законодательстве понятие
«оценка», на котором построены практически все правовые экологические требования,
правила. Анализируются различные подходы к определению этого понятия в научных
публикациях и в нормативно-правовых актах, доказывается, что оценку следует рас-
сматривать, во-первых, как оформленный определенным образом результат деятель-
ности по установке соответствия состояния окружающей среды, влияния на него
критериям экологической безопасности и другим экологическим параметрам, опреде-
ленных экологическим законодательством; во-вторых, как специализированную дея-
тельность по установке соответствия состояния окружающей среды, влияния на него
правовым критериям экологической безопасности, другим экологическим параметрам,
которую осуществляют уполномоченные субъекты в порядке, установленном законом
и иными нормативно-правовыми актами.

Ключевые слова: охрана окружающей среды, оценка, оценочная деятельность,
экологическое законодательство, воздействия на состояние окружающей среды.

Shershun Sergiy. The concept of evaluation in the field of environmental protection
(legal aspects)
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This article investigates the question of the application of environmental legislation the
term “evaluation”, which built almost all legal environmental requirements , rules. Various
approaches to the definition of the concept of scientific publications and regulatory legal acts
necessary that the assessment should be considered first, as designed in some way the result
of the installation according to the state of the environment, impact on his criteria for envi-
ronmental safety and other environmental parameters defined environmental legislation;
Secondly, as a specialized activity of a match the environment , impact on him legal criteria
of environmental safety and other environmental parameters , which is carried out by agents
in the manner prescribed by law and other legal acts.

Key words: environmental protection, assessment, evaluation activities, environmental
legislation impacts on the environment.

Оцінка іманентно властива будь-якій діяльності, що здійснюється у
природному середовищі, впливає на її стан. Ця діяльність обумовлена
потребами людини у споживанні корисних властивостей природи, отри-
манні від неї харчових продуктів, питної води тощо. Саме потреби люди-
ни у природних благах визначають її цінність. За філософським визначен-
ням цінність це те, на що орієнтується суб‘єкт у своїй пізнавальній та
практичній діяльності. А процес орієнтації на цінності пов‘язаний з оцін-
кою. «Оцінка – це сам процес і логічно втілений в оціночному судженні
наслідок, усвідомлення позитивної чи негативної значущості будь-яких
явищ природи …, здобутків пізнання для задоволення людських потреб,
інтересів, цілей суб‘єкта»1. У ієрархії цінностей природа займає верхній
щабель. Адже людина не може існувати поза природою, яка є середою її
перебування та життєдіяльності, джерелом ресурсів для розвитку вироб-
ництва, просторовим базисом розміщення продуктових сил. У процесі
взаємодії з природою людина, з одного боку, має пристосовуватися до при-
родних умов своєї життєдіяльності, а з іншого, відповідно до своїх потреб
змінює природу. За таких умов у людини нема іншої альтернативи аби про-
раховувати і передбачати наслідки своїх дій, свого впливу на природу.
Отже цінність природи і оцінка природи становлять єдиний комплекс. В
цінності виявляються характеристики природи, її ресурсів, які мають задо-
вольняти потреби людини, а оцінка призначена виявити наявність чи від-
сутність відповідної цінності, зокрема, задовольняти потреби людини у
природній сировині, сприятливих для життя екологічних умовах тощо.

На застосуванні оцінки побудовані практично усі правові екологічні
вимоги, правила. Їх переважно імперативний характер робить обов‘язко-
вим для кожного суб‘єкта екологічних правовідносин звіряти з ними свої
дії, приймати рішення та визначати заходи з охорони навколишнього сере-
довища на основі оцінки їх відповідності приписам з забезпечення еколо-
гічної безпеки, раціонального використання та відновлення природних
ресурсів, охорони навколишнього середовища у цілому На цій стадії ана-
лізу поняття «оцінки впливів на стан навколишнього середовища» виникає
потреба у отриманні відповіді на те: а що власне являє собою її природа,
який її зміст? Тут слід узяти до уваги те, що саме наявність науково
обґрунтованого поняття юридичної категорії дозволяє у концентрованому
вигляді відобразити його сутність та закласти основу для здійснення сис-
темного аналізу відповідного питання. 
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Зазвичай термін «оцінка» в екологічному законодавстві застосовується
для посилення оціночних характеристик тієї чи іншої діяльності. Нерідко
він сам по собі є ключовим, визначальним у дефініціях, що пропонуються
у законах, що регулюються відносини з природокористування та охорони
навколишнього середовища. Це має місце, зокрема, у Законі України «Про
оцінку земель»2, при визначенні окремих видів оцінки земель. Наприклад,
бонітування грунтів визначається як «порівняльна оцінка якості грунтів з
їх основними природними властивостями …», а під економічною оцінкою
розуміється «оцінка землі як основного ресурсу і засобу виробництва у
сільському та лісовому господарствах і як просторового базису …» (ст.1).
Оцінка є ключовим елементом визначення екологічної експертизи як
«виду науково-практичної діяльності …, що грунтується на міжгалузево-
му екологічному дослідженні, аналізі та оцінки предпроектних, проектних
та інших матеріалів чи об‘єктів …», що наводиться у Законі України «Про
екологічну експертизу» (ст.1). На оцінці робиться наголос у визначенні
інвентаризації викидів як «оцінки антропогенних викидів парникових
газів, яка проводиться у відповідності з прийнятими РЗК ООН (Рамковою
Конвенцією ООН про зміну клімату) методичними принципами …», яке
наведене у Методичних рекомендаціях щодо підготовки методик для
інвентаризації викидів парникових газів від антропогенних джерел,
затвердженій наказом Національного агентства екологічних інвестицій
України від 05.10.2009 р. № 73. З наведених прикладів можна скласти уяву
про певні напрямки застосування оцінки, але суть її вони не розкривають.
Ще далі від розкриття цієї суті знаходяться визначення, в яких робиться
спроба розкрити поняття оцінки через застосування терміну оцінку
(наприклад стратегічна екологічна оцінка – це «оцінка імовірних екологіч-
них … наслідків» – Протокол про стратегічну екологічну оцінку до
Конвенції про оцінку впливів на навколишнє середовище у транскордон-
ному контексті (Київ, 21 травня 2003 р.). 

Не дають уяви про сутність поняття «оцінки» використання його у
визначеннях, в яких робляться спроби виокремити окремі види діяльності
з оцінки. Такі спроби досить чисельні. Наприклад, оцінка ризику визнача-
ється як «процес встановлення величини ризику» (п.1.2 Прядку проведен-
ня оцінки вразливості ядерних установок та ядерних матеріалів, затвер-
дженого наказом Держкомітету ядерного регулювання України від
30.11.2010 р. № 169), а оцінка безпеки АС – «перевірка відповідності без-
пеки АС вимогам норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпе-
ки (Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій, затверджені наказом
Держкомітету ядерного регулювання України (п.1.5.) від 22.09.2010 р. №
124)3. У окремих випадках наголос робиться на розкритті окремих аспек-
тів застосування оцінки у даній сфері. Наприклад на розгляді системи
оцінки робиться акцент у Порядку функціонування національної системи
оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регу-
люються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоно-
вий шар, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
21.04.2006 р. № 5544. У ньому до зазначеної системи віднесено: плануван-
ня та проведення суб‘єктами господарювання щорічної інвентаризації
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антропогенних викидів та абсорбації парникових газів; узагальнення
результатів інвентаризації; складання національного кадастру антропоген-
них викидів та абсорбації парникових газів і контроль за його якістю;
забезпечення архівного зберігання інформації національного кадастру
антропогенних викидів тощо. З наведеного складається враження, що
оцінка у даній сфері це набір різних дій облікового, інформативного, пла-
нового та іншого характеру, які мають давати уяву про відповідні впливи
на довкілля. 

Корисним для розуміння оцінки є включення у нормативно-правові
акти вимоги що встановлення параметрів оцінки екологічних наслідків
відповідної діяльності. Зокрема, у Методики оцінки ефективності реаліза-
ції регіональних природоохоронних та державних (загальнодержавних)
цільових екологічних програм, затвердженій наказом Мінприроди України
від 15.10.2012 р. № 4915, розробникам програми пропонується визначати
показники, за якими можна здійснювати її виконання, оцінювати кількісні
зміни у довкіллі. У такому разі увага фокусується на суттєвому моменті
оцінки, однако сутність оцінки не розкривається. 

У науковій (спеціальній) літературі зазвичай повторюють визначення
та характеристики видів діяльності з оцінки довкілля, що пропонуються у
нормативно-правових актах, або ж дещо модернізують їх. Звідси досить
слабка наукова понятійна база з оцінки у даній сфері, що має вади, запози-
чені з законодавства. Так само, як і у ньому, у науковій літературі мають
тавтологічні визначення оцінки. Зокрема, в одному із досліджень з відпо-
відного питання йдеться про те, що оцінка впливу на довкілля – це процес
оцінки ймовірних наслідків промислової діяльності для довкілля та здо-
ров‘я людей на етапі планування такої діяльності6. Також оцінка впливу на
навколишнє середовище (ОВНС) може розумітися досить широко, зокре-
ма, як процес ідентифікації, прогнозування і кількісної оцінки ймовірного
впливу на природне середовище в результаті реалізації того чи іншого про-
дукту, інвестиційної пропозиції7. За такого підходу до розуміння оцінки
може здатися, що оцінка це не тільки власне оцінка, а й ще інші види діяль-
ності. 

Особливістю екологічного законодавства України є те, що у багатьох
випадках термін оцінка використовується без усякого визначення. За таких
умов навіть фахівці певним чином можуть бути дезорієнтовані щодо мас-
штабів застосування у даній сфері поняття оцінки. Інформативно вони
зазвичай зв‘язані тими згадками про оцінку, які мають місце у найбільш
відомих нормативно-правових актах або у засобах масової інформації з
актуальних питань організації охорони довкілля. Тому не дивно, що поде-
куди оцінка впливів на стан навколишнього середовища у спеціальній
літературі, пов‘язується лише з передпроектною та проектною стадію
рішень з господарських та інших питань. Зокрема, Палєхов Д.О. прямо
констатує, що оцінка в українському законодавстві «визначена тільки у
складі екологічної експертизи, нормативно розроблена тільки у межах дію-
чих екологічних стандартів і норм, оцінка проводиться на завершальній
стадії процесу розробки рішень як контрольно-дозвільна процедура»8. До
вад досліджень, котрі стосуються застосування оцінки у даній сфері, є їх
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обмежений характер, акцентування уваги на окремому аспекті її застосу-
вання, намаганні відмежувати той чи інший напрямок використання оцін-
ки від іншого (наприклад, екологічної експертизи від процедури оцінки
впливів на навколишнє середовищ)9, а не виявленні її загальних рис.

Для розуміння поняття «оцінки впливів на стан навколишнього середо-
вища» слід звернутися до загальних визначень поняття «оцінка», яке про-
понується у наукових працях. В них, зокрема, звертається увага на досить
широкий смисловий діапазон вживання цього поняття у повсякденному
житті. Під оцінкою зазвичай розуміється: думка, судження про якість,
характер кого чи чого не будь; відмітка, що ставиться викладачем при
визначенні знань, навиків учня; висловлювання, що встановлює абсолют-
ну чи відносну цінність якогось об‘єкта; діяльність по визначенню ціннос-
ті об‘єкта, його вартості, відповідності певним параметрам. Суттєва увага
приділена категорії оцінки з боку вчених лінгвістів. Вони пропонують
різні підходи до його визначення. Наприклад, висловлюється думка, за
якою роль оцінки полягає у тому, щоб співвіднести предмети та події з
ідеалізованою, тобто нормативною картиною світу. Завданням оцінки у
такому випадку буде відокремлення норми від аномалії10. Інші дослідники
фокусують увагу на необхідності відрізняти оцінку від більш об‘ємного
поняття кваліфікація. Оцінка у вузькому значенні – це протиставлення за
ознакою добре/погане. У поняття кваліфікації входить власне оцінка і
деякі інші властивості, наприклад, параметричні (великий/маленький,
вузький/широкий і таке інше)11. Широке визначення оцінки пропонує М.В.
Ляпон. На її думку, оцінка – це вербалізований (відображений, зареєстро-
ваний у мовному акті) результат кваліфікуючої діяльності свідомості або
діяльності сенсорної (чутливої, емотивної) сфери людської діяльності12.
Багато лінгвістів робить акцент на співвідношенні цінності та оцінки.
Зокрема, С.І. Ожегов у своєму «Словаре русского языка»13 визначає оцін-
ку як думку про цінність, рівень чи значимість кого не будь/чого не будь.
В.Телія пише, що оцінка «це думка суб‘єкта оцінки про позитивну та нега-
тивну цінність того, що визначається у цілому або ж якої-небудь власти-
вості, основане на неписаних, але узуальних нормах цінностної картини
світу, що склалася у даному мовному колективі, та на його життєвій філо-
софії»14. 

Узагальнюючи розглянуті підходи щодо визначення поняття «оцінки»
можна зробити висновок про те, що тут застосовуються два варіанти: 1)
оцінка визначається як судження про явища, дії, об‘єкти на предмет відпо-
відності їх певним характеристикам, які становлять суспільний чи індиві-
дуальний інтерес для відповідних суб‘єктів; 2) під оцінкою розуміється
діяльність по визначенню характеристик явищ, дій, об‘єктів за певними
параметрами. Перший варіант слід вважати базовим, основним, оскільки
виражає суть оцінки як форми мислення, в якій стверджується або запере-
чується щось відносно явищ, дій, об‘єктів. Саме він дозволяє зрозуміти
сутність будь якої діяльності, що переслідує оціночні завдання. Ця діяль-
ність може здійснюватися за різною процедурою, із застосуванням різних
методів та засобів, переслідувати різні завдання, але завжди своїм резуль-
татом має судження оціночного характеру. 
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Зазначені моменти у повній мірі мають прояв у застосуванні оцінки в
правовідносинах з охорони навколишнього середовища, яка за характером
свого застосування є: а) складовою загальних повноважень екологічної
спрямованості органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядуван-
ня, підприємств, установ, організація та громадян; б) спеціалізованою
функцією управління в галузі охорони навколишнього середовища, забез-
печення екологічної безпеки. 

У першому варіанті застосування оцінки є органічною частиною орга-
нізаційної та правоохоронної діяльності у даній сфері відповідних
суб‘єктів. У такому разі оцінка виступає у якості однієї з стадій управлін-
ського, правоохоронного процесу, або ж використовується як метод управ-
ління, аналітичного процесу у даній сфері суспільних відносин.
Наприклад, у процедурі надання спеціальних дозволів на природокористу-
вання стадія погодження цього питання з природоохоронними органами
базується в основному на встановленні відповідності поданих документів
та матеріалів вимогам екологічного законодавства. А як вже зазначалося,
встановлення відповідності кого/чого не будь певним вимогам, характе-
ристикам є ключовою ознакою оцінки. У багатьох випадках оцінка є важ-
ливим методом (способом) здійснення тієї чи іншої діяльності. Це дуже
помітно при здійсненні контролю в галузі охорони навколишнього середо-
вища, природокористування. Тут оцінювання, тобто встановлення відпо-
відності діяльності, що перевіряється, правовим екологічним вимогам
здійснюється майже на всіх стадіях контролю. Але ж контроль має своїм
завданням не тільки оцінити відповідність підконтрольної діяльності пев-
ним правовим вимогам, а й визначити заходи з усунення виявлених право-
порушень і при необхідності застосувати до винної особи адміністративні
санкції чи підготувати матеріали для стягнення з правопорушника шкоди,
завданої природному середовищу. Отже, оцінка це лише один з методів,
що поряд з іншими застосовується у процесі контролю у даній сфері.

Другий варіант застосування оцінки, як спеціальної функції управлін-
ня, набуває у правовідносинах з охорони навколишнього середовища все
більшого поширення. Його поява та подальший розвиток у екологічному
законодавстві зумовлений потребою в умовах інтенсифікації природоко-
ристування, зростаючого негативного впливу техногенної та іншої антро-
погенної діяльності на довкілля мати чітку, повну уяву про прямі та опо-
середковані негативні техногенні впливи на довкіллю. Для вирішення
цього завдання розробляються і запроваджуються спеціальні види та спо-
соби екологічно орієнтованих оцінок, що здійснюють за спеціальною про-
цедурою. Серед них слід виділити наступні: 1) процедуру оцінки впливів
на навколишнє середовище (ОВНС) плануємої діяльності, яка детально
регламентована, а її проходження є обов‘язковою для всіх проектів госпо-
дарської діяльності, що чинять вплив на довкілля; 2) екологічну експерти-
зу, яка ґрунтується на екологічному дослідженні, аналізі та оцінки перед-
проектних, проектних та інших матеріалів чи об‘єктів; 3) екологічний
аудит, під яким розуміється документально оформлений системний неза-
лежний процес оцінювання об‘єкта екологічного аудиту, що включає зби-
рання і об‘єктивне оцінювання об‘єкта екологічного аудиту; 4) моніторинг
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довкілля, завданням якого є спостереження за станом навколишнього сере-
довища з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та лік-
відації наслідків негативних процесів; 5) інші процедури оцінки в галузі
охорони довкілля, які мають вузькоспеціалізований характер, передбача-
ють для певних цілей особливі способи чи засоби оцінки (інвентаризація
(оцінка) викидів парникових газів від антропогенних джерел; оцінка ско-
рочення викидів парникових газів при санації будівлі; оцінка збитків від
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
оцінка ефективності реалізації регіональних природоохоронних та дер-
жавних (загальнодержавних) цільових екологічних програм; оцінка безпе-
ки атомних станцій; оцінка стану системи обліку та контролю ядерних
матеріалів; оцінка запасів корисних копалин; оцінка ризику потенційного
впливу генетично модифікованих організмів на навколишнє природне
середовище; тощо). 

Розвиток спеціальних відокремлених (самостійних) екологічно орієн-
тованих оціночних процедур, свідчить що йде процес формування оціноч-
ної функції управління (державного, самоврядного, громадського, вироб-
ничого) в даній сфері. Ця функція включає усі види діяльності, в яких
оцінка є домінуючим чинником й складає їх основне призначення.
Констатація зазначеного має важливе значення для розуміння подальших
процесів розвитку правового забезпечення спеціалізованої оцінки в галузі
охорони довкілля. Адже формування самостійної функції управління є
передумовою для виникнення та розвитку окремого правового інституту,
що має сприяти її здійсненню. Початок такому процесу в Україні було дано
у 1991 році, коли був прийнятий Закон України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища». Він дав поштовх для появи багатьох нор-
мативно-правових актів з питань охорони довкілля, серед яких й ті, що
стосуються екологічного моніторингу, екологічної експертизи та інших,
які заклали основи правової регламентації оцінки у даній сфері. Сьогодні
настає черга для наступного етапу його розвитку, пов‘язаного з об‘єднан-
ням, уніфікацією норм, що спеціалізуються на регламентації оцінки у
даній сфері. Шляхи вирішення цього питання потребують окремого
дослідження, висвітлення у окремій публікації. Тут же констатуємо, що
формування правового інституту оцінки у даній сфері, передбачає й визна-
чення відповідного базового поняття. 

В основу цього визначення має бути закладена така загальна, ключова
ознака оцінки як встановлення відповідності об‘єкту оцінки певним кри-
теріям (параметрам, показникам). Конкретизуючи це твердження, зазначи-
мо, що оцінка у правовідносинах з охорони навколишнього середовища
передбачає встановлення відповідності стану навколишнього середовища
(його окремих компонентів), різних видів діяльності, що впливають на цей
стан, об‘єктів, речовин, матеріалів, використання яких несе загрозу для
довкілля, життя та здоров‘я людини екологічним параметрам, що передба-
чені нормативами, правилами, стандартами іншими приписами екологіч-
ного законодавства. Такий підхід до визначення оцінки фокусує увагу на
призначенні оцінки, дозволяє зрозуміти про що йдеться, коли у норматив-
но-правових актах з охорони навколишнього середовища оцінка відно-
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ситься до цілей чи завдань відповідної природоохоронної діяльності. Для
подальшого розуміння сутності оцінки важливо відобразити і ставлення до
неї як до діяльності. Адже судження з оцінки формується у процесі відпо-
відної спеціалізованої діяльності, яка може бути визначена як оціночна
діяльність. До неї залучаються у тій чи іншій формі, на тому чи іншому
етапі оцінки практично усі суб‘єкти (громадяни, підприємства, організації
та установи, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування)
правовідносин з охорони навколишнього середовища, при прийнятті
рішень, що зачіпають екологічні інтереси країни чи окремого регіону, міс-
цевості. Залучення цих суб‘єктів до відповідної оцінки здійснюється не
стихійно, а в установленому законодавством порядку, який забезпечує їх
взаємодію, надає можливість висловити думку щодо доцільності прийнят-
тя екологічно значущого рішення з відповідного питання, можливих варі-
антів його коригування і тим самим вплинути на його реалізацію.

Підсумовуючи аналіз сутності оцінки, слід констатувати, що:
а) за своїм призначенням та наслідками оцінка в галузі охорони навко-

лишнього середовища має бути визначена як оформлений певним чином
результат діяльності з встановлення відповідності стану навколишнього
середовища, техногенних та інших антропогенних й природних впливів на
нього критеріям екологічної безпеки та іншим екологічним параметрам,
встановлених екологічним законодавством;

б) оцінка як вид діяльності – це спеціалізована діяльність з встанов-
лення відповідності стану навколишнього середовища, впливів на нього
правовим критеріям екологічної безпеки, іншим екологічним параметрам,
яку здійснюють уповноважені суб‘єкти в порядку, встановленому законом
та іншими нормативно-правовими актами. 
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УДК 343.9.018
О. М. ЖУК

СОЦІАЛЬНА І ТРУДОВА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ 
НА ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНУ АДАПТАЦІЮ ЖІНОК

Розглядається соціально-правова природа соціальної і трудової реабілітації жінок:
їх соціальна адаптація та надання соціальних, психологічних та медичних гарантій.
Основною метою соціальної реабілітаціі жінок, звільнених з місць позбавлення волі, є
відновлення у особистості суспільно-корисних зв’язків, навичок, звичок, кваліфікації та
пристосування до життя в суспільстві. 

Ключові слова: Соціальна та трудова реабілітація, постпенітенціарна адапта-
ція,соціальна адаптація. 

Жук Е.Н. Социальная и трудовая реабилитация и ее влияние на постпенитен-
циарную адаптацию женщин

Рассматривается социально-правовая природа социальной и трудовой реабилита-
ции женщин: их социальная адаптация и предоставление социальных, психологических
и медицинских гарантий. Основной целью социальной реабилитации женщин, осво-
божденных из мест лишения свободы, является возобновление у личности обществен-
но-полезных связей, навыков, привычек, квалификации и приобщения к жизни в общес-
тве. 

Ключевые слова: социальная и трудовая реабилитация, постпенитенциарная
адаптация, социальная адаптация.

Zhuk Olena. Social and vocational correction and its impact on prison adaptation
women

The article examines the socio-legal nature of social work education and women: their
adaptation and the provision of social, psychological and health guarantees. The main pur-
pose of social education of women released from prison, is to resume in person socially bene-
ficial relationships, skills, habits, skills and initiation to life in society.

Key words: social and labor education, prison adaptation, social adaptation.

Термін “реабілітація” походить від латинського слова „rehabilitio” –
(відновлення), знайшло відображення в юриспруденції і медицині. В меди-
цині під реабілітацією розуміють усунення наслідків хвороби або травми,
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а також комплекс медичних, психологічних та інших заходів, які спрямо-
вані на відновлення порушених функцій організму та працездатності хво-
рих і інвалідів. У правовому аспекті реабілітація – це відновлення в пра-
вах, наприклад, реабілітація колишніх в’язнів тоталітарного режиму, реа-
білітація при перегляді справи та судового вироку при відсутності складу
злочину або постанова про припинення справи про адміністративне пра-
вопорушення та ін. Так і визначення терміну нерозкривають повністю його
сутності, оскільки в соціальній сфері існують специфічні елементи реабі-
літації, як чітко визначеної категорії людей, а не тільки осіб, які звільня-
ються з місць позбавлення волі. Мова йде про повну соціальну реабіліта-
цію і про зняття обвинувачення або судимості.

Дослідження проблеми соціальної реабілітації жінок, звільнених з
місць позбавлення волі, зумовлюється тим, що жінка, яка відбула покаран-
ня і звільняється на волю, неминуче має істотні соціальні деформації.
Ізоляція від суспільства, специфічне середовище УВП, яке різко відрізня-
ється від звичного для засудженого способу життя, злочинна субкультура,
специфічні умови життя, в яких деякі засуджені перебувають протягом
кількох років, негативно впливають на їх особистості.

При розгляді реабілітації жінок, звільнених з місць позбавлення волі,
мова іде про специфічну соціальну категорію – колишніх засуджених, які
відбули покарання в ізольованому від суспільства середовищі, із специ-
фічними умовами життя та розвинутою злочинною субкультурою. Після
звільнення вони мають відновити втрачені ними трудові, професійні
навички, сімейні стосунки, знайти роботу, житло та інше, тобто поверну-
тися в суспільство, і у подальшому житті дотримуватись існуючих в сус-
пільстві соціальних норм. Досягнення цієї мети потребує вивчення і визна-
чення поняття соціальної реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлен-
ня волі, саме в соціальному аспекті для того, щоб допомогти звільненим
повернутися в суспільство, а якщо потрібно, то й виробити необхідні для
ведення соціально корисного способу життя якості. 

Соціальна реабілітація жінок, які звільняються з місць позбавлення
волі, являє собою двоетапний процес, який складається з їх підготовки до
життя на волі та надання соціальної допомоги після звільнення.

Необхідність реабілітації жінок, що звільняються з місць позбавлення
волі, обумовлена двома причинами: по-перше, самим фактом скоєння зло-
чину, що є свідченням допущених у минулому помилок при соціалізації
даної особистості, які і дозволили їй вчинити злочин, тобто протиставити
себе суспільству; по-друге, у зв’язку із скоєними протиправними діями, які
підлягають покаранню у вигляді позбавлення волі. Необхідно визначити
фактори, які зумовлюють застосування реабілітаційних заходів до жінок,
які звільнилися з місць позбавлення волі:

– розрив соціальних зв’язків і втрата соціального статусу;
– психологічне потрясіння;
– утрата професійної та трудової кваліфікації;
– економічні втрати, необхідність відновлення матеріального стану;
На наш погляд під поняттям соціальної реабілітації звільнених з місць

позбавлення волі слід розуміти, процес підготовки жінок, у яких закінчу-
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ється строк відбування покарання в УВП та надання їм постпенітенціарної
допомоги, яка реалізується у вигляді комплексу заходів соціального, право-
вого, виховного та кримінологічного характеру, направленого на відновлен-
ня, а при необхідності і на набуття цими особами особистих якостей, що
дозволяють їм вести законослухняний і соціально корисний спосіб життя.

Основною метою соціальної реабілітації жінок, звільнених з місць
позбавлення волі, є відновлення у особистості суспільно-корисних зв’яз-
ків, навичок, звичок, кваліфікаціі та пристосування до життя в суспільстві.

До соціальної реабілітації необхідно віднести комплекс заходів з
надання в постпенітенціарний період соціальної, правової, медичної, пси-
хологічної допомоги та забезпеченістю житлом з метою пристосування
звільненого до умов життя на волі, які будуть розглянуті нижче.

Характерними особливостями соціальної реабілітації жінок, звільне-
них з місць позбавлення волі, є: 

– вплив соціального середовища на процес адаптації звільнених з місць
позбавлення волі;

– відновлення соціальних зв’язків у культурній, економічній, правовій,
сімейній та інших сферах соціального життя;

– співвідношення системи особистих психологічних установок та
вимог, які пред’являються навколишнім середовищем – у трудовому колек-
тиві, побутовому оточенні в сім’ї тощо;

– професійна та правова орієнтація звільнених на життя без правопо-
рушень, адаптацію до нового способу життя і виконання вимог криміналь-
но-правових норм та правил суспільної поведінки;

– соціальна реабілітація проходить після звільнення з УВП і потребує
системної перебудови соціальних, психологічних, побутових, моральних
та інших уявлень та життєвих орієнтацій;

– ставлення звільненого до праці, підвищення його кваліфікації при
працевлаштуванні за спеціальністю, яку він мав до засудження, та надан-
ня йому можливості знайти роботу і житло;

– вплив колишніх засуджених та інших кримінальних елементів на
звільнену особу.

Практика створення центрів соціальної адаптації свідчить про те, що
їхня діяльність зменшує ймовірність скоєння повторних злочинів. Як пока-
зало дослідження, звільнені особи, які отримали соціальну допомогу, не
здійснюють нових правопорушень і ведуть законослухняний спосіб життя. 

Організацією центрів соціальної адаптації повинні займатися місцеві
органи влади, для цього їм потрібні рішення місцевої державної адмініс-
трації та положення про центри соціальної адаптації, в якому мають бути
чітко визначені мета, завдання, функції і функціональні обов’язки його
працівників, основні напрями діяльності, правила користування його
допомогою тощо.

Вважаємо за доцільне започаткувати роботу центрів соціальної адапта-
ції у формі державної організації, і на першому етапі надавати їм фінансо-
ве забезпечення з Державного та місцевого бюджетів.

Органи місцевої влади та самоврядування повинні виділити безкош-
товно для центрів соціальної адаптації приміщення, земельні ділянки,
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створити цехи, майстерні, спеціалізовані сільськогосподарські підприєм-
ства, забезпечити їх обладнанням. Джерелом фінансування можуть бути
кошти державних і приватних підприємств, фірм та іноземні інвестиції.

Працівники центру адаптації повинні мати постійний контакт з цен-
трами зайнятості населення, отримувати інформацію від підприємств та
організацій, працевлаштовувати та забезпечувати житлом жінок, які звіль-
нені, і протягом трьох місяців до звільнення підтримувати контакти з адмі-
ністрацією Державної пенітенціарної служби, як це передбачено ст.156
Кримінально-виконавчого кодексу України, згідно з яким “не пізніше ніж
за три місяці до закінчення строку покарання адміністрація УВП через
територіальні органи внутрішніх справ і центри зайнятості населення вжи-
ває заходів щодо трудового і побутового влаштування засуджених за обра-
ним місцем проживання”1.

В законі України „ Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи від-
були покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний
строк” дається визначення соціальної адаптації як процесу засвоєння
звільненими особами соціального досвіду з метою повернення іх до само-
стійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспіль-
стві2.

На сьогоднішній день проблеми постпенітенціарної адаптації та кон-
тролю мало вивчені, хоч і знайшли відображення в працях О.І. Зубкова,
О.М. Джужі, А.В. Кирилюка, Р.А. Калюжного, М. О. Стручкова, О.В. Фі -
лімонова, С.Я. Фаренюка, В.М. Трубнікова, Р.А. Сабітова, та інших вчених.

Так, на погляд С.Я. Фаренюка „постпенітенціарний вплив на осіб,
звільнених з місць позбавлення волі, є однією із стадій виправно-трудово-
го процесу, який спрямований на переконання засуджених в об’єктивній
необхідності правомірної поведінки на волі і наданні їм допомоги в побу-
товому, трудовому влаштуванні та організації контролю за їх поведінкою,
аж до застосування кримінально-правових заходів примусу з метою недо-
пущення становлення їх на шлях скоєння повторних злочинів”3.

О.М. Джужа, А.В. Кирилюк, розглядаючи в своїх працях проблеми вік-
тимологічної поведінки, вважають, що біологічні і психологічні власти-
вості особистості, яких вони набули в соціальній сфері, у відносинах еко-
номічних, соціально-правових, культурного та виховного характеру впли-
вають на постпенітенціарну поведінку особистості4.

Р.А. Сабітов під „посткримінальною поведінкою розуміє правомірну та
неправомірну поведінку особистості, яка знаходиться в місцях позбавлен-
ня волі або звільнилась після ув’язнення”5.

В.М. Трубніков вважає, що “процес соціальної адаптації в пост пені-
тенціарний період залежить від багатьох факторів, які повинні бути спри-
ятливими для успішного входження особи, звільненої з місць позбавлення
волі, в нову або змінену середу, оскільки під час відбування покарання
засуджений був відірваний від звичних умов, в результаті чого послаби-
лись, а інколи і зовсім втратились соціальні зв’язки, через що засудженому
необхідно знову адаптуватися на волі”6.

Р.А. Калюжний і І.С. Сергеєв, розглядаючи актуальні засади пенітенці-
арної доктрини та пенітенціарної політики, визначають поняття постпені-
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тенціарної політики та її впливу на ресоціалізацію засуджених і підкрес-
люють, що вона “повинна розглядатися як сукупність юридичних, органі-
заційних засобів щодо ресоціалізації засуджених. При цьому Україна має
самостійно визначити свою пенітенціарну політику і повинна створювати
власну пенітенціарну систему, основою якої об’єктивно має стати прогре-
сивна система відбуття покарання”, та вказується на “необхідність ство-
рення нової, власної правової бази, на організацію ефективної діяльності з
ресоціалізації та соціальної адаптації засуджених та постпенітенціарної
діяльності”7.

М.О. Стручков, розглядаючи теорію правового примусу, вперше в юри-
дичній літературі використав категорію „спеціально-попереджувального
впливу”, яку можна розглядати як вплив на засудженого в пенітенціарний
і постпенітенціарний періоди. На нашу думку, цю категорію можна засто-
совувати для визначення впливу різних видів правового примусу як в міс-
цях позбавлення волі, так і після звільнення від відбування покарання8.

Найбільш вірним, на наш погляд, є висловлювання В.М. Трубнікова
про те, що „соціальна адаптація звільнених від відбування покарання може
протікати успішно при наявності у суб’єкта бажання відновити (або вста-
новити) нормальні відносини в родині, трудовому колективі, за місцем
проживання. Іншими словами, вона повинна носити добровільний харак-
тер. Елементи примусу бувають необхідними для здійснення соціального
контролю за поведінкою особи, для попередження нових правопорушень9. 

Таким чином, соціальна адаптація – це засіб постпенітенціарного впли-
ву, оскільки адаптація – це пристосування до умов життя на волі, а постпе-
нітенціарний вплив включає комплекс заходів по підготовці засудженого
до звільнення, надання звільненому допомоги в трудовому та побутовому
влаштуванні, організацію загального контролю за звільненим та встанов-
лення в особливих випадках адміністративного нагляду. 

В системі постпенітенціарної адаптації адміністративний нагляд є
одним із засобів постпенітенціарного контролю за жінками, які не хочуть
ставати на шлях перевиховання і, як висловлюється О.І. Зубков, „виража-
ється в утриманні нестійких громадян від скоєння ними нових злочинів
шляхом блокування та нейтралізації причин і умов відновлення їх до
життя”10. 

На думку О.В. Філімонова, “посткримінальний контроль є різновидом
соціального контролю, який виступає в якості складової частини заходів
індивідуальної профілактики на стадії попередження злочинів11.

Кримінально-виконавчий кодекс України (ст. 158, 159) передбачає вста-
новлення адміністративного нагляду за особами, звільняємими з місць
позбавлення волі, а також здійснення громадського контролю за поведін-
кою осіб, звільнених від відбування покарання (ст. 160-164), однак не рег-
ламентує порядок конкретної допомоги цим категоріям в їх трудовому та
побутовому влаштуванні. В цій частині Закон потребує доповнень. 

Таким чином, виходячи з вищерозглянутого, можна зробити висновоки:
– по-перше, з урахуванням результатів вивчення проблеми реабілітації,

як соціально-правової категорії автором дається поняття соціальної та тру-
дової реабілітації жінок, звільнених з місць позбавлення волі. До соціаль-
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ної реабілітації автор відносить процес підготовки осіб, у яких закінчуєть-
ся термін відбування покарання в установах виконання покарань, шляхом
надання їм постпенітенціарної допомоги, яка реалізується у вигляді ком-
плексу заходів соціального, правого, виховного та кримінологічного харак-
теру, направленого на відновлення, а за необхідності набуття цими особа-
ми особистих якостей, які дозволяють їм вести законослухняний та соці-
ально-корисний спосіб життя. Трудова реабілітація передбачає допомогу
органів державної влади та управління, центрів зайнятості населення у
працевлаштуванні звільненого, та наданні йому допомоги, наданні профе-
сії.

– по-друге, важливе місце в соціальній та трудовій реабілітації жінок,
звільнених з місця позбавлення волі, належить постпенітенціарній дотації,
до якої автор відносить систему заходів соціального, трудового, адмініс-
тративного контролю та нагляду за звільненими, надання їм допомоги в
отриманні місця проживання та працевлаштування, налагодженні соціаль-
них та сімейних зв’язків, виховання в них чесності і правомірної поведін-
ки, організації контролю за їхньою поведінкою, а в необхідних випадках –
застосування до них заходів адміністративного нагляду і контролю.

– по-третє, трудове та побутове влаштування жінок, звільнених на
волю після прибуття їх по місцю проживання, куди входить реєстрація,
направлення на роботу, забезпеченість житлом. Цими питаннями в сучас-
них умовах ринкових перетворень практично, ні місцеві органи виконавчої
влади, ні центри зайнятості не займаються. Центри зайнятості нормують
робочі місця, а звільнені на волю в більшості не бажають там працювати,
а органи місцевої виконавчої влади не спроможні виділити житло, гурто-
житки. Практично усіма цими питаннями займаються органи внутрішніх
справ а саме дільничні інспектора міліції, які практично не мають на це
повноважень і вирішують ці питання з підприємствами різних форм влас-
тивості, якщо мають особисті стосунки з їхньою адміністрацією. 
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УДК 343.21
З. А. ЗАГИНЕЙ

ГЕРМЕНЕВТИКА КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ: 
ФІЛОСОФСЬКІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналізуються філософські передумови дослідження герменевтики кримінального
закону, які хронологічно закінчуються серединою ХІХ століття. Визначено, що юри-
дична герменевтика має серйозне філософське підґрунтя та пройшла в дорадянський
період шлях від науки про тлумачення текстів до вчення про розуміння як суть буття.
Однак герменевтика є цілісною теорією, яка характеризується певними закономірнос-
тями.

Ключові слова: герменевтика, юридична герменевтика, герменевтика кримінально-
го закону, текст, розуміння, тлумачення, інтерпретація, застосування.

Загиней З.А. Герменевтика криминального закона: философские предпосылки
исследования

Анализируются философские предпосылки исследования герменевтики уголовного
закона, которые хронологически заканчиваются серединой XIX века. Определено, что
юридическая герменевтика имеет серьезное философское основание и прошла в досо-
ветский период путь от науки о толковании текстов к учению о понимании как сути
бытия. Однако герменевтика является целостной теорией, которая характеризуется
определенными закономерностями

Ключевые слова: герменевтика, юридическая герменевтика, герменевтика уголов-
ного закона, текст, понимание, толкование, интерпретация, применение.

Zaginey Zoa. Hermeneutics of criminal law: the philosophical background of research
The article analyzes the philosophical presuppositions of hermeneutics study of criminal

law, which chronologically end mid XIX century. Determined that the legal hermeneutics has
serious philosophical foundation and held in pre-Soviet period the way from the science of
interpretation of texts to the doctrine of understanding as the essence of being . However,
hermeneutics is a holistic theory, which is characterized by certain laws

Key words: hermeneutics, legal hermeneutics, hermeneutics criminal law text, under-
standing, interpretation, interpretation and application.

Найважливішим питанням герменевтичної методології є питання про
умови розуміння людиною значення сущого і належного та про межі інтер-
претаційної свободи. Особливе значення це питання набуло у сфері юри-
дичної герменевтики, де традиційне розуміння закону передбачає, що він
має обов’язкову силу і зазвичай застосовується в межах текстуально вира-
женої волі законодавця. Герменевтика кримінального закону є підходом до
права, який відповідає гуманітарних і правових ідеалам теперішнього часу.
Це вчення повинно базуватися на філософських підвалинах наукового вив-
чення.

Оскільки це вчення є молодим, дослідники мало приділяють уваги вив-
ченню проблем герменевтики кримінального закону. З загальнотеоретич-
них досліджень проблематики юридичної герменевтики виділимо наукові

318 Держава і право • Випуск 64

© ЗАГИНЕЙ Зоя Аполлінаріївна – кандидат юридичних наук, доцент, начальник від-
ділу досліджень проблем злочинності у сфері службової діяльності та корупції Науково-
дослідного інституту Національної академії прокуратури України
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Мета статті – визначити філософські засади дослідження герменевтики
кримінального закону.

Герменевтика як науковий напрямок філософії формувалася протягом
багатьох століть. Одні дослідники пов’язують герменевтику з іменем анти-
чного бога Гермеса – посланця богів, який доносив людям їх волю1. Інші
науковці пов’язують герменевтику з дієсловом «hermenetikos», яке пере-
кладається як «інтерпретувати», «пояснювати», «перекладати», «відобра-
жати», а також з іменником «hermeneia», який перекладається як «інтер-
претація» (або як священне писання, повідомлення)2.

Фактично вперше проблему герменевтики підняв Аристотель у
трактаті «Perihermenēias» («Про герменевтику»). У ньому він пояснює,
якрозрізняти«істинну» та «неправдиву» письмову мовунаоснові аналізу
тих тверджень, заперечень, протиріч, висловлюваньпро майбутнє тощо, які
містяться у тексті. Зокрема, основна ідея глави 7 трактату «Про герменев-
тику»полягає в тому, що цілий твір необхідно ділити на частини для того,
щоб визначити співвідношення частини з цілим. Фактично саме з цієї тези
бере свій початок ідея герменевтичного кола в пізнішій герменевтиці3. 

Подальший розвиток герменевтики пов’язаний з необхідністю тлума-
чення та пояснення Біблії, перекладу релігійних текстів. Ідеї христи-
янської герменевтики отримали свій розвиток у працях Оригена («Про
начала»), Августина Аврелія («Християнськанаука, абопідстависвящен-
ноїгерменевтикиі мистецтвацерковногокрасномовства») та інших церков-
них мислителів. Найбільш потужний імпульс для розвитку герменевтики в
цей період був даний Августином Аврелієм. Окремі висловлені ним твер-
дження не втрачають своєї актуальності і до сьогодні. Зокрема, одним з
основних етапів герменевтики, на його думку є розуміння, тобто перехід
від знака до значення; об’єктом герменевтики є або предмети, або знаки,
які його відображають; комунікативний характер процесу розуміння.
Августин Аврелій виокремлює історичне, логічне, граматичне, алегорич-
не, казуальне, цільове, систематичне тлумачення, а також тлумачення з
урахуванням контексту. Він вводитькатегоріюсмисловоїеквівалентностіча-
стиниі цілого (будь-яке «темне» місце вБіблії може бути пояснено за допо-
могою іншого, «ясного» місця з неї)4.

У період Середньовіччя (кінець V століття – перша половина XVII сто-
ліття) відбувається подальший розвиток герменевтики. Вона отримує
новий підйом у праці теоретика протестантизму Матіаса Флаціуса
Іллірійського «Ключ до тлумачення Святого Письма». Основними поло-
женнями його теорії були: перехід від знака до значення; перехід від
загального значення до специфічного змісту; перехід від цілого до частин
і від частин до цілого; врахування мети і задуму автора; історичність тек-
сту Біблії; посилення ролі авторського задуму в розумінні тексту; відмін-
ність між розумінням та тлумаченням полягає в тому, що перше є метою
герменевтичного мистецтва, а друге – методом досягнення цієї мети5.
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У цей період починає зароджуватися саме юридична герменевтика. Це
відбувається у праці Гуго Гроція «Про право війни і миру. Три книги, в
яких пояснюються природне право і право народів, а також принципи пуб-
лічного права» (до 50-х років XVIII століття вона витримала 45 різних
видань, що підтверджує вагоме значення цієї праці та її популярність).
Основними ідеями цієї праці (глава XVI другої книги «Про тлумачення»)
були, зокрема, такі: врахування контексту; виділення граматичного, логіч-
ного, історичного, технічного тарекомендаційного видів інтерпретації
тексту; розмежування буквального (прямого) тлумачення з тлумаченням,
яке виходить за пряме значення слів (обмежувальне та поширювальне);
надання переваги поширювальному тлумаченню перед обмежувальним;
розуміння тлумачення як засобу прояснення текстів, питання «про слово і
значення», спосіб подолання нерозуміння, встановлення істинного несупе-
речливого змісту юридичних текстів з метою простого та зрозумілого
застосування на практиці6.

У цей період спостерігаємо розвиток римського права. Як зазначає
Є.В. Васьковський, у стародавньому Римі існував культ слова, який прохо-
дить крізь усі відносини публічного і приватного життя, релігії, звичаїві
права. Тому юристи стародавнього Риму обмежувалися буквальним сло-
весним тлумаченням, вважаючи букву закону «святинею» і не дошукую-
чись істинної волі законодавця7. До XVIII століття, у римському праві
панувала система коментарів до збірників Юстиніана, або так званих
Methodus legume.

Вагомий внесок у дослідження т. зв. «світської» герменевтики вніс
Фрідріх Карл фон Савіньї (1779-1861 роки). Його праця «Системи сучас-
ного римського права» стала основоположною для розвитку юридичної
герменевтики до кінця XIX століття. На думку Ф.К. Савіньї, юридична гер-
меневтика – це лише напрямок догматичної юриспруденції. Саме тому, на
думку А.І. Бобильова, традиційно юридична герменевтика тісно пов’язу-
валася з юридичним позитивізмом8. Цей науковець виокремлював 4 типи
герменевтичної інтерпретації: граматичний, який розглядає значення слів;
систематичний, що допомагає зрозуміти закон, виходячи зі змістовної
єдності всіх законів; історичний, який акцентує увагу на історичні умови,
в яких приймається із застосовується закон; телеологічний, який виявляє
зміст імету закону9. 

Наступний значний період розробки герменевтической теорії цього
часу пов’язується з діяльністю німецького філософа Фрідріха Даніела
Ернста Шлейєрмахера(1768-1834 роки). Він робить спробустворити уні-
версальнугерменевтику, принципи якоїмоглиб однаково застосовуватися у
філології, теологіїта юриспруденції. На думку, Ф. Шлейєрмахера, герме-
невтика – це мистецтво уникати непорозумінь. Цей вчений вважав, що
об’єктом герменевтики є тексти, які постають перед дослідниками як
«застигла мова», об’єктивована назовні та характеризується об’єктивними
та суб’єктивними сторонами. Об’єктивна сторона мови («факт мови») – це
предмет граматичної інтерпретації, яка включає лексичний, семантичний
та стилістичний елементи. Суб’єктивна сторона мови («факт мислення»)
досліджується за допомогою психологічної інтерпретації. Ф. Шлейєр -
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махера розробив правила тлумачення текстів, які він назвав «технічними».
Перше правило передбачає, що і психологічне , і граматичне тлумачення
мають починатися з загального огляду тексту. Друге правило полягає в
необхідності застосування в тлумаченні герменевтичного кола . Третє пра-
вило вимагає досконалого розуміння стилю тексту, в якому відображаєть-
ся своєрідний спосіб мислення автора. Четверте правило передбачає при-
близне розуміння інтерпретатором стилю автора. П’яте правило передба-
чає, що основною передумовою тлумачення є зрівнювання позицій автора
та дослідника. Шосте правило передбачає використання двох методів тлу-
мачення – інтуїтивного та порівняльного. Інтуїтивний метод дозволяє
читачеві ніби перевтілитися в автора твору, а порівняльний – виділити із
загального особливе. Сьоме правило говорить про те, що розуміння тексту
досягається тільки тоді, коли осягається мета (ідея) твору, яка зазвичай
знаходиться за його межами10.

Визначальним моментом герменевтики Ф. Шлейєрмахера є конгеніаль-
ність інтерпретатора, який повинен зрозуміти мову автора краще, ніж сам
ініціатор11. 

У працях Ф. Шлейєрмахера створюється завершена концепція герме-
невтичного кола(спіралі). Принцип «герменевтичного кола» означає, що
розуміння цілого можливе в результаті з’ясування змісту його окремих
частин, а розуміння частини обумовлюється усвідомленням єдиного зміс-
ту всього цілого12. У концепції Ф. Шлейєрмахера рух від нерозуміння до
розуміння включає в себе ряд послідовних стадій. Він не лінійний, а спі-
ралеподібний, протягом якого відбувається розширення кожного поперед-
нього кола у наступне таким чином, що попереднє коли не встигає «закри-
тися», що допомагає перейти в більш широке коло. Тобто, рух від кожного
витка спіралі допомагає досягнутинового, більш високогорівня розуміння.
Коло(спіраль) замикається тоді, коли за допомогою інструментів герме-
невтики досягається повне розуміння тексту13. Входження інтерпретатора
в «герменевтичне коло» є основною умовою розуміння.

Особливий вклад у розвиток герменевтики вніс німецький філософ
Ганс-Георг Гадамер (1900-2002 роки). Відповідним питанням присвячено
його праці «Істина і метод. Основні риси філософської герменевтики»,
«Про круг розуміння», «Актуальність прекрасного»). На думку Г.-Г. Гада -
мера, розуміння – це не специфічний вид людської діяльності, а спосіб
вираження людського буття в цілому. Він виокремлює такі стадії (елемен-
ти) розуміння: передрозуміння (перед-розум, інтуїція) – чуттєве пізнання
(безпосереднє розуміння, читання та ознайомлення з текстом) – тлумачен-
ня (раціональне, теоретичне пізнання) – застосування (практичне застосу-
вання).

Центральне місце у філософії Г.-Г. Гадамера займає «передрозуміння»
(Vurverstaendnis). На його думку, розуміння будь-якого явища не почина-
ється з кульової точки . Людина використовує знання і досвід інших
людей. У свідомості завжди є певний обсяг знань (розуміння) щодо об’єк-
та дослідження. Спочатку інтерпретатор формує вихідний пункт розумін-
ня тексту (передрозуміння). Водночас це й момент повернення до цього
пункту, адже інтерпретатор постійно повертається в місце «передрозумін-
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ня» з новим знанням, від якого відштовхується знову з новим передрозу-
мінням. Так триває доти, доки інтерпретатор повністю не зрозуміє зміст
тексту14. Тобто, процес інтерпретації у Г.-Г. Гадамера має вигляд того ж
герменевтичного кола (спіралі).

На відміну від філософії Ф. Шлейєрмахера, цей філософ акцентує
увагу на актуалізації тлумачення, тобто, вважає, що інтерпретатор повинен
переосмислювати та переоцінювати текст залежно від сучасних умов, коли
здійснюється така діяльність.

Застосування Г.-Г. Гадамер вважає випадковою частиною розуміння,
яке завжди визначає його характер. Тобто, інтерпретатор намагається
застосовувати текст до самого себе. Він повинен співвіднести ситуацію з
текстом (здійснити аплікацію).

Вагомий вклад в розвиток юридичної герменевтики зробив україн-
ський вчений-правознавець М.А. Гредескул, який був представником
соціо логічної школи права. Окремі аспекти юридичної герменевтики були
розглянуті у праці «До вчення про здійснення права». М.А. Гредескулбув
прихильником і продовжувачем поглядів Ф. К.Савіньї. У цілому він відки-
дав герменевтику у вузькому значенні як сукупність технічних, емпірич-
них прийомів тлумачення. М.А. Гредескул виокремлював ряд положень
щодо «інтелектуального процесу», які співзвучні з ідеями сучасної юри-
дичної герменевтики.

На думку цього науковця, кінцевою метоюправовихнормє їхреалізація.
При цьому норма – це абстрактне вираження волі законодавця, певне зоб-
раження або символ. Вона може бути більш-менш досконалою, характери-
зується надзвичайною гнучкістю.

М.А. Гредескул в інтелектуальному процесі здійснення права фактично
виділяє такий елемент юридичної герменевтики, як розуміння. Він пише,
що має відбутися певна метаморфоза, певне перетворення, і лише за посе-
редництва розуму та розумової діяльності, перехід від відволікання до дій-
сності від символу до того, що символізується. Цей науковець розглядає
розуміння в нерозривній єдності з тлумаченням (інтерпретацією), яке є
основною ланкою в розумінні тексту. На думку М.А. Гредескула, зовніш-
нім засобом з’ясування змісту норми може бути: їїтекстз його граматич-
ною структурою та логічним змістом; інші норми, які перебувають одна з
одною у систематичній залежності; різноманітні факти, які мають відно-
шення або до нормі, або до законодавцю, або до тієї епохи, коли була при-
йнята норма. Тлумачення правових норм є необхідною передумовою
застосування права, воно не збігається з ним, а тому не є його стадією15.

Таким чином, М.А. Гредескул не визнавав юридичну герменевтику як
науку, однак у своїх працях висуває ряд положень, співзвучних основним
ідеям сучасної юридичної герменевтики. Він виділяє всі структурні еле-
менти сучасної юридичної герменевтики: розуміння, тлумачення і застосу-
вання права. При цьому науковець наголошує на особливій ролі розуміння
як на основному елементі юридичної герменевтики.

Ще один відомий російський науковець, Є.В. Васьковський (1866–
1942 роки), представник формально-догматичного напрямку позитивізму.
У своїй праці «Цивілістична методологія: вчення про тлумачення та засто-
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сування цивільних законів»15 він обґрунтовує необхідність та корисність
юридичної герменевтики. Підтримуючи погляди Ф.К. Савіньї, Є.В. Вась -
ков ський розглядає її як мистецтво і вважає, що кожне мистецтво у своєму
розвитку проходить дві основні стадії: емпіричну і раціональну, або нау-
кову. Враховуючи істотні особливості законів порівняно з літературними
творами, цей вчений називає юридичну герменевтику «спеціальної гіл-
кою» загальної або філологічної герменевтики і пропонує при побудові
загальної раціональної теорії інтерпретації законів використовувати
загальні герменевтичні прийоми з урахуванням правил тлумачення, вста-
новлених у чинному законодавстві. «Матеріалом» для побудови правил
тлумачення, на думку Є.В. Васьковського, мають бути філологічна герме-
невтика і науки, на яких вона ґрунтується; властивості законодавчих норм;
приписи самогозаконодавця. При цьому спеціальні правила, передбачені
самим законодавцем, мають пріоритет над правилами, що випливають з
властивостей законодавства, а вони в свою чергу – пріоритет над загаль-
ними правилами філологічної герменевтики. 

Здійснюючи інтерпретацію юридичних текстів, необхідно не лише роз-
крити справжню думку автора, а й логічно «розвернути» норму, тобто
вилучити нові, не встановлені законодавцем, але які імпліцитно містяться
в його приписах. На відміну від інтерпретації літературних творів, тлума-
чення правових норм окрім буквального, безпосереднього змісту, повинна
виявляти і їх прихований зміст.Є.В. Васьковський виокремлює тлумачення
у «тісному значенні слова» (пояснення – explication), тобто, словесне (гра-
матичне) тлумачення, а також логічний розвиток (ratiocination) – реальне
(логічне) тлумачення. 

Погляди як Н. А. Гредескула, так і Є. В. Васьковського стали значною
віхою в розвитку та вдосконаленні герменевтического вчення. Незважаючи
на те, що погляди цих вчених містили суттєві відмінності, однак стали пев-
ною мірою взаємодоповнюючими, оскільки ці науковці відобразили і
детально розробили різні сторони одного і того ж явища, використовуючи
при цьому різну методологічну базу.

Таким чином, юридична герменевтика має серйозне філософське під-
ґрунтя та пройшла в дорадянський період шлях від науки про тлумачення
текстів до вчення про розуміння як суть буття. Однак герменевтика є ціліс-
ною теорією, яка характеризується певними закономірностями. Зокрема,
практично всі філософи розглядали взаємозв’язок тексту з герменевтикою,
в якому текстрозглядається як початкова ланка, відправна точка на шляху
розуміння автора; філософи пропонували власні правила інтерпретації
текстів; тлумачення (інтерпретація) розглядається як єдиний пізнавальний
процес, що має певні стадії; повнота розуміння тексту можлива тільки при
виробленні єдиних для автора й інтерпретатора правил його побудови та
інтерпретації; філософи, як правило, розглядали процес побудови тексту
як діяльність по об’єктивному відображенню життєвих процесів або як
процес «консервації» знань про об’єктивні соціальні процеси. А інтерпре-
тація, в свою чергу, є «деконсервацією» таких знань;об’єктивне розуміння
змісту тексту, можливе лише за допомогою врахування умов, обстановки,
вяких діявавтор, а також метаізавдання, яківін ставивперед собою, ство-
рюючи ой чи інший текст.
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Г. В. ДЕНІСОВА

ВІДМЕЖУВАННЯ ВІДВОДУ ТА ЗАМІНИ СЛУЖБОВИХ ОСІБ 
ВІД УЧАСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Здійснено аналіз поняття «відвід», виявлено відмінності між відводом та усунен-
ням від участі в кримінальному провадженні слідчого, прокурора, судді. Сформульовано
пропозиції з метою удосконалення законодавства та практики його застосування.

Ключові слова: відвід, усунення, слідчий, прокурор, суддя, суд.

Денисова Г. В. Разграничение отвода и замены должностных лиц от участия в
уголовном производстве 

Осуществлен анализ понятия «отвод», обнаружены различия между отводом и
устранением от участия в уголовном производстве следователя, прокурора, судьи.
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Сформулированы предложения с целью усовершенствования законодательства и прак-
тики его применения.

Ключевые слова: отвод, устранение, следователь, прокурор, судья, суд.

Denisova Galyna. Distinction between rejection and replacement of officials persons
from participating in criminal proceedings

The analysis of concept «rejection» was carried out, differences between rejection and
removal investigator, prosecutor, judge from participation in a criminal procedure were
revealed. As a result proposals to improve the law and its practical application were formu-
lated.

Key words: rejection, removal, investigator, prosecutor, judge, court.

За своїм значенням інститут відводу є необхідною передумовою дотри-
мання законності і прав особи у сфері кримінальної юстиції. Однак, в
Кримінальному процесуальному кодексі України передбачено інші проце-
суальні дії щодо усунення службових осіб від участі в кримінальному про-
вадженні, які за своїми результатами подібні до інституту відводу, але
після набуття чинності КПК України 2012 року це питання ще не дослід-
жувалось.

Вивченням даної проблеми займалися П. М. Каркач, М. Й. Курочка,
В. Т. Нор, Я. О. Береський, І. І. Когутич, Ю. П. Алєнін, В. Г .Гончаренко,
В. А. Галкін, О. Д. Антонюк, В. В. Назаров, Г. М. Омельяненко, В. М. Са -
вицький, Х. А. Мамедова, Я. П. Зейкан, В. М. Лєбєдєв, Є. О. Семенков та
інші науковці.

Досліджуючи наукові підходи до визначення поняття «відвід» у науці
кримінального процесу, ми виявили існування різних точок зору. Одні
вчені розглядають відвід як заяву сторони з метою усунути відповідну
службову особу від ведення кримінального процесу1. Наприклад, на думку
В. Г. Задерако відвід – заява про усунення від участі в справі осіб, які здійс-
нюють провадження по справі або сприяють досягненню істини у зв’язку
з наявністю обставин, що виключають можливість їх участі в судочинстві
по даній кримінальній справі2. У межах аналізованого наукового підходу
В. Г. Задерако найбільш повно сформулював визначення відводу, але конк-
ретно не вказав, хто саме має право заявити відвід. 

Інші науковці розглядають відвід як рішення компетентного суб’єкта
про відсторонення відповідного учасника від подальшої участі в кримі-
нальному провадженні3. Слід вказати, що, на нашу думку, повного та вда-
лого визначення досліджуваного поняття не сформульовано, що ми пояс-
нюємо наступним аналізом Так, П. А. Лупинська, визначаючи поняття від-
воду, зазначила, що відвід являє собою усунення особи від участі у про-
вадженні по кримінальній справі4. Сформульоване П. А. Лупинською
визначення, на нашу думку, коректно інтерпретує відвід як результат, але
не дає зрозуміти його причини. Адже усунення від участі у кримінально-
му провадженні може бути наслідком і не тільки відводу.

Узагальнивши всі напрацювання вчених, ми вважаємо, що відвід пови-
нен розглядатися як результат, наслідок, процесуальне рішення компетен-
тного суб’єкта, а не заява сторони про відвід уповноваженої особи. Таке
клопотання є обов’язковою умовою, передає специфіку природи відводу,
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проте, саме по собі не забезпечує усунення службової особи, яка веде про-
цес. Відвід – це результат розгляду клопотання сторони у формі його задо-
волення. Тому й розглядати відвід слід саме в такому ракурсі.

Отже враховуючи висловлені нами критичні міркування, ми можемо
сформулювати власне визначення відводу – це процесуальне рішення про
усунення від участі у кримінальному судочинстві, прийняте в результаті
задоволення заяви сторони про наявність обставин, які виключають мож-
ливість участі службової особи у даному провадженні.

У КПК України визначення відводу відсутнє. Ми пропонуємо наше
визначення включити до чинного КПК окремою статтею.

Задля повноти вивчення інституту відводу слід розглянути інші проце-
суальні дії, пов’язані із формуванням суб’єктів кримінально-процесуаль-
них відносин, результатом яких є усунення службової особи від ведення
кримінального провадження. У силу цього їх деколи також вважають від-
водом, що, на нашу думку, є помилкою. Хоча усунення слідчого від здійс-
нення провадження керівником органу досудового розслідування (п. 2 ч. 2
ст. 39 КПК України), може переслідувати таку ж мету, що і відвід. Проте
правова природа цих процесуальних дій відмінна.

У п. 2 ч. 2 ст. 39 КПК України вказано, що керівник органу досудового
розслідування уповноважений відстороняти слідчого від проведення досу-
дового розслідування вмотивованою постановою за ініціативою прокуро-
ра або з власної ініціативи з наступним повідомленням прокурора та при-
значати іншого слідчого за наявності підстав для його відводу або у разі
неефективного розслідування5.

В. В. Назаров, Г. М. Омельяненко вважають, що процесуальні повнова-
ження керівника органу досудового розслідування свідчать про те, що він
не лише координує та контролює діяль ність слідчих, але й визначає
напрям розслідування і врешті-решт його результати, при цьому слідчий
перебуває під його процесуальною й адміністративною залежністю6. На
думку В. Г. Гончаренка. В. Т. Маляренка керівник органу досудового роз-
слідування з метою контролю та надання кваліфікованої допомоги має
право перевіряти кримінальні справи. У разі виявлення порушень закону
він негайно вживає необхідні заходи, передбачені законом, щодо їх усу-
нення, включно із усуненням і заміною суб’єкта розслідування7.

І. Ю. Локтіонов з цього приводу вказує, що зі змісту п. 2 ч. 2 ст. 39 КПК
України постає питання, коли саме можна стверджувати, що слідчий
неефективно проводить досудове розслідування. Відповісти на нього
складно, оскільки нормативно критерії неефективності розслідування не
визна чені. Отже, можна по різному тлумачити даний правовий термін. На
практиці це може призвести до того, що деякі із керівників органу досудо-
вого розслідування будуть зловживати своїм повноваженням, приймаючі
рішення про Відсторонення того чи іншого слідчого від проведення розслі-
дування. Причини можуть бути різні, у тому числі і заінтересованість керів-
ника у тому, щоб кримінальне провадження здійснював певний слідчий8.

Враховуючи викладене, ми підтримуємо пропозицію у п. 2 ч. 2 ст. 39
КПК України змінити підставу для винесення керівником органу досудо-
вого розслідування постанови про відсторонення слідчого від проведення
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розслідування. Таке рішення має прийматися тільки у тому випадку, якщо
слідчий порушив вимоги закону9.

Так, наприклад, у п. 5 ч. 2 ст. 35 КПК Республіки Білорусь передбаче-
но. що керівник слідчого органу уповноважений відстороняти слідчого від
подальшого розслідування, якщо ним допущено порушення вимог КПК
Республіки Білорусь і передавати кримінальну справу від одного слідчого
до іншого10.

Концептуальною новелою КПК України 2012 р. стала визначена ч. 2
ст. 36 основоположна норма про те, що прокурор здійснює нагляд за додер-
жанням законів під час проведення досудового розслідування у формі про-
цесуального керівництва досудовим розслідуванням11.

Разом з цим за чинним КПК України прокурор не має повноважень
щодо безпосереднього усунення слідчого, а може ініціювати це питання
перед керівником органу досудового розслідування (п. 8 ч. 2 ст. 36). На
нашу думку, дві вказані новели не узгоджуються між собою в силу наступ-
них аргументів. 

На думку О. Ю. Татарова, сутність прокурор ського нагляду на досудо-
вому провадженні, з одного боку, полягає у спостереженні за тим, щоб і
органи і службові особи, на яких поширюються наглядові повноваження,
дотримувалися покла дених на них обов’язків та правил, а з іншого – у разі
порушення цих правил – у своєчасному застосуванні заходів для віднов-
лення законності з притягненням винних до відповідальності12.

Тлумачний словник української мови термін «керівництво» трактує як
спрямування процесу, вплив на розвиток, стан чого-небудь; спрямування
діяльності кого, чого-небудь; бути на чолі когось, чогось; давати вказівки,
розпоряджатись. Це поняття тісно перегукується із поняттям контролю,
що є перевіркою, обліком діяльності нагляду за кимось, чимось13. Отже,
будь-який керівник, має право надавати вказівки, розпорядження підкон-
трольному органові, втручатися у безпосередню діяльність, спрямовувати
її, доручати здійснення роботи іншим працівникам або взяти її виконання
на себе14. Доречно зауважити, що згідно КПК України 1960 року проце-
суальне керівництво прокурора не виділялось, але воно фактично здійс-
нювалося, а в КПК України 2012 р. прокурор названий процесуальним
керівником однак, цієї функції не має, що нелогічно. 

Таке бачення поділяє О. Д. Антонюк, яка свого часу зробила висновок
про те, що згідно з КПК України 1960 р. прокурор наділений рядом повно-
важень, що свідчать саме про виконання ним функції процесуального
керівництва досудовим слідством. Саме прокурор, визначаючи спрямова-
ність кримінальної справи та суб’єкта її розслідування, має право усувати
слідчого від подальшого розслідування, вилучати будь-яку справу з про-
вадження та передавати її іншому слідчому, усувати допущені порушення
закону та притягати винних до відповідальності. Дані повноваження про-
курора містять безпосередні елементи керівництва – розпорядження та
управління, а тому мають контрольний, а не наглядовий характер, оскіль-
ки він стає безпосереднім керівником на стадії досудового слідства, який
може владно втручатись у сферу діяльності слідчого, тим більше брати
участь у такій діяльності, здійснюючи її повністю чи частково15. 
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У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про прокуратуру»
органи прокуратури мають право вживати заходів до усунення порушень
закону, від кого б вони не виходили, поновлення порушених прав і притяг-
нення у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які
допустили ці порушення16. Пропонуємо доповнити п. 8 ч. 2 ст. 36 чинного
КПК України таким положенням: «Прокурор усуває слідчого від подаль-
шого ведення досудового слідства, якщо ним допущені істотні порушення
закону в ході здійснення кримінального провадження». Таким правом про-
курор має скористатись у виняткових випадках, а саме: грубого порушен-
ня прав фізичних і юридичних осіб в процесі кримінального провадження,
застосування незаконних методів ведення слідства, фальсифікації доказів,
ігнорування вказівок керівника органу досудового розслідування або про-
курора, використанні затримання як способу отримання від підозрювано-
го, обвинуваченого показань і ін. 

Далі розглянемо особливості передачі кримінального провадження з
одного суду до іншого. Зміна не лише складу суду, а й певного суду (як
органу судової системи) можлива при передачі справи з одного суду до
іншого у зв’язку із дією інституту підсудності. Як правило, така передача
ґрунтується на нормах законодавства про компетенцію суду певної ланки
чи інстанції (ст. 34 КПК України). Але загальним щодо цих всіх випадків
передачі справи із суду до іншого суду є те, що вони відбуваються за
рішенням суду апеляційної інстанції або Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних та кримінальних справ і не пов’язані із сум-
нівами щодо неупередженості судді. 

Потрібно вказати, що передача справи із суду, якому вона підсудна,
можлива і через встановлення обставин, які виключають участь усіх суд-
дів даного суду в розгляді справи. До таких належать підстави щодо недо-
пустимості повторної участі судді у розгляді справи та підстави для відво-
ду судді17. В такій ситуації передача в інший суд пов’язана із інститутом
відводу і має за мету забезпечити законний склад суду по даному судово-
му провадженню. Неможливість його створення у цьому суді може ґрун-
туватися на задоволених заявах про відвід чи самовідвід щодо усіх суддів,
які працюють у цьому органі. Отже, передача судового провадження із
суду до суду також не може вважатися відводом.

Близьким до мети інституту відводу є мета припису ч. 1 ст. 416 КПК
України. За цією нормою у разі скасування судом апеляційної інстанції
вироку (ухвали) внаслідок порушень, допущених при розгляді криміналь-
ного провадження в суді першої інстанції, воно направляється для нового
розгляду до суду, який ухвалив вирок, але в іншому складі суддів. Така
зміна складу суду не є відводом, хоча наведена норма існує для забезпе-
чення неупередженості при повторному судовому розгляді кримінального
провадження. 

Підставою для зміни складу суду першої інстанції є істотні порушення
КПК України, які виключали можливість ухвалення вироку чи ухвали, зок-
рема, порушення, передбачені в ч. 1 ст. 415 КПК України. Тому можна вка-
зати, що з одного боку така заміна складу суду є формою процесуальної
відповідальності для його членів. Разом з тим вважаємо, що вказана норма
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кореспондує нормам ст. 76 КПК України щодо заборони повторної участі
судді у розгляді кримінального провадження в разі скасування рішення,
яке ухвалене ним чи за його участі і забезпечує неупереджене вирішення
провадження. 

Характерно, що ця підстава для зміни складу суду першої інстанції є
імперативною. Тому у разі скасування вироку суду першої інстанції зай-
вим є прийняття рішення певною службовою особою у структурі судової
системи чи подання заяви стороною процесу, які могла б трактуватися як
тиск на суд з метою маніпулювати ним. Усе наведене дозволяє чітко роз-
межувати відвід судді чи суду і зміну складу суду при повторному судово-
му розгляді у разі скасування оскарженого вироку чи ухвали.

Таким чином, інститут відводу ззовні подібний до інституту заміни,
усунення службових осіб, які ведуть кримінальне провадження. Однак, за
своєю природою він суттєво відрізняється від усунення внаслідок органі-
заційних дій керівником органу досудового розслідування, передачі спра-
ви за підсудністю. 

Відвід – це процесуальне рішення про усунення від участі у кримі-
нальному судочинстві, прийняте в результаті задоволення заяви сторони
про наявність обставин, які виключають можливість участі службової
особи у даному провадженні.

Отже, якщо підсумувати наведене, можна зробити ряд висновків, які
характеризують природу усунення слідчого від участі у кримінальному
провадженні, керівником органу досудового розслідування. Метою такого
рішення є забезпе чення ефективного, найбільш повного і об’єктивного
розслідування.

На нашу думку, усунення виступає формою кримінально-процесуаль-
ної відповідальності слідчого, підставою якої є грубе порушення законо-
давства (як-от порушення прав фізичних і юридичних осіб в процесі про-
вадження, фальсифікація доказів, ігнорування вказівок керівника органу
досудового розслідування, використання затримання як способу отриман-
ня від підозрюваного, обвинуваченого показань, однобічність та уперед-
женість дослідження обставин кримінального провадження, отримання
доказів незаконним шляхом, порушення права на захист тощо).

Усунення ж відбувається на підставі владного повноваження з власної
ініціативи керівників органу досудового розслідування або з ініціативи
прокурора.
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО УЧАСТІ СУВЕРЕННОГО 
ВІЙСЬКОВОГО ОРДЕНУ ГОСПІТАЛЬЄРІВ

СВЯТОГО ІОАННА ЄРУСАЛИМСЬКОГО, РОДОСУ І МАЛЬТИ 
В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ

Досліджуються правові особливості участі Суверенного Військового Ордену
Госпітальєрів святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти в ООН.
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Отрош В.М. К вопросу об участии Суверенного Военного Ордена
Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты в Организации
Объединенных Наций

Исследуются правовые особенности участия Суверенного Военного Ордена
Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты в ООН.
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Organization

The article dwells on the legal peculiarities of the participation of the Sovereign Military
Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta in the United Nations
Organization.
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Суверенний Військовий Орден Госпітальєрів святого Іоанна
Єрусалимського, Родосу і Мальти (далі – Мальтійський Орден, Орден) в
контексті розширення своєї дипломатичної присутності вже давно виявляв
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інтерес до співпраці з Організацією Об’єднаних Націй (ООН). Зусилля
Ордену на цьому напрямку увінчалися певним успіхом: у 1994 р. він отри-
мав статус постійного спостерігача при ООН1. Щоправда, статус спостері-
гача Мальтійський Орден отримав за категорією міжнародних неурядових
організацій, тобто при ООН він зареєстрований як громадська організація
«Суверенний Мальтійський Орден Госпітальєрів», а цей статус відрізня-
ється від статусу постійного спостерігача, який мають деякі держави та
Святий Престол в ООН. 

Для того щоб зрозуміти сучасний правовий статус в ООН
Мальтійського Ордену (як католицького ордену і одночасно специфічного
суб’єкта міжнародного права, що здійснює суверенні функції, однак не має
ні своєї території, ні свого населення) і прогнозувати можливі перспекти-
ви зміни цього статусу в майбутньому, доречно буде на прикладі Святого
Престолу (як повноправного суб’єкта міжнародного права, що не є держа-
вою, та одночасно вищого керівного органу Католицької Церви, у безпосе-
редньому підпорядкуванні якого перебуває Мальтійський Орден як релі-
гійний орден) та малих держав проаналізувати отриманий ними правовий
статус у цій Організації. Святий Престол протягом тривалого часу пору-
шував перед керівництвом ООН питання щодо можливості мати при
Організації свого постійного спостерігача. Ватикан, не являючись членом
ООН, мав de facto свого постійного спостерігача при ООН у Нью-Йорку з
1954 р.2, однак йому відмовляли в офіційному визнанні з боку
Генерального секретаря. 

Ситуація змінилася на початку 60-х років ХХ ст., коли папа Іоанн ХХІІІ
(1958–1963 рр.) вжив низку миротворчих кроків, які знайшли позитивний
відгук у світі, а відтак, і в ООН. Так було прокладено шлях для встанов-
лення офіційного контакту між ООН і Святим Престолом та створені
умови, за яких переговори між Генеральним секретарем ООН і представ-
никами Апостольського Престолу могли увінчатися успіхом. За результа-
тами цих переговорів, шляхом обміну нотами від 21 березня і 6 квітня
1964 р. між Державним секретаріатом Святого Престолу і Генеральним
секретарем ООН, було укладено угоду, згідно з якою Святий Престол отри-
мав можливість мати з 21 березня 1964 р. свого постійного спостерігача
при ООН3. 

При цьому варто мати на увазі, що Святий Престол встановив свій
зв’язок з ООН та її спеціалізованими установами власне за допомогою
Держави Міста Ватикан. Саме завдяки членству Ватикану у Всесвітньому
поштовому союзі (ВПС) та Міжнародному союзі електрозв’язку (МСЕ)
Святий Престол встановив свій перший офіційний контакт з ООН, коли
ВПС та МСЕ разом з усіма іншими міжнародними організаціями, які вхо-
дять до системи ООН, та їх членами було запрошено на конференції ООН.
Однак, присутність папських представників під вивіскою Держави Міста
Ватикан невірно підкреслювала б світський аспект суверенітету Папи, в
той час як він, у першу чергу, є духовним лідером поширеної у всьому світі
Католицької Церкви. Питання було вирішено шляхом обміну нотами між
Святим Престолом та Генеральним Секретаріатом ООН від 16 та 29 жов-
тня 1957 р. відповідно. В результаті була досягнута домовленість, що від-
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носини, які Генеральний Секретаріат ООН підтримує з Державним
Секретаріатом Апостольського Престолу, слід розуміти як такі, що вста-
новлені між ООН та Святим Престолом4. 

Що стосується Мальтійського Ордену, то як ми вже зазначали, нині
Орден не має ні своєї території, ні свого населення. Резиденція великого
магістра Ордену знаходиться в Палаццо ді Мальта (Рим, вул. Кондотті, 68),
яка має з 1960 р. екстериторіальний статус. Окрім того, у Римі Ордену
належить Палац магістрів на Авентинському пагорбі. Мальтійський Орден
підтримує дипломатичні відносини з майже 100 державами, однак це,
переважно, так звані країни третього світу. З держав, які є постійними чле-
нами Ради Безпеки, лише Росія має дипломатичні відносини з Орденом5.
Все це може свідчити лише про те, що питання міжнародної правосуб’єк-
тності Мальтійського Ордену залишається для Ордену актуальним і нині,
особливо якщо зважити на ту обставину, що Рада Безпеки розглядає заяву
кожної країни-кандидата на членство в ООН і вносить рекомендацію з
цього приводу Генеральній Асамблеї, про що ми говоритимемо докладно
далі.

З огляду на сучасний правовий статус Мальтійського Ордену в міжна-
родному праві та беручи до уваги його функціональний суверенітет і ту
обставину, що він не являється державою, Орден з точки зору вимог
Статуту ООН не може в даний час мати повноправного членства в ООН
або навіть мати статус постійного спостерігача, аналогічний статусу
постійного спостерігача держави в ООН. Проте не слід забувати, що у
грудні 1998 р. Мальтійський Орден отримав у володіння на 99 років свою
давню резиденцію – замок Святого Ангела на Мальті. Не виключено, що в
недалекому майбутньому Мальтійський Орден матиме на острові Мальта
свою власну територію (в межах названого замку і прилеглої зони), насе-
лення і маючи усі інші формальні ознаки державного утворення поставить
питання про зміну свого статусу постійного спостерігача за категорією
міжнародної неурядової організації в Організації Об’єднаних Націй на
статус держави-члена ООН або постійного спостерігача суверенної дер-
жави при ООН. Останній варіант, на нашу думку, є більш імовірним. В
контексті такого можливого розвитку подій, доречно буде звернутися до
першого консультативного висновку Міжнародного Суду ООН з приводу
прийняття нових членів в ООН та до дискусії, яка, починаючи з 1969 р.,
тривалий час відбувалася у РБ ООН при розгляді питання щодо членства
малих держав в ООН, що дозволить прогнозувати, як можуть складатися
справи в майбутньому стосовно Мальтійського Ордену.

17 листопада 1947 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію
про звернення до Міжнародного суду з проханням дати консультативний
висновок щодо прийняття нових членів в ООН. Виходячи з предмету
нашого дослідження нас цікавить лише та частина оголошеного 28 травня
1948 р. консультативного висновку Міжнародного суду ООН, прийнятого
більшістю 9 проти 6 голосів, що стосується безпосередньо критеріїв
набуття членства в ООН. Формулюючи свою відповідь і звертаючись до
тексту пункту 1 ст. 4 Статуту, більшість суду зазначила, що «ті держави, які
відповідають критеріям, перерахованим у пункті 1 ст. 4, мають підстави
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бути прийнятими. Природний смисл тексту статті приводить до висновку,
що перерахування критеріїв являється вичерпним, а не приблизним. Текст
статті втратить своє значення, якби можна було висувати вимоги понад ті,
які згадуються у статті. Таким чином критерії, вказані в пункті 1 ст. 4,
повинні розглядатися не тільки як необхідні, але й як достатні»6. 

На думку більшості: «вичерпний характер пункту 1 ст. 4 не виключає
дискреційної оцінки фактичних обставин, що дозволяє перевірити наяв-
ність необхідних критеріїв. Ст. 4 не забороняє враховувати будь-яку фак-
тичну обставину, яка може бути з повною обґрунтованістю і добросовіс-
ністю «зв’язана» з критеріями цієї статті. Врахування вказаних обставин є
допустимим в силу самої природи критеріїв, сформульованих достатньо
широко і гнучко; воно не усуває жодного політичного міркування, яке
може бути «зв’язаним» з критеріями, що пред’являються при прийнятті в
члени ООН»7. 

Особлива думка суддів меншості зводиться до наступного: прийняття в
члени ООН потребує рішення (або рекомендації) політичного органу
ООН. Держави-кандидати не мають права «приєднуватися» до
Організації. Рішення про прийняття в члени ООН «суть рішення політич-
ного порядку; вони приймаються політичними органами; вони потребують
вивчення політичної сторони питання, щоб встановити, чи виконані умови
пункту 1 ст. 4; вони мають політичним результатом зміну статусу держави,
що приймається в члени ООН»8. 

Отже, автори особливої думки вважають, що члени політичних органів
ООН – Ради Безпеки і Генеральної Асамблеї – мають право використову-
вати при прийнятті в члени ООН не лише критерії, перераховані в пункті
1 ст. 4, але й політичні критерії, і можуть, основуючись на останніх, від-
мовляти в прийнятті. Своє твердження автори думки обґрунтовують ана-
лізом як ст. 4, так і підготовчих робіт щодо її опрацювання на конференції
в Сан-Франциско. Вони вважають, що критерії, зазначені в пункті 1 ст. 4,
необхідні, але не достатні і що Рада Безпеки і Генеральна Асамблея корис-
туються дискреційною владою приймати чи відхиляти кандидатуру в
члени ООН. Однак свобода власного розсуду при прийнятті в члени ООН
не являється безмежною, і члени Організації повинні при цьому керувати-
ся її принципами і цілями та добросовісно виконувати постанови Статуту.

Таким чином, аналіз вищевикладеного консультативного висновку
Міжнародного суду щодо прийняття нових членів в ООН, показує, що
право керуватися при прийнятті нових членів політичними міркуваннями
визнається і більшістю і меншістю суддів, з тією лише відмінністю, що
меншість пред’являє політичним мотивам лише вимогу відповідності
цілям і принципам Статуту, а більшість вважає, що ці політичні міркуван-
ня повинні бути «пов’язаними» з критеріями ст. 4 Статуту.

Тепер перейдемо до розгляду питання про членство малих держав в
ООН, адже, Мальтійський Орден, у разі реалізації вищезгаданого сцена-
рію щодо набуття державності, буде власне такою державою, причому,
найменшою у світі за своїми розмірами. Отже, як ми вже зазначали, у 1969
р. Рада Безпеки ООН приступила до вивчення питання про членство малих
держав в ООН. У рамках РБ було внесено дві пропозиції: пропозиція США
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про заснування категорії асоційованого членства в ООН і пропозиція
Великобританії про обмеження прав малих держав, що випливають з член-
ства ООН.

Відповідно до пропозиції США малі держави, стаючи асоційованими
членами ООН, користувались би всіма правами члена Генеральної
Асамблеї, за винятком права голосу і права обіймати виборні посади, отри-
мували б допомогу з боку ООН в економічній і соціальній сферах, а в тому,
що стосується їх обов’язків, то вони виконували б «обов’язки члена
Організації, за винятком обов’язку платити фінансові внески»9.
Передбачалось, що рішення про запровадження асоційованого членства в
ООН могло бути прийняте Генеральною Асамблеєю, яка рекомендувала б
Раді Безпеки і Міжнародному суду визнати це рішення, а прийняття в асо-
ційовані члени здійснювалося б відповідно до тих же процедур, які перед-
бачені Статутом ООН для прийняття в члени Організації.

На відміну від пропозиції США, пропозиція Великобританії не перед-
бачала запровадження для малих держав якоїсь нової формальної категорії
членства в ООН10. Проте згідно з цією пропозицією малі держави могли
стати членами ООН тільки за умови «добровільної» відмови від визнаних
за членом ООН таких прав, як голосування в органах ООН або висунення
своїх кандидатур для обрання в члени Ради Безпеки, Економічної і соці-
альної ради, Ради з опіки або будь-якого допоміжного органу Генеральної
Асамблеї. Малося на увазі, що за умови дотримання таких обмежень вне-
сок до бюджету ООН малої держави повинен бути «мінімальним».
Виступаючи на підтримку своєї пропозиції, представники США висунули
тезу щодо ослаблення ООН в разі прийняття в її члени малих держав. Для
більшої переконливості стверджувалося, що прийняття в члени ООН
малих держав буде «рівноцінно, по суті, ревізії Статуту»11. 

Особливу увагу американські представники приділили спробі постави-
ти під сумнів здатність малої держави виконувати зобов’язання за
Статутом ООН. Вони стверджували, що «ця здатність залежить від наяв-
ності у такої держави хоча б мінімальних людських і економічних ресур-
сів», без яких членство в ООН буде зведено «просто до пустого симво-
лу»12.Пропозиції про обмеження допуску малих держав в ООН вже на пер-
шому етапі їх розгляду в Раді Безпеки були піддані різкій критиці з боку
представників багатьох держав, які зауважували, що відповідно до при-
нципу рівності держав будь-яка держава має право стати членом ООН,
якщо вона відповідає вимогам ст. 4 Статуту. Вони наголошували, що в цій
статті достатньо вичерпно викладені умови прийняття держав в ООН, і
висловились проти опрацювання будь-яких додаткових критеріїв членства
в ООН стосовно малих держав. На їх думку, якби навіть було запровадже-
но асоційоване членство в ООН, то це в жодному випадку не повинно було
обмежувати право малих держав на вступ в члени ООН згідно з ст. 4
Статуту; у протилежному випадку потрібно було б вносити зміни до
Статуту ООН13.

Оскільки ООН заснована на принципах універсальності і суверенної
рівності всіх її членів, то лише з дотриманням цих принципів можлива
плідна міжнародна співпраця в галузі забезпечення загального миру. З

335Юридичні і політичні науки



огляду на це, ООН повинна бути відкрита для участі в її роботі в якості
повноправних членів для всіх держав, незалежно від їх розмірів, за умови,
що держави, які приймаються в члени ООН, відповідають вимогам п. 1 ст.
4 Статуту ООН, а саме: а) являються миролюбивими; б) приймають на
себе зобов’язання за Статутом; в) у змозі виконувати ці зобов’язання; г)
бажають їх виконувати. Рада Безпеки і Генеральна Асамблея мають право
в кожному окремому випадку вирішувати, чи відповідає та чи інша мала
держава передбаченим у п. 1 ст. 4 Статуту ООН вимогам, у тому числі
визначати здатність малої держави виконувати зобов’язання за Статутом
ООН14.

Практика останніх двох десятиліть діяльності ООН показує, що в
результаті кардинальних геополітичних змін, що відбулися у світі, змен-
шилося певною мірою протистояння великих держав у Раді Безпеки, і це
дало можливість практично всім малим державам, незалежно від їх розмі-
рів, які бажали отримати членство або статус постійного спостерігача в
ООН, стати членами цієї Організації чи мати при ній свого постійного
спостерігача. Очевидно, не виникне в майбутньому питань і при прийнят-
ті в члени ООН Мальтійського Ордену, якщо він висловить таке бажання
після набуття ним статусу держави на Мальті і відповідатиме зафіксова-
ним в ст. 4 Статуту ООН юридичним критеріям.

У більшості випадків навряд чи можна буде поставити під сумнів здат-
ність Мальтійського Ордену виконувати такі передбачені в Статуті ООН
зобов’язання, як: вирішувати спори мирним шляхом, не піддаючи загрозі
міжнародний мир (п.3 ст. 2, ст. 33, п. 2 ст. 52); утримуватися від погрози
силою або її застосування (п. 4 ст. 2); надавати допомогу ООН у всіх діях,
які вживаються нею відповідно до Статуту (п. 5 ст. 2); утримуватися від
надання допомоги державам, проти яких ООН вживає заходи превентив-
ного або примусового характеру (п. 5 ст. 2); підпорядковуватися рішенням
Ради Безпеки і виконувати їх (ст. 25, п. 2 ст. 48, ст. 49); повідомляти Раді
Безпеки про заходи, вжиті при здійсненні права на самооборону (ст. 51);
вживати заходи для досягнення цілей щодо економічного і соціального
співробітництва (ст. 56); виконувати рішення Міжнародного суду у спра-
вах, в яких така держава є стороною (п. 1 ст. 94); поважати міжнародний
характер обов’язків генерального секретаря і персоналу Секретаріату
ООН (п. 2 ст. 100); визнавати за ООН право користуватися на його терито-
рії відповідною правоздатністю, привілеями та імунітетами (ст. 104, п. 1 ст.
105). Зрозуміла річ, що в разі прийняття в члени ООН, Мальтійський
Орден зобов’язаний буде, як і інші члени ООН, нести певну частину
витрат Організації, передбачених п. 2 ст. 17 Статуту ООН. Однак, його вне-
сок до бюджету ООН повинен бути мінімальним, враховуючи те, що він не
буде типовою державою, а, отже, й не матиме тих економічних показників,
за якими нараховується внесок кожної держави до бюджету ООН15.

Однак, більш імовірно, що Мальтійський Орден обмежиться в ООН
статусом постійного спостерігача, як це зробив свого часу Святий
Престол. Членство втягувало б Мальтійський Орден безпосередньо у полі-
тичні, економічні та торговельні суперечки, що виникають між державами.
Як наслідок, йому довелося б виконувати певні зобов’язання, що супере-
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чать його власним принципам і місії, та надавати моральну, юридичну та
політичну підтримку, а отже, ставати стороною міжнародних примусових
дій, які згідно зі Статутом ООН можуть застосовуватися проти держави-
члена, визнаної винною у порушенні його рішень. Цілі, які переслідує
Мальтійський Орден в ООН, найкращим чином можуть забезпечуватися
завдяки статусу спостерігача. В такій якості Мальтійський Орден міг би
брати участь у всіх акціях ООН, маючи право на виступ у всіх випадках,
коли вважатиме це за доцільне, і на відміну від повноправних членів ООН,
Орден не мав би лише права голосу. 

Водночас статус спостерігача найбільш відповідає призначенню
Мальтійського Ордена, який (згідно з Конституційним Статутом Ордену
від 27 червня 1961 р. з наступними змінами та доповненнями від 30 квіт-
ня 1997 р.)16 утверджує християнські чесноти милосердя і братства, здійс-
нює свою госпітальну діяльність (включаючи санітарну допомогу), надаю-
чи допомогу хворим, нужденним і біженцям без відмінностей щодо їх
релігії, раси, походження і віку. Статус спостерігача не змушував би
Мальтійський Орден робити політичний вибір на користь тих чи інших
держав і політичних угрупувань при голосуванні з актуальних питань
порядку денного ООН, що могло б зашкодити іміджу Мальтійського
Ордену, який позиціонує себе як суб’єкт міжнародного права, першочер-
говим завданням якого є госпітальна допомога, тобто та діяльність, якою
Орден займається з часу свого заснування. Враховуючи всі згадані вище
обставини, можна передбачити, що Мальтійський Орден, щоб забезпечити
собі свободу дій, утримається від повноправного членства в Організації
Об’єднаних Націй та її спеціалізованих установах і обмежиться статусом
постійного спостерігача. 
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УДК 341.24
О. С. ПЕРЕВЕРЗЄВА

СИСТЕМА ТА ОСОБЛИВОСТІ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ МОП 
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ НОРМ 

Аналізується система та особливості нагляду і контролю МОП із застосуванням
міжнародних трудових норм. Розробка спеціального механізму контролю щодо дотри-
мання зобов’язань держав, прийнятих відповідно до Статуту МОП і конвенцій МОП,
є на сьогодні великим внеском МОП у міжнародний захист прав людини у сфері праці.

Ключові слова: міжнародні трудові норми, контроль, конвенції.

Переверзева О.С. Система и особенности наблюдения и контроля мот с приме-
нением международных трудовых норм 

Анализируется система и особенности наблюдения и контроля МОТ с применени-
ем международных трудовых норм. Разработка специального контроля относительно
соответствия обязательств государств, принятых Уставом МОТ и конвенций МОТ
является сегодня большим вкладом МОТ в международную защиту прав человека в
сфере труда моряков.

Ключевые слова: международные трудовые нормы, контроль, конвенции.

Pereverzeva Olga. System and features of the supervision and control of the ilo with
the use of international labour standards

The article analyzes the system and features of the supervision and control of the ILO with
the use of international labour standards. Development of a special mechanism for monitor-
ing compliance with the obligations of Member States, taken in accordance with the Statute
of the ILO and the ILO conventions, is today the great contribution of the ILO in the interna-
tional protection of human rights in the sphere of labour. 

Key words: international labour standards, control, the сonventions.

У системі контролю Міжнародної організації праці є дві основні части-
ни: регулярний нагляд, що складається з обов’язків держав та держав-членів
МОП надавати доповіді з ратифікованих і нератифікованих конвенцій МОП,
а також робити розгляд щодо скарг та заяв з приводу порушень міжнарод-
них стандартів праці спеціалізованими контрольними органами МОП.

Змішана (тристороння) форма нагляду та контролю за дотриманням
міжнародних стандартів праці здійснюється за допомогою контрольно-
наглядових процедур МОП. Ці процедури практично на всіх етапах перед-
бачають участь представників державних органів, а також загальнодер-
жавних об’єднань працівників та роботодавців від кожної з держав-членів
МОП. Цей принцип знаходить свою реалізацію щодо забезпечення демо-
кратичного контролю за діяльністю МОП. 

Отже, розробка спеціального механізму контролю щодо дотримання
зобов’язань держав, прийнятих відповідно до Статуту МОП і конвенцій
МОП, є на сьогодні великим внеском МОП у міжнародний захист прав
людини у сфері праці.
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Контрольно-наглядова процедура, що здійснюється МОП, включає два
основних етапи: надання державами звітів відносно визнання та дотри-
мання ними актів МОП та послідуючого вивчення цих звітів1. 

Відповідно до ст. 22 Статуту кожна держава-член МОП зобов’язана
представляти щорічні доповіді Міжнародного бюро праці щодо вжитих
ним заходів для застосування конвенцій, до яких вона приєдналася. Ці
доповіді повинні надаватися в такій формі і містити такі відомості, як того
вимагатиме Адміністративна рада. Згідно ч. 2 ст. 23, пар. 2 Статуту,
Генеральний директор представляє на найближчій сесії Конференції резю-
ме надісланих йому звітів і доповідей2. На уряди покладається обов’язок
розсилати представницьким організаціям працівників і роботодавців копії
звітів і доповідей, надісланих Генеральному директорові. Це робиться для
того щоб представники працівників і роботодавців мали можливість
коментувати адекватність відомостей, що надаються урядами. Доповіді
надаються за чотирма темами: 

а) про заходи, вжиті для подання конвенцій і рекомендацій перед ком-
петентними органами країни (зазвичай маються на увазі органи законо-
давчої влади), в цих доповідях повинні міститися відомості про відповідні
органи влади, а також звіти про вжиті заходи; 

б) про заходи, вжиті для застосування ратифікованих конвенцій; 
в) про заходи, вжиті для застосування ратифікованих конвенцій на

територіях поза метрополією; а також 
г) про ставлення національного законодавства і практики до рекомен-

дацій і нератифікованих конвенцій. 
Найбільш важливою і детально регламентованої частиною регулярного

нагляду є обов’язок надавати звіти щодо ратифікованих конвенцій.
Адміністративна рада надає державам спеціальні форми для звітів.
Частота надання звітів і ступінь їх деталізації залежить від того, чи нада-
валися вже звіти з даної конвенції, від ступеня пріоритетності конвенції,
щодо якої дається звіт. У будь-якому випадку, якщо звіт надається у зв’яз-
ку з коментарями організацій працівників або роботодавців, він повинен
бути найбільш докладним. 

Ратифікація конвенцій МОП – це не тільки значний крок в їх імпле-
ментації, але й акт, що відкриває можливості для міжнародного контролю
за такою імплементацією. Зобов’язання держав надавати для розгляду ком-
петентної влади щойно прийняті конвенції, а також надавати в МБП за
запитами Адміністративної ради, доповіді про стан їх права та практики
щодо нератифікованих конвенцій, служить певним стимулюючим факто-
ром на шляху до виконання державою конвенційних норм, оскільки такі
доповіді є предметом обговорення на Конференції та можуть одержати там
ту чи іншу політичну оцінку. Сама ратифікація приводить в дію контроль-
ний механізм, що існує у МОП, у всьому його об’ємі.

Другий етап контрольно-наглядової процедури МОП, що складається з
вивчення звітів, також здійснюється в два етапи. 

Комітет експертів із застосування конвенцій та рекомендацій (Комітет
експертів) був створений разом з Комітетом Конференції із застосування
конвенцій та рекомендацій (далі – Комітет Конференції) в 1926 р. на
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Восьмий сесії Міжнародної конференції праці для здійснення контролю за
дотриманням державами-членами своїх зобов’язань, що випливають з
норм. Комітет експертів складається з авторитетних експертів, які не пред-
ставляють ні державу, ні працівників, ні роботодавців. Вибір експертів
здійснюється на особистій основі за критеріями неупередженості, неза-
лежності та професіоналізму. Експерти призначаються з максимальної
кількості різних регіонів світу для того, щоб були представлені різні еко-
номічні, соціальні та юридичні системи3. В даний час в Комітеті експертів
працює дев’ятнадцять фахівців, які призначаються Адміністративною
радою за поданням Генерального директора МБП. Термін повноважень
експертів – три роки і є відновлюваним. Часто експерти працюють у
Комітеті протягом багатьох років поспіль. Засідання Комітету експертів
проводяться щорічно наприкінці листопада – початку грудня в умовах кон-
фіденційності. Представники ООН та інших міжнародних організацій
можуть бути запрошені на засідання. Комітет експертів покладає на кож-
ного зі своїх членів відповідальність за будь-яку групу конвенцій або за
конкретні питання. МБП представляє члену Комітету експертів відповідну
інформацію з питання. Експерт за своєю ініціативою або ініціативою
іншого члена Комітету експертів може здійснювати консультації з іншими
членами Комітету. Кожен член Комітету готує проекти зауважень і прямих
запитів, які потім схвалюються всіма членами Комітету експертів. Для
особливо складних і загальних питань готуються спеціальні робочі групи.
Щорічно в березні виходить доповідь Комітету експертів, адресована
Адміністративній раді. Доповідь разом з прямими запитами Комітету екс-
пертів розсилається державам-членам МОП. Висновки Комітету експертів
зазвичай приймаються одноголосно, але в окремих випадках можливе і
прийняття більшістю голосів. У такому випадку в доповіді можуть зазна-
чатися особливі думки членів Комітету.

Доповідь Комітету експертів складається з трьох частин: 
а) загальна доповідь (огляд роботи Комітету експертів, а також привер-

нення уваги Адміністративної ради до питань, що становлять спільний
інтерес або особливі труднощі, 

б) зауваження на адресу окремих держав з приводу виконання ними
ратифікованих конвенцій, а також подання конвенцій на розгляд націо-
нальних компетентних органів. За відсутності прогресу у зв’язку зі зроб-
леними зауваженнями, а також у разі їх особливої серйозності, зауваження
можуть бути піддані широкому розголосу і відправлені на розгляд
Конференції та занесені до протоколу Конференції. Прямі запити – інші
коментарі, що направляються Генеральним директором МБП від імені
Комітету експертів. Запити не відтворюються в протоколі Конференції.
Вираження вдячності у зв’язку з тим, що держава-член МОП здійснила
необхідні заходи для виправлення раніше зроблених зауважень, 

в) загальний огляд національного законодавства щодо актів, за якими
були підготовлені доповіді з нератифікованих конвенціям.

Комітет щодо застосування міжнародних трудових стандартів
Міжнародної конференції праці (Комітет конференції). На відміну від
Комітету експертів, що створюється відповідно до ст. 7 Регламенту
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Конференції, Комітет Конференції є тристороннім органом, що складаєть-
ся з представників урядів, об’єднань працівників та роботодавців. Склад
Комітету Конференції щорічно затверджується на Міжнародній конферен-
ції праці. Комітет обирає свого голову та двох заступників з числа пред-
ставників кожної з трьох груп. Комітет розглядає заходи, прийняті держа-
вами членами для виконання конвенцій, до яких вони приєдналися, інфор-
мацію і доповіді, що подаються відповідно до ст. 19 Статуту, що сто-
суються рекомендацій і нератифікованих конвенцій, а також заходи вжиті
для застосування ратифікованих конвенцій на територіях поза метрополі-
єю відповідно до ст. 35 Статуту. Комітет Конференції готує доповідь
Конференції, який розглядається пленарно. Комітет Конференції, по суті, є
другою інстанцією розгляду скарги на державу-члена МОП після Комітету
експертів, тому основними документами, які вивчає Комітет Конференції,
є доповідь Комітету експертів, а також заперечення, зроблені урядами
щодо цієї доповіді. Доповідь Комітету Конференції заноситься до прото-
колу Конференції, а також випускається окремо і розсилається урядам.

Головний засіб впливу Комітету Конференції на держави, що допуска-
ють порушення міжнародних трудових стандартів – це залучення міжна-
родної уваги до цих порушень.

Крім того, особливе місце має ще одна процедура контролю за прак-
тичним застосуванням конвенцій – розгляд конкретних скарг, що надхо-
дять від міжнародних і національних професійних та інших громадських
організацій, а також держав. У зв’язку з особливим значенням, що нада-
ється МОП принципу забезпечення свободи об’єднання, для контролю за
дотриманням цього принципу в МОП передбачено спеціалізований
Комітет МОП щодо свободи об’єднання і вже згадувана нами вище Комісія
МОП по розслідуванню4.

Існують також спеціальні контрольні процедури в рамках МОП. Так,
відповідно до ст. 24 і 25 Статуту, організації працівників та роботодавців
можуть подавати подання Міжнародному бюро праці про те, що держава
не виконує належним чином ратифіковану конвенцію. Подання можуть
подаватися як національними, так і міжнародними об’єднаннями праців-
ників та роботодавців, причому, як щодо власної, так і іноземної держави.
У разі отримання такого подання Адміністративна рада може організувати
тристоронній комітет з розслідування відносно даної справи. Орган з роз-
гляду призначається зі складу членів Адміністративної ради. У тому
випадку, якщо держава не реагує на запит по зроблених в його відношенні
уявленням, Адміністративна рада може опублікувати подання та свої від-
повіді у зв’язку зі зробленим поданням.

Крім подання, відповідно до ст. 26 Статуту, можлива також подача скар-
ги на державу-члена МОП у зв’язку з недотриманням ратифікованої їм
конвенції. У такому випадку створюється спеціальна Комісія з розсліду-
вання скарги, яка готує доповідь з висновками і рекомендаціями про захо-
ди щодо задоволення скарги. Спеціального регламенту роботи Комісії не
існує, вона сама визначає порядок своєї роботи. Основна відмінність
подання від скарги полягає в тому, що подання подається організаціями
працівників та роботодавців, а скарга – державою-членом МОП. 
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Якщо будь-яка професійна організація роботодавців або трудящих зро-
бить Міжнародному бюро праці подання про те, що який-небудь член
Організації не забезпечив належним чином дотримання конвенції, учасни-
ком якої він є, Адміністративна рада може передати це подання уряду,
проти якого вона зроблена, і запропонувати йому зробити з цього питання
таку заяву, яку воно вважатиме доречним.

Якщо у прийнятний строк не буде отримано ніякої заяви від даного
уряду або якщо Адміністративна рада не визнає отриману відповідь задо-
вільною, то вона має право опублікувати отримане подання і відповідь
уряду, якщо така була отримана.

Будь-який член Організації має право подавати скаргу до іжнародного
бюро праці на будь-якого іншого члена Організації, який, на його думку, не
забезпечив ефективного дотримання конвенції, ратифікованої ними обома
відповідно з попередніми статтями.

Адміністративна рада, якщо вона вважає це за доцільне, може до пере-
дачі такої скарги в передбаченому нижче порядку до комісії, призначену
для її розслідування, зв’язатися з даними урядом, як це визначено у стат-
ті 24.

Якщо Адміністративна рада не вважає за необхідне повідомити скаргу
даному уряду або якщо після повідомлення скарги він не отримав задо-
вольняючої його відповіді в прийнятний термін, Адміністративна рада
може призначити комісію для розслідування скарги і для представлення
доповіді з цього питання.

Адміністративна рада може прийняти таку ж процедуру або за своєю
власною ініціативою, або за скаргою-якого делегата Конференції.

Якщо в Адміністративній раді розглядаються питання, що виникли у
зв’язку зі статтями 25 і 26, заінтересований уряд може, якщо його не пред-
ставлено в Адміністративній раді, послати представника для участі в обго-
воренні питання. Дата обговорення питання повинна бути в належний час
повідомлена даному уряду.

У разі передачі скарги в вищезазначену комісію з розслідування на під-
ставі статті 26 кожен з членів організації, незалежно від того, чи стосуєть-
ся його безпосередньо ця скарга чи ні, зобов’язується надати в розпоряд-
ження даної комісії всі наявні у нього відомості, що відносяться до питан-
ня, порушеного у скарзі.

Після всебічного розбору скарги комісія з розслідування складає допо-
відь, що містить її висновки за всіма фактичними даними, що дозволяє
встановити суть цієї суперечки, а також її рекомендації щодо тих заходів,
які слід було б вжити для задоволення скарги, і щодо термінів їх здійс -
нення.

Генеральний директор Міжнародного бюро праці надсилає доповідь
комісії з розслідування Адміністративній раді і кожному з урядів, поруше-
них у спорі, і забезпечує опублікування цієї доповіді.

Кожне з цих урядів у тримісячний строк повідомляє Генеральному
директору Міжнародного бюро праці, чи приймають вони рекомендації,
що містяться в доповіді комісії, а якщо не приймають, то чи бажають вони
передати спір до Міжнародного суду.
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Якщо який-небудь з членів Організації не вживе дій, передбачених
пунктами 5 b), 6 b) або 7 b) i) статті 19 щодо будь-якої конвенції чи реко-
мендації, то будь-який член Організації має право передати це питання
Адміністративній раді. Якщо Адміністративна рада встановить, що необ-
хідні заходи дійсно не приймаються, вона представить про це доповідь
Конференції.

Рішення Міжнародного суду щодо скарги або питання, переданого
йому на основі статті 29, є остаточним. Міжнародний суд може затверди-
ти, змінити або скасувати будь-які висновки чи рекомендації комісії з роз-
слідування скарги.

Якщо який-небудь член Організації не виконає у встановлений термін
рекомендації, які можуть міститися в доповіді вищезгаданої комісії або в
рішенні Міжнародного суду, то Адміністративна рада може рекомендувати
Конференції такі дії, які вона визнає доцільними для забезпечення вико-
нання цих рекомендацій.

Уряд, який не виконував своїх зобов’язань, може повсякчас повідомити
Адміністративній раді, що він зробив необхідні заходи для того, щоб здійс-
нити рекомендації комісії з розслідування, або заходи, запропоновані в
рішенні Міжнародного суду, і може просити Адміністративну раду ство-
рити комісію для перевірки свого повідомлення . У цьому випадку засто-
совуються положення статей 27, 28, 29, 31 і 32, і якщо доповідь комісії з
розслідування або рішення Міжнародного суду сприятливі для цього
уряду, то Адміністративна рада негайно рекомендує, щоб заходи, прийня-
ті на підставі статті 33, були скасовані.

Комісія з розслідування скарг утворювалася Адміністративною радою
у дев’яти випадках, найбільш сучасні з яких: розгляд питань, пов’язаних з
наймом робітників з Гаїті на плантаціях цукрової тростини в
Домініканській Республіці (1983 р.); права профспілок у Польщі – істо-
ричний випадок, коли в результаті розгляду відносин держави і профспіл-
ки «Солідарність» між країнами радянського блоку і МОП почався реаль-
ний діалог у галузі свободи об’єднання (1984 р.); права профспілок у
Білорусі (2003 р.); право на організацію роботодавців в Нікарагуа (1990
р.); дискримінація у зв’язку з політичними поглядами в державному сек-
торі ФРН (1987 р.); дискримінація в Румунії (1991 р.). Найбільший сус-
пільний резонанс в останні роки викликав розгляд питання про масове
використання примусової праці в М’янмі, що змусило уряд М’янми обме-
жити порушення прав людини. 

Важливою спеціальною процедурою контролю за дотриманням міжна-
родних трудових стандартів є скарга щодо порушення принципу свободи
об’єднання Комітету Адміністративної ради зі свободи об’єднання
(Комітет зі свободи об’єднання). 

Комітет зі свободи об’єднання був створений в 1950 р. відповідно до
угоди між МОП та ООН для реалізації спеціальної процедури контролю в
області, яка є пріоритетною для МОП – свободі об’єднання. Дана проце-
дура – додаткова і не заміщає загальних контрольних механізмів в рамках
МОП. 

Комітет зі свободи об’єднання утворюється на тристоронній основі і
складається з дев’яти членів, дев’яти заступників, а також незалежного
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голови. Важливо відзначити, що скарги розглядаються Комітетом зі свобо-
ди об’єднання незалежно від того, чи несе дана країна зобов’язання з кон-
венції, що стосується свободи об’єднання. Юридично це обґрунтовується
тим, що приєднуючись до Організації, держави взяли на себе зобов’язан-
ня дотримуватися положень Статуту МОП, в якому закріплено обов’язок
дотримуватися фундаментального принципу свободи об’єднання.

Комітет зі свободи об’єднання збирається тричі на рік. Скарги до
Комітету представляють об’єднання працівників та роботодавців як на
міжнародному, так і на національному рівні. У разі надходження скарги
про порушення в галузі свободи об’єднання Міжнародне бюро праці над-
силає інформацію про факти, що послужили основою для скарги, відпо-
відному уряду. Відповідь уряду направляється організації, що звернулася
зі скаргою. Відповіді на відповідні повідомлення повинні здійснюватися
протягом місяця5.

Комітет зі свободи об’єднання може прийняти висновок про необхід-
ність запросити в уряду додаткову інформацію. Після винесення висновків
Комітет може рекомендувати Адміністративній раді направити укладення
відповідному уряду, звернувши його увагу на відхилення від принципів у
галузі свободи об’єднання. За випадками, які вимагають більш поглибле-
ного розгляду, направляється окрема доповідь.

Адміністративна рада може також створювати Комісію з розслідування
і примирення в області свободи об’єднання, що складається з дев’яти неза-
лежних експертів, що працюють, як правило, в групах з трьох осіб. Також
як і Комісія з розгляду скарг, дана Комісія самостійно визначає порядок
своєї роботи.

І Комітет експертів, і Комітет зі свободи об’єднання є першими інстан-
ціями з розгляду скарг, і працюють у тісній співпраці один з одним.
Принципова різниця в їх діяльності полягає в тому, що Комітет експертів
здійснює контроль за юридично чітким виконанням будь-яких ратифікова-
них конвенцій, в той час як Комітет зі свободи об’єднання розглядає тіль-
ки питання, що стосуються прав представників працівників і роботодавців,
але при цьому не обмежується юридичними нормами, які прямо виражені
у відповідних конвенціях. Комітет зі свободи об’єднання, по суті, володіє
нормотворчими повноваженнями, виробляючи і публікуючи принципи, що
стосуються свободи об’єднання, стосовно конкретних ситуацій. Є спеці-
альні механізми, що стосуються дотримання державами-учасниками МОП
Тристоронньої декларації принципів, що стосуються багатонаціональних
корпорацій і соціальної політики 1977 (Декларація 1977 р.), а також
Декларації МОП про основоположні принципи і права у сфері праці 1998
(Декларація 1998 р.). Обидві декларації носять рекомендаційний характер,
проте, Міжнародна організація праці здійснює спостереження за дотри-
манням закладених в них принципів державами-членами МОП на добро-
вільній основі.

У відношенні Декларації 1977 встановлено процедуру доповіді про
дотримання її принципів, а також передбачений механізм вирішення спо-
рів про її застосування. У Декларації 1998 вказується на заходи, мета яких
полягає в тому, щоб заохотити зусилля держав-членів МОП щодо сприян-
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ня дотриманню основоположних принципів і прав, проголошених у
Статуті МОП, Філадельфійської декларації та підтверджених Декларації
1998. Ці заходи полягають у поданні державами щорічних доповідей щодо
нератифікованих основоположних конвенцій МОП, а також глобальної
доповіді, мета якої полягає в тому «... щоб надати в динаміці загальну кар-
тину по кожній з категорій основних принципів та права за попередній
чотирирічний період і створити основу для оцінки ефективності наданої
Організацією допомоги, а також для визначення пріоритетів на наступний
період у формі планів заходів з технічного співробітництва, які на меті,
зокрема, залучення внутрішніх і зовнішніх ресурсів, необхідних для їх
виконання». Доповідь надається щорічно по одному з чотирьох фундамен-
тальних принципів у сфері праці, закріплених у ст. 2 Декларації 1998 р., а
саме: свободи об’єднання і скасування всіх форм примусової чи обов’яз-
кової праці; забороні дитячої праці; та недопущення дискримінації в галу-
зі праці і занять.
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СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ 
ЩОДО ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

У РІШЕННЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Зосереджується увага на питаннях, пов’язаних із межами здійснення права на сво-
боду вираження поглядів щодо державних службовців. Розглядаються випадки необ-
хідності захисту державних службовців від образливих висловлювань та випадки, коли
такі висловлювання допустимі щодо державних службовців. На основі аналізу практи-
ки Європейського суду з прав людини робиться також спроба сформувати критерії
таких меж. 

Ключові слова: державні службовці, свобода вираження поглядів, межі свободи
вираження поглядів, довіра суспільства.

Нагничук О.И. Свобода выражения взглядов касательно государственных слу-
жащих в решениях Европейского суда по правам человека
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Сосредотачивается внимание на вопросах, связанных с границами осуществления
права на свободу выражения взглядов в отношении государственных служащих.
Рассматриваются случаи необходимости защиты государственных служащих от
оскорбительных высказываний и случаи, когда такие высказывания допустимые отно-
сительно государственных служащих. На основе анализа практики Европейского суда
по правам человека делается также попытка сформировать критерии таких преде-
лов.

Ключевые слова: государственные служащие, свобода выражения мнения, грани-
цы свободы выражения мнения, доверие общества.

Nagnichuk Oksana. Freedom of expression of public figures in the European Court
of human rights

The content of the right to freedom of expression of public figures and its limits are clar-
ified. It is paid attention to the cases concerning the need of protection of public figures from
abusive remarks and cases where such statements are admissible to public servants. Based on
the analysis of the ECHR’s decision is paid attention to attempt to create criteria of such lim-
its on public figures.

Key words: public figures, freedom of expression, limits of the freedom of expression,
public confidence.

У 1997 році Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав людини
та основоположних свобод (надалі – Європейська конвенція або
Конвенція)1, згідно з якою кожен має право, в разі порушення його кон-
венційних прав або свобод з боку органів державної влади, звернутися зі
скаргою про таке порушення до Європейського суду з прав людини (нада-
лі – Європейський суд або Суд).

Для розуміння природи демократичного суспільства однією з найбільш
вагомих підстав є ст. 10 Європейської конвенції, яка гарантує право на сво-
боду вираження поглядів. Особливу увагу в статті приділено вивченню
питання свободи вираження поглядів щодо державних службовців, адже
свобода вираження поглядів як один з найефективніших засобів критики
діяльності органів державної влади, державних службовців, набуває особ-
ливо важливого значення, коли українська держава робить свої кроки на
шляху до побудови демократичного устрою. Вільна держава, а, зокрема, і
демократія, не може існувати без чіткої гарантії цього права2. 

Першою справою, в якій Суд розглянув проблему меж здійснення
права на свободу вираження поглядів щодо державних службовців стала
справа «Яновський проти Польщі»3. Відповідно до обставин цієї справи,
заявник, журналіст за професією, був засуджений за образу працівників
міліції при виконанні ними службових повноважень, а саме за вжиття слів
«дурні» і «тупі».

За результатом розгляду справи, Суд встановив, що право на свободу
вираження не було порушене, і аргументував це наступним чином. Перш
за все, заявник діяв як приватна особа, а не як представник преси, тому не
може бути застосований стандарт щодо свободи преси, який передбачає
вужчі межі розсуду держав у обмеженні свободи вираження поглядів. По-
друге, висловлювання заявника не стосувалися питання, що має загальний
інтерес, що також виключає застосування ширших меж права на свободу
вираження. Суб’єктами, права яких були порушені реалізацією права на
свободу вираження, були державні службовці. Суд сформулював стандарт
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здійснення права на свободу вираження поглядів щодо державних служ-
бовців, наступним чином: незважаючи на те, що межі допустимої критики
щодо державних службовців, які виконують свої службові функції, в дея-
ких випадках є ширшими, ніж щодо приватних осіб. З метою ефективного
виконання своїх функцій, державні службовці повинні мати довіру сус-
пільства, тому їх необхідно захищати від образливих словесних атак під
час виконання ними службових повноважень4.

Проаналізувавши вказане рішення, можна відзначити наступне. По-
перше, Суд не взяв до уваги те, що працівники міліції діяли із перевищен-
ням службових повноважень, по суті – неправомірно. У практиці Суду
поведінка позивача, що передувала здійсненню права на свободу виражен-
ня має значення для вирішення чи було порушено межі допустимої крити-
ки. Суд зазначав, що якщо позивач висловлював провокуючі думки, він
повинен був демонструвати ширші межі толерантності5. Відповідно,
логічно було б вважати, що неправомірні дії позивача також повинні
передбачати ширші межі його критики. Не взявши до уваги цей момент
вказаної справи, Суд привніс деяку суперечність в загальну систему регу-
лювання здійснення свободи вираження. По-друге, Суд вказав, що межі
критики щодо державних службовців є ширшими «у деяких випадках», що
передбачає необхідність визначення Судом чи має місце один із цих випад-
ків.

Але стандарт меж здійснення свободи вираження поглядів, запропоно-
ваний у справі Яновський, застосовується не до всіх державних службов-
ців. Так, у справі «Бусуа проти Молдови», Суд вказав, що його недоцільно
поширювати на всіх осіб, які є працівниками держави чи державних під-
приємств, і насамперед він передбачений для захисту працівників правоо-
хоронних органів та прокурорів. У вказаній справі Суд вирішив не поши-
рювати вказаний принцип на позивачів, які займали керівні посади в дер-
жавній авіакомпанії6. 

Натомість у рішенні по іншій справі «Тома проти Люксембургу», Суд
вирішив, що працівники Комітету лісового і водного господарства, зокре-
ма лісники та інженери лісового господарства, є державними службовця-
ми, які повинні користуватися довірою суспільства для виконання своїх
функцій. На жаль, Суд не став уточнювати як саме наявність службової
довіри впливає на виконання їхніх службових обов’язків. Припускаємо,
що до їх повноважень входило здійснення дізнання в адміністративних
справах про порушення норм лісового права. Разом з тим, слід відзначити,
що статус позивачів як державних службовців не став вирішальним крите-
рієм для вирішення цієї справи, оскільки основну увагу Суд зосередив на
розмежуванні власних думок заявника та цитованого ним твору7.

Ще один важливий принцип меж здійснення свободи вираження погля-
дів щодо державних службовців був сформований у справі «Речінов проти
Болгарії». Заявник у цій справі, голова одного із структурних підрозділів
Міністерства юстиції, був засуджений за приниження честі і гідності
заступника Генерального прокурора Болгарії висловлюванням, під час
засідання Вищої судової ради, про те, що останній «не є чистим на руку».
Суд розглянувши цю справу встановив важливий принцип: втручання в
свободу вираження для забезпечення державним службовцям користуван-
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ня суспільною довірою може бути виправдане тільки тоді, коли існує
реальна загроза для такої довіри.

Висловлювання заявника, очевидно, не призвели до такої загрози і не
заважали заступнику Генерального прокурора виконувати свої обов’язки.
Ця ситуація відрізняється від справи Яновського тим, що образливі
висловлювання щодо працівників поліції, які виконували свої службові
повноваження були здійснені на вулиці на очах у перехожих. У цій же
справі заявник висловив свою думку перед обмеженою аудиторією за зачи-
неними дверима. Таким чином, ані преса, ані інші форми публічності не
були залучені. Негативний ефект для репутації постраждалого державного
службовця таким чином був обмеженим. Крім того, висловлювання заяв-
ника стосувалося бюджетних питань, які можна вважати такими, що
мають публічний інтерес8.

Окремою категорією справ є справи, що стосуються здійснення свобо-
ди вираження поглядів щодо державних службовців у громадянських звер-
неннях до органів державної влади та їх посадових осіб. Однією із таких
справ є справа «Захаров проти Росії», де заявник був засуджений націо-
нальними судами за порушення честі і гідності голови міської ради.
Відповідно до обставин справи, заявник надіслав лист заступнику губер-
натора Московської області, в якому він скаржився на дії голови міської
ради. Зокрема, він звинувачував її у незаконному привласненні земельної
ділянки, що знаходилася у комунальній власності. 

Розглянувши вказану справу Суд встановив наступне. Необхідний
захист державних службовців від образливих, наклепницьких і дифама-
ційних атак, які вважаються такими, що впливають на державних служ-
бовців при виконанні їхніх обов’язків та завдають шкоди публічній довірі
до них та до посад, які вони обіймають, має залежати від конкретних
обставин справи. 

У цій справі скарга заявника була надіслана приватною кореспонденці-
єю і не була оголошена публічно. Це з одного боку свідчить про те, що
репутація позивача, якщо і була порушена, то перед обмеженим колом
осіб: заявником і заступником губернатора. А з іншого, про те, що інтер-
еси захисту репутації особи повинні бути зважені не стосовно інтересів
свободи преси чи відкритої дискусії щодо публічних справ, а стосовно
права заявника повідомляти про невідповідність поведінки державних
службовців органу, компетентному розглядати такі повідомлення.

У цій справі критика була направлена проти голови міської ради, який
за своїм статусом є ближчим до професійних політиків, і тому повинен
бути готовий відчувати більш прискіпливу публічну увагу суспільства9. На
цій підставі вищевказаного Суд визнав існування порушення
ст. 10 Конвенції.

У вказаних вище справах Суд розглянув як співвідносяться інтереси
права на звернення до органів державної влади та права на захист честі і
гідності. Межі критики, висловленої в приватному зверненні є ширшими,
ніж у публічному. Суд визнав, що захист репутації державного службовця
залежить від здійснюваних ним професійних обов’язків. У зв’язку з цим,
оскільки діяльність голови міської ради є за своєю суттю схожою до діяль-
ності політика, межі критики щодо нього є ширшими, ніж до інших дер-
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жавних службовців. Те саме стосується і державного прокурора, який є
одним з учасників судової гілки влади в широкому розумінні цього слова,
для якого фактор публічної довіри є особливо важливим для належного
виконання ним своїх повноважень, тому межі критики щодо такої особи
повинні бути вужчими порівняно з іншими службовими особами.

Окрему категорію справ у практиці Суду складають справи про зав-
дання шкоди честі і гідності прокурорів і слідчих завданих адвокатами під
час судового засідання. Однією з таких справ є «Нікула проти Фінляндії».
Відповідно до обставин справи, заявник, яка була юристом, під час судо-
вого процесу намагалася заперечити допит однієї особи як свідка, щоб від-
вернути певні негативні наслідки для свого клієнта. Прокурор, який діяв
як обвинувач, навпаки, наполягав на допиті цієї особи. Обурена поведін-
кою прокурора, заявник зачитала і передала суду документ під заголовком
«Рольові маніпуляції і незаконне надання доказів», в якому звинувачувала
прокурора, у зловживанні владою, порушенні його професійних обов’язків
і завданні шкоди правовому захисту. Прокурор подав позов про дифама-
цію. В результаті розгляду справи національними судами, заявник була
звільнена від кримінальної відповідальності у зв’язку із малозначністю
діяння, але повинна була відшкодувати судові витрати прокурора. 

Суд вирішив, що в цій справі мало місце порушення права на свободу
вираження заявника, оскільки заявник критикувала прокурора за його
рішення, прийняті як сторони в судовому процесі, а не як професіонала
взагалі. Крім того, необхідно зважати на різницю між статусом прокурора
і судді, оскільки суддям повинен надаватися більший захист. Критика була
здійснена в залі судового засідання, а не через пресу і не мала характеру
персональної образи. До того ж ані національні судді самостійно, ані про-
курор не намагалися зупинити заявника. Суд також взяв до уваги і профе-
сійний статус заявника, вказавши, що юристи повинні самостійно без
впливу потенційного «охолоджуючого ефекту» оцінювати відповідність і
корисність своїх аргументів10.

Проаналізувавши вказані вище справи, можна стверджувати, що межі
свободи вираження щодо державних службовців є ширшими, якщо вони
реалізується під час судового засідання. Це пояснюється, з одного боку,
обмеженим колом осіб, присутніх в судовому засіданні, а з іншого – самою
суттю судового процесу як змагання сторін у доведенні своєї правоти, що
передбачає необхідність ширших меж здійснення свободи вираження. Суд
також акцентував увагу на тому, що критика у справі Нікула і Стор стосу-
валася професійних якостей позивачів не в загальному, а щодо конкретної
справи. Крім того, свобода вираження поглядів повинна бути ширшою у
цьому випадку, тому що була здійснена адвокатами, які мають самостійно,
без загрози застосування санкцій, вирішувати який спосіб захисту клієнта
є найкращим.

Окрему категорію складають справи, що стосуються здійснення сво-
боди вираження поглядів щодо державних службовців в пресі . Так, у
рішенні по справі «Савітчі проти Молдови», яка стосувалася здійснення
права на свободу вираження щодо працівника правоохоронних органів
транспортної поліції, Суд встановив наявність порушення права на свобо-
ду вираження. За обставинами справи, заявник була засуджена за завдання
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шкоди репутації працівникові місцевої транспортної поліції у зв’язку з
опублікуванням статті про порушення прав громадян місцевою поліцією із
використанням його ініціалів та зазначенням місця, де він працював, що
давало змогу його ідентифікувати. Зокрема, шкода працівникові поліції
була завдана, твердженнями, про те, що працівник поліції поводився з осо-
бою так, нібито вона нічого не варта, і, про те, що працівник міліції кинув
документи особі в обличчя, які заявник не зміг довести.

Суд відзначив, що ця справа відрізняється від справи «Яновський
проти Польщі», оскільки стосується відкритої дискусії з публічних питань
та включає право на вільну пресу, тому національні суди користуються
меншим правом розсуду у вирішенні питання чи існує «нагальна соціаль-
на потреба» у втручанні в право на вираження. Крім того, висловлювання
заявника не можуть бути розцінені як образливі. Тобто у вказаному рішен-
ні Суд зваживши інтереси відкритої публічної дискусії та свободи преси, з
одного боку, і захисту репутації особи, з іншого, прийшов до висновку, що
більшу важливість мають перші11. 

Ще однієї цікавою справою є справа «Перна проти Італії». Ця справа
також стосується права на вираження поглядів щодо прокурора і розгляда-
лася спочатку звичайною палатою суддів, а потім Великою Палатою, в
результаті палата Суду і Велика Палата прийшли до різних висновків щодо
наявності порушення права на свободу вираження12. Відповідно до обста-
вин справи, заявник написав статтю, в якій звинувачував прокурора міста
Палермо у тому, що порушена ним справа проти одного з політичних ліде-
рів Італії є нічим іншим як виконання політичного замовлення
Комуністичної Партії Італії, активним прихильником якої є прокурор. За
позовом прокурора була відкрита справа про порушення заявником честі і
гідності прокурора, в результаті розгляду якої заявника було визнано вин-
ним. Заявник подав скаргу до Європейського суду. 

Розглянувши справу, палата Суду прийшла до висновку, що мало місце
порушення ст. 10 Конвенції. Аргументація Суду була наступною. Діючи як
активний член політичної партії, незалежно від її спрямування, судовий
службовець наражає на небезпеку імідж безсторонності та незалежності,
який завжди має демонструвати правосуддя. У тих випадках, коли судовий
службовець є активним політичним діячем, його безумовний захист від
нападок у пресі навряд чи можна виправдати необхідністю підтримки
довіри суспільства до судів, – довіри, яка необхідна їм для функціонуван-
ня належним чином, тому що саме така політична діяльність, імовірно,
підриває цю довіру13. Тобто Суд сформулював нове правило, яке регулює
межі здійснення права на свободу вираження поглядів щодо державних
службовців, які активно демонструють свої політичні погляди. 

На жаль, рішення палати Суду було переглянуте Великою Палатою
Суду, яка прийшла до протилежного висновку. Незважаючи на те, що Суд
вирішив за необхідне розглядати статтю в цілому і вирішив, що тверджен-
ня заявника є символічними і тому не потребують доведення. Не здійснив-
ши перевірку, чи були достатні фактичні обставини для оціночних суд-
жень, Велика Палата Суду вказала, що присудження заявнику штрафу є
пропорційним втручанням в свободу вираження і на цій підставі відмовив
у задоволенні скарги14. 
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Таким чином, на підставі висновків Суду у вказаних рішеннях, можна
стверджувати, що межі здійснення свободи вираження поглядів щодо дер-
жавних службовців у пресі є широкими, оскільки мають враховувати
інтереси публічної дискусії та свободи преси. Разом з тим, критика дер-
жавних службовців не повинна містити звинувачень у вчиненні злочинів,
оскільки це підриває довіру до державного службовця. 

На підставі аналізу практики Суду можна сформулювати наступні при-
нципи меж здійснення права на свободу вираження щодо державних служ-
бовців:

1. Межі допустимої критики щодо державних службовців, які викону-
ють свої службові функції, в деяких випадках є ширшими, ніж щодо при-
ватних осіб, разом з тим вони не є такими широкими як щодо політиків.

2. Для ефективного виконання своїх функцій державні службовці
повинні мати довіру суспільства, тому їх необхідно захищати від образли-
вих словесних актів під час виконання ними службових повноважень.

3. Необхідний захист державних службовців від образливих, наклеп-
ницьких і дифамаційних атак, які вважаються такими, що впливають на
державних службовців при виконанні їхніх обов’язків та завдають шкоди
публічній довірі до них та до посад, які вони обіймають, має залежати від
конкретних обставин справи. 

4. Втручання в свободу вираження для забезпечення державним служ-
бовцям користування суспільною довірою може бути виправдане тільки
тоді, коли існує реальна загроза для такої довіри.

5. Більшим захистом користуються свобода вираження, реалізована в
залі судових засідань, або в приватній комунікації і щодо конкретних діянь
державного службовця, а не в цілому. Свобода преси переважає інтереси
захисту репутації державних службовців, якщо критика стосується сус-
пільно значущих питань і висловлена в не образливих персональних фор-
мулюваннях. 
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УДК 323.1
І. О. КРЕСІНА

ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ 
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ СЕПАРАТИЗМУ В УКРАЇНІ1

Аналізуються правові механізми запобігання та протидії сепаратизму. Автор
доходить висновку про обмеженість їх використання в регіоні, охопленому сепаратиз-
мом, через відсутність контролю на окупованій території Криму та Сході країни. 

Ключові слова: сепаратизм, національна безпека, етнополітика

Кресина И.О. Правовые механизмы предупреждения и противодействия сепа-
ратизму в Украине

Анализируются правовые механизмы предупреждения и противодействия сепара-
тизму. Автор приходит к выводу об ограниченности их использования в регионе, охва-
ченном сепаратизмом, из-за отсутствия контроля на оккупированной территории
Крыма и Востоке страны. 

Ключевые слова: сепаратизм, национальная безопасность, этнополитика 

Kresina Iryna. The Legal Mechanisms of Preventing and Combating Separatism in
Ukraine

The legal mechanisms of preventing and combating separatism in Ukraine are analyzed.
An author concludes that it is impossible to use them in the region involved in separatism
because of lack of control over the occupied territory of Crimea and Eastern Ukraine.

Key words: separatism, national safety, ethnopolitics.

Спалах сепаратизму в Україні внаслідок політичної кризи кінця 2013–
2014 років поставив на порядок денний напрацювання принципово нових
ефективних правових механізмів запобігання та протидії сепаратизму.
Безумовно, сепаратизм як політико-правове явище не слід розглядати
спрощено і обмежуватися виключно правовими засобами протидії йому. І
більшість дослідників поділяють таку позицію. Так, В. Горенкін, пропо-
нуючи концептуальне осмислення сепаратизму з позицій політичної
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науки, наполягає на багатогранності феномену: його можна трактувати в
історичному, соціальному, філософському, правовому і навіть психологіч-
ному змісті. Дослідник розглядає сепаратизм як комплексний процес,
виявляючи найбільш важливі елементи феномену та відстежуючи їх взає-
мозалежність і взаємообумовленість. Він визначає сепаратизм як явище,
обумовлене етнічними, політичними, соціально-економічними, культурни-
ми та іншими проблемами, а також прагненнями регіону до політичного
відділення від решти території держави або підвищення свого правового
статусу в межах держави1.

Довгий час перед національною безпекою України, зокрема перед її
етнополітичною підсистемою, так гостро не поставало викликів, подібних
до сепаратизму, дезінтеграції, анексії сусідніми державами окремих регіо-
нів. Україна вважалася відносно благополучною державою, етнічні чинни-
ки загострення етнополітичної ситуації не викликали серйозної стурбова-
ності в законодавця. Натомість науковці, аналізуючи та прогнозуючи дію
загроз національній безпеці держави за участю етнічного чиннику, наголо-
шували на їх актуальності. Зокрема О. Полтораков стверджував, що систе-
ма забезпечення національної безпеки України не готова повною мірою
адекватно реагувати на нові виклики етнополітичного характеру з огляду
на її технократизм, що є викликом дегуманітаризації підходів до політики
безпеки та дегуманізації стратегії безпеки. Дослідник називав головною
загрозою для системи національної безпеки України дію принципово
нових викликів, з якими держава не стикалася раніше2. 

В свою чергу Н. Ціцуашвілі підкреслював, що у зовнішньому просторі
навколо України спостерігаються тенденції, які потенційно є джерелами
загроз національній безпеці. До викликів етнополітичної сфери дослідник
відніс самопроголошені державні утворення на територіях суверенних
держав, небезпечні прецеденти визнання деяких з них іншими державами,
що стало стимулом для процесів регіонального сепаратизму. Аналізуючи
безпекове середовище, Н. Ціцуашвілі резюмує, що етнополітичні конфлік-
ти поблизу України, ймовірність втягування України до участі в них, їх
поширення на територію України, прояви сепаратизму та дезінтеграції в
пострадянському регіоні залишаються основною зовнішньою загрозою
етнополітичній безпеці України3.

Науковці одностайні – потенційні етнополітичні загрози національній
безпеці можуть трансформуватися в реальні за певних, несприятливих
умов – соціально-політичної кризи, втручання сусідніх держав, поглиб-
лення етнокультурного розколу держави. Протягом 22 років незалежності
державі вдавалося уникати настільки несприятливих умов, які могли б
загострити дію вищезгаданих викликів етнополітичній безпеці держави.
Однак політична криза 2013-2014 років, Євромайдан, ротація влади під
тиском вуличних протестів стали передумовою втручання Російської
Федерації під приводом захисту прав росіян та російськомовних українців,
порушення суверенітету України, анексії Криму та підтримки проявів
сепаратизму на Сході України. З огляду на втрату Автономної Республіки
Крим, на територію якої вторглися війська РФ, надали підтримку нелегі-
тимній, самопроголошеній владі автономії в організації незаконного рефе-
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рендуму про вихід АРК зі складу України та приєднання до Росії, можемо
констатувати повну неготовність держави до нових викликів національній
безпеці та територіальній цілісності. Адже сепаратизм в Криму досяг
поставленої нелегітимною владою мети – завершився анексією регіону
України сусідньою державою, яка має національну більшість на території
півострова: росіяни становлять 58,3% населення.

На відміну від швидкої анексії Криму, збройна боротьба з проявами
сепаратизму на Сході та Півдні України забрала сотні людських життів як
з боку військових, так і мирного населення; завдала значних матеріальних
збитків економіці державі. Самопроголошені за підтримки Російської
Федерації Донецька та Луганська народні республіки діють не в правово-
му полі – тероризують місцеве населення (позбавляють життів, власності,
нерухомого майна) на власний розсуд без застосуваннях жодних правових
механізмів. Головними засобами боротьби з проявами сепаратизму на
озброєнні України стали: силові – Антитерористична операція, розгорнута
в Луганській та Донецькі областях; політичні, зокрема міжнародні, меха-
нізми тиску на Російську Федерацію, яка постачає ДНР та ЛНР зброєю,
військовою технікою, фінансами та найманцями, що мають досвід зброй-
ної боротьби. До останніх механізмів належать міжнародні санкції, накла-
дені на прохання України ЄС, США та іншими державами на Російську
Федерацію та її окремих громадян, причетних до анексії Криму та спонсо-
рування тероризму в Україні. 

Зокрема Міністерство закордонних справ України неодноразово закли-
кало міжнародну спільноту вжити негайних і рішучих дій, щоб зупинити
агресію Росії проти України та світового порядку і доводило, що країна
має справу саме з експортом російського тероризму, сепаратизму на тери-
торію України. “Необхідно спільними зусиллями змусити Кремль припи-
нити постачання терористів і зброї на територію України, відкликати
російських диверсантів, щоб відновити мир і стабільність в регіоні”, –
наполягало зовнішньополітичне відомство України4. Зі свого боку Україна
дотрималася Женевських домовленостей, які можна класифікувати як
політичні механізми врегулювання етнополітичної ситуації в Україні. Таку
назву отримали чотиристоронні переговори за участі дипломатичних пред-
ставників України, ЄС, США та Росії від 17 квітня 2014 року, на яких було
досягнуто домовленостей про утримання від будь-яких форм насильства,
екстремізму, залякування або провокаційних дій; звільнення захоплених
споруд в Україні та амністії протестувальників. Однак їх виконують не всі
сторони – ООН звинуватила Російську Федерацію в недотриманні
Женевських домовленостей, про що свідчить погіршення ситуації на Сході
України, підтримання РФ сепаратизму та екстремізму в Луганській та
Донецькій областях5. Очевидно, що без підтримки Росії сепаратизм в
Україні не набув би таких масштабів та розмаху – проголошення квазідер-
жавних утворень, їх виходу зі складу України. 

Наразі повернемося до правових механізмів запобігання та протидії
сепаратизму в Україні, які є предметом цього дослідження. Зауважимо, що
попри свою дієвість та обов’язковість – правові засоби боротьби з цим
феноменом не є найчастіше застосованими державами в активній фазі про-
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тидії сепаратизму. Наприклад, В. Дівак взагалі не зараховує їх до найпо-
ширеніших методів боротьби з сепаратистськими проявами, до яких, на її
думку, належать а) силові (збройна боротьба проти сепаратистів та оголо-
шення їх терористами, насильницька асиміляція) та б) інституційні, які
поділяються на територіальні (федерація, автономія, регіоналізація), полі-
тичні (розширення представництва меншин, які вимагають самостійності
через виборчу систему), та поступова асиміляція6. 

Незначний рівень застосування правових механізмів боротьби з проя-
вами сепаратизму в його активній фазі пояснюється їх неефективністю,
обумовленою неможливістю застосування на територіях, охоплених сепа-
ратизмом. Український досвід 2014 року підтверджує слушність цього
припущення. Приміром, в Криму правоохоронні структури повністю під-
корялися самопроголошеній владі, тому не виконували закони України та
нормативно-правові акти центральної влади, спрямовані на блокування
сепаратизму. Йдеться, зокрема про указ в.о. Президента України про неза-
конність обрання С. Аксьонова, який був одним з тих, що забезпечили
вихід півострова зі складу України, головою Ради міністрів АРК7; рішення
ЦВК про незаконність загальнокримського референдуму через відсутність
законодавчої бази його забезпечення та ін. Аналогічна ситуація спостері-
гається в Луганській та Донецькій областях – правоохоронні органи та
силові структури не контролюють регіон достатньою мірою, щоб забезпе-
чити виконання українського законодавства на його території. Також спос-
терігається лояльність місцевих працівників силових структур до само-
проголошеної влади – вони були помічені в наданні підтримки сепаратис-
там. Навіть притягнення до відповідальності одного з ініціаторів
Донецької Народної Республіки (самопроголошеного народного губерна-
тора Донеччини) П.Губарєва виявилося неможливим. Фігуранта було
затримано, йому інкримінували ч.1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильниць-
ку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної
влади), ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторкан-
ність України) та ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель
чи споруд) Кримінального кодексу України. Однак сепаратиста довелося
звільнити в обмін на трьох заручників, співробітників спецпірозділу СБУ
“Альфа”, яких утримували та катували в полоні в м. Слов’янськ.

Правові механізми демонструють свою дієвість та ефективність 1) на
превентивній стадії – запобігання сепаратизму, а також 2) в умовах збере-
ження за центральною владою та правоохоронними органами контролю
територій, охоплених сепаратизмом. Навздогінне запровадження нових
правових механізмів боротьби з сепаратизмом не демонструє такої ефек-
тивності. Це також підтверджує досвід боротьби з сепаратизмом в Україні
2014 року. Зокрема, Генпрокуратура України визнала самопроголошені
Донецьку Народну Республіку (ДНР) і Луганську Народну Республіку
(ЛНР) терористичними організаціями. Однак, щоб припинити діяльність
цих незаконних утворень в Україні, судового рішення недостатньо, дово-
диться фактично вести проти них війну – таку назву серед експертів отри-
мала Антитерористична операція з огляду на кількість залученої техніки,
зброї, військових та кількість загиблих. 
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Якщо над Луганською та Донецькою областями ще можна буде встано-
вити контроль, то забезпечити дію законодавчого поля на території Криму,
що наразі входить до складу РФ, практично неможливо. Україна не визна-
ла анексії півострова, надавши йому статус тимчасово окупованої терито-
рії шляхом прийняття Закону України “Про забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території
України”8. Ст. 1 нормативно-правового акту визначає тимчасово окупова-
ну територію України невід’ємною частиною території України, на яку
поширюється дія Конституції та законів України. Однак забезпечити реа-
лізацію всіх його положень не території Криму, в першу чергу гарантува-
ти права та свободи громадян, які проживають на тимчасово окупованій
території, Україна не зможе. Тому відповідальність за порушення визначе-
них Конституцією та законами України прав і свобод людини на тимчасо-
во окупованій території покладається на Російську Федерацію як на дер-
жаву-окупанта відповідно до норм і принципів міжнародного права. 

Намагаючись зупинити поширення сепаратизму на прикордонні до
ДНР та ЛНР області, Україна значно посилила відповідальність за прояви
сепаратизму, внісши відповідні зміни до Кримінального кодексу України9.
Від часу набуття ними чинності умисні дії, вчинені з метою зміни меж
території або державного кордону України, на порушення порядку, вста-
новленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюд-
ження матеріалів із закликами до вчинення таких дій караються позбав-
ленням волі на строк від 3 до 5 років (ст.110); державна зрада – діяння,
умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територі-
альній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, еконо-
мічній чи інформаційній безпеці України – від 12 до 15 років (ст. 111);
диверсії та шпигунство – від 10 до 15 років ув’язнення (ст. 112, 113). Втім,
закономірним залишається питання – чи є можливим на даному етапі при-
тягнення винних в цих злочинах (сепаратизмі) до відповідальності на
території ДНР і ЛНР? Очевидно, що увага до проявів сепаратизму, впро-
вадження політики запобігання цьому явищу, мала бути пильнішою на
попередніх етапах державотворення України. Адже спроби проголосити
Південно-Східну Автономну Республіку на базі цих областей вже мали
місце раніше в 2004 році у вигляді протесту проти Помаранчевої револю-
ції. Це мало стати попередженням та обумовити прискіпливішу увагу до
етнополітично проблемного регіону зокрема, та проблеми сепаратизму в
країні в цілому. 

Наразі зрозуміло, що протидія сепаратизму не мала належного рівня
відображення та імплементації в правовому полі України. Це підтверджує
аналіз законодавства сфери національної безпеки та сфери етнонаціональ-
них відносин. Наприклад, Закон України “Про основи національної безпе-
ки України” визначає реальними та потенційними загрозами національній
безпеці України ті виклики, які на нинішньому етапі призвели до дестабі-
лізації етнополітичної ситуації, сепаратизму, дезінтеграції держави та
анексії її території. Зокрема, у ст. 7 нормативно-правового акту у зовніш-
ньополітичний сфері згадується: посягання на державний суверенітет
України та її територіальну цілісність, територіальні претензії з боку
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інших держав; спроби втручання у внутрішні справи України з боку інших
держав. У сфері державної безпеки – розвідувально-підривна діяльність
іноземних спеціальних служб; загроза посягань з боку окремих груп та
осіб на державний суверенітет, територіальну цілісність, права і свободи
громадян; можливість незаконного ввезення в країну зброї, боєприпасів і
засобів масового ураження; спроби створення і функціонування незакон-
них воєнізованих збройних формувань та намагання використати в інтер-
есах певних сил діяльність військових формувань і правоохоронних орга-
нів держави; прояви сепаратизму, намагання автономізації за етнічною
ознакою окремих регіонів України. У воєнній сфері та сфері безпеки дер-
жавного кордону України – нелегальна міграція; можливість втягування
України в регіональні збройні конфлікти чи у протистояння з іншими дер-
жавами; нарощування іншими державами поблизу кордонів України угру-
повань військ та озброєнь, які порушують співвідношення сил, що склало-
ся. У внутрішньополітичній сфері – порушення з боку органів державної
влади та органів місцевого самоврядування Конституції і законів України,
прав і свобод людини і громадянина; можливість виникнення конфліктів у
сфері міжетнічних і міжконфесійних відносин, радикалізації та проявів
екстремізму в діяльності деяких об’єднань національних меншин та релі-
гійних громад; загроза проявів сепаратизму в окремих регіонах України10. 

Як свідчать прояви сепаратизму, наразі в Україні ми спостерігаємо
сукупну дію вищезгаданих чинників. І хоча Закон України “Про основи
національної безпеки України” був прийнятий понад 10 років тому, він вже
тоді передбачав ймовірність виникнення цих новітніх загроз національній
безпеці України, але для їх нейтралізації практично нічого зроблено не
було. З цього випливає, що головний нормативно-правовий акт сфери
національної безпеки залишився рамковим, політичним документом – адже
система запобігання та протидії згаданим у ньому загрозам не було органі-
зована та забезпечена належним чином суб’єктами забезпечення націо-
нальної безпеки України, до яких належить Президент України, Верховна
Рада України, РНБО, Кабінет Міністрів України, міністерства, інші цен-
тральні органи виконавчої влади, Служба безпеки України, правоохоронні
органи, суди, прокуратура, місцеві державні адміністрації та органи місце-
вого самоврядування (ст.9). Нагадаємо, що саме до їх компетенції належать
основні функції забезпечення національної безпеки, а саме: вироблення і
періодичне уточнення Стратегії національної безпеки України і Воєнної
доктрини України, доктрин, концепцій, стратегій і програм у сфері націо-
нальної безпеки, планування і здійснення конкретних заходів щодо проти-
дії і нейтралізації загроз національним інтересам України; створення нор-
мативно-правової бази, необхідної для ефективного функціонування систе-
ми національної безпеки; постійний моніторинг впливу на національну без-
пеку процесів, що відбуваються в політичній, соціальній, економічній,
інформаційній, воєнній та інших сферах, релігійному середовищі, міжет-
нічних стосунках; прогнозування змін, що відбуваються в них, та потенцій-
них загроз національній безпеці; систематичне спостереження за станом і
проявами міжнародного та інших видів тероризму; прогнозування, вияв-
лення та оцінка можливих загроз, дестабілізуючих чинників і конфліктів,

357Юридичні і політичні науки



причин їх виникнення та наслідків прояву; розробка науково обґрунтованих
пропозицій і рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень з метою
захисту національних інтересів Ук раї ни; запобігання та усунення впливу
загроз і дестабілізуючих чинників на національні інтереси; локалізація,
деескалація та врегулювання конфліктів і ліквідація їх наслідків або впли-
ву дестабілізуючих чинників (ст.10). 

Однак, як свідчить трансформація практично всіх вищезгаданих загроз
національній безпеці, передбачених Законом України “Про основи націо-
нальної безпеки України”, з потенційних в реальні та їх концентроване
відображення в сепаратизмі – належного виконання цих функцій протягом
10 років дії Закону не спостерігалося. Це підтверджує і те, що Закон
України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” 2010 року, при-
йнятий з метою розбудови державності, формування інститутів громадян-
ського суспільства, національної безпеки і оборони, не містить жодної
згадки про загрози етнокультурного розколу, деконсолідації, дезінтеграції
та сепаратизму. Безумовно, окремі його механізми опосередковано спри-
яють запобіганню цих явищ, однак рівень імплементації та реалізації нор-
мативно-правового акту залишився недостатнім. Навіть в уточненій в 2012
році Стратегії національної безпеки України під назвою “Україна у світі,
що змінюється” ми спостерігаємо зменшення уваги до загроз втручання
сусідніх держав, дезінтеграції України та сепаратизму, порівняно з
Законом України “Про основи національної безпеки України” та поперед-
ньою редакцією Стратегії. Так, у безпековому середовищі було визначено
лише одну тенденцію – виникнення самопроголошених квазідержавних
утворень на територіях суверенних держав, поява небезпечних прецеден-
тів визнання іншими державами деяких із цих утворень, що стало стиму-
лом для процесів регіонального сепаратизму, – яка відповідає стану реаль-
них загроз національній безпеці України на сьогодні11. 

Неврахування новітніх загроз, в тому числі етнополітичної дестабіліза-
ції в окремих регіонах України, можливих проявів сепаратизму на етапі
запобігання цих явищам за допомогою правових, політичних, етнополі-
тичних механізмів призвело до таких трагічних для України наслідків –
втрати Криму, контролю над Східними областями, війни, людських жертв
та матеріальних збитків. На нинішньому етапі на перший план виходять –
політичні, в тому числі міжнародні, та силові засоби протидії сепаратизму.
Застосування правових механізмів, норм українського законодавства в
регіонах, охоплених сепаратизмом, обмежене через відсутність або немож-
ливість встановлення контролю на окупованій території Криму та Сході
країни.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОБУДЖЕННЯ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА СХОДІ УКРАЇНИ

Кризові події на сході України – пряме продовження Євромайдану в частині про-
будження громадянського суспільства. Активність останнього проаналізовано в кон-
тексті концепції «несоціального капіталу» як чинник ескалації насилля. Більшість
населення регіону не підтримує радикалізму, але не має наміру йому протистояти. 

Ключові слова: громадянське суспільство, громадські організації, лідери, конфлікт,
радикалізм, насилля. 

Перегуда Е.В., Мисержи С.Д. Особенности пробуждения гражданского общес-
тва на востоке Украины

Кризисные события на востоке Украины – прямое продолжение Евромайдана в
части пробуждения гражданского общества. Активность последнего проанализирова-
на в контексте концепции «несоциального капитала» как фактор эскалации насилия.
Большинство населения региона не поддерживает радикализма, но не намерено ему
противостоять.

Ключевые слова: гражданское общество, общественные организации, лидеры,
конфликт, радикализм, насилие.

Pereguda E., Miserzhy S. The features of the Awakening of Civil Society in Eastern
Ukraine

The crisis events in eastern Ukraine is a direct continuation of Euromaydan in the context
of the awakening of civil society. The activity of the latter is analyzed in the context of «non-
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social capital» as a factor to escalate the violence. Most people in the region don’t support the
radicals, but don’t intend to oppose them.

Key words: civil society, NGOs, leaders, conflict, radicalism, violence.

Референдуми на Донбасі про самостійність «народних республік» від-
булись, але конфлікт в регіоні не розв’язано. Події у східних областях й
надалі лишатимуться в центрі уваги. Ці події, як і Євромайдан, що пере-
дував їм, відрізняються від 2004 р. роллю громадянського суспільства. Це
стосується й сходу, де його структури вступили у конфлікт з органами дер-
жавної влади, політичними елітами. Події в регіоні доповнюють наші уяв-
лення про громадянське суспільство, а особливості його «пробудження»
довго залишатимуться актуальною політичною та науковою проблемою. 

Громадянському суспільству присвячено значний масив наукової літе-
ратури, на відміну від його специфіки на сході України. Останній свої
праці присвятили С. Вербицька, В. Пироженко, А. Попов, М. Студенна.
Оцінки cучасних подій на сході поділяються на дві групи. Згідно з однією
точкою зору, вони свідчать про самоорганізацію громадянського суспіль-
ства. На думку С. Вербицької, «звільнившись від іга регіоналів, які приду-
шували …паростки самосвідомості та громадської ініціативи, людям
…доводиться буквально народжуватися громадянами …та вчитися робити
самостійні кроки, вирішувати долю свою та Батьківщини»1. Але такі оцін-
ки не пояснюють, чому це «пробудження» супроводжується насиллям.

У версії державної влади антиурядові сили є сепаратистами і терорис-
тами, їх діяльність спрямовується ззовні – Росією та колишньою владою
України. Але ця конструкція руйнується визнанням в. о. Президента
України того факту, що місцеві мешканці підтримують сепаратисті2. 

Особливості розвитку громадянського суспільства. У вітчизняній науці
громадянське суспільство вважається позитивним чинником, що сприяє
демократії. Але на Заході є концепція «несоціального капіталу», згідно з
якою інститути громадянського суспільства можуть використовуватися в
недемократичних цілях. Це може відбуватися тоді, коли політичні інститу-
ти є неефективними та нелегітимними. Тоді громадянське суспільство стає
загрозою для демократії3. 

На думку дослідників, у пострадянських країнах «громадянське сус-
пільство й ...скоріш сегментованим, ніж плюралістичним, ...конфронтація
часто-густо переважає над компромісом, електорат перебуває у стані від-
чуженості або замішання. Основна маса населення не доросла до соціаль-
ного та політичного самовизначення, тому й слабкі інститути громадян-
ського суспільства відірвані від нього»4. Більшість громадських організа-
цій «покладається на дарування та фінансування з іноземних та внутріш-
ніх джерел», а їх «спонсори» переслідують власні інтереси5, тому «гран-
тоїди» пов’язані з провладними або опозиційними партіями6. 

Отже, з одного боку, нелегітимна держава викривлює розвиток грома-
дянського суспільства, з іншого – останнє є несамодостатнім, фінансово
залежним, політизованим та відірваним від решти населення.

Громадська думка на Сході та Півдні України. У березні-квітні настрої
мешканців сходу не були радикальними. За даними Інституту соцдослід-
жень та політичного аналізу, у березні 67,5 % мешканців Донбасу бажали
жити в єдиній Україні. 50,2 % були за збереження унітарного устрою, але
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31,6 % виступали за більшу децентралізацію. На користь федералізації
висловлювались 15,5 %. Відокремлення від України та входження до РФ
бажали 18,2 % респондентів, незалежної Донецької республіки – 4,7 %7.

За даними КМІС, втручання РФ у справи захисту російськомовних гро-
мадян у квітні підтримували 47 % мешканців Донеччини, не підтримува-
ли – 49,9 %. На Харківщині останніх було 53 %. З думкою про те, що в
Україні утискають права російськомовних, на Донеччині погоджувались
39,9 %8.

Ці дані не повинні були заспокоювати центральну владу. Більшість
Південного сходу не вважали її легітимною. В. о. Президента України вва-
жали незаконним 50,8 % мешканців (Донецька обл. – 74 %, Луганська –
70 %), а Прем’єр-міністра – 49,6 % (відповідно 72,1 % та 70,4 %)9. Водно -
час рейтинг легітимності екс-президента В. Януковича був ще нижче.

Громадські організації в політичному конфлікті. Найвпливовішою
структурою є рух «Південний схід», створений у березні в Харкові.
Пізніше центр руху перемістився до Донбасу. У першому засіданні Коор -
ди наційної ради 16 квітня взяли участь 25 організацій. Координатором
руху став О. Царьов. Вимогами руху рада визначила: прийняття
Верховною Радою України (далі – ВРУ) рішень про амністію політв’язнів,
припинення антитерористичної операції (далі – АТО); надання російській
мові статусу державної; федералізацію; проведення виборів Президента,
ВРУ, місцевих рад після конституційної реформи; розпуск незаконних
збройних формувань, заборону неонацистських організацій10. Політично
рух є неоднорідним. Його представники на Харківщині не підтримують
радикальних гасел, що спричинило їх відмову від референдуму 11 травня.

Серед інших активних організацій Донеччини – «Народное ополчение
Донбасса» (лідери – М. Чумаченко, М. Руденко, С. Циплаков), яке захоп-
лювало Донецьку облдержадміністрацію (далі – ОДА); «Донецька респуб-
ліка» (лідер – А. Пургін, створена після Помаранчевої революції);
«Народно-освободительное движение», Євразійська спілка молоді тощо.

Про структуру громадянського суспільства свідчить аналіз самооборо-
ни Слов’янська. Основні сили нараховують 600 чол. (загальна чисельність
– 2,5 тис.) і включають 2 групи. Першу очолюють представники одного
олігарха, другу – кримінальний авторитет. Загальне управління здійсню-
ють представники Генерального розвідувального управління РФ11. 

Основною силою у Луганській обл. є Армія Південного Сходу (далі –
АПС), яка у травні нараховувала кілька тисяч. Її основу складають члени
«Луганской гвардии», Молодої гвардії, «Русского сектора – Украина»,
Компартії. Командир АПС – В. Болотов. 10 квітня АПС висунула вимогу
до облради проголосити Луганську народну республіку (далі – ЛНР) та
референдум про її входження до України чи РФ. Особливе місце посідає
«Луганская гвардия», створена кілька років тому. Її цілі – захист росій-
ськомовного населення, збереження єдності слов’янських народів. Після
арешту О. Харитонова її очолив депутат облради А. Клінчаєв. За даними
ЗМІ, фактично її спрямовує один народний депутат від Луганщини12. 

Спектр радикальних організацій Харківщини вужчий. Однією з таких
організацій є Громадянський форум Харкова, який очолює Ю. Апухтін.
Хоча до «Південного сходу» входить низка організацій, вони менш актив-
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ні порівняно з донецькими та не завжди координують дії. Харківське
коріння має «Оплот», створений у 2010 р. Є. Жиліним. Члени «Оплоту»
активно протистояли Євромайдану, а після зміни влади брали участь у
подіях на Донеччині. Але голова Донецької ОДА С. Тарута заявив, що
деякі члени «Оплоту» співпрацювали з новою владою13. Організація вклю-
чає 350 бійців, а всього членів – 2 тис.

Спектр громадянського суспільства сходу включає й інші організації.
До нього входять й структури, які підтримують нинішній уряд, зокрема
Координаційний комітет патріотичних сил Донбасу, Незалежна профспіл-
ка гірників України, «Громадський сектор» (Луганськ) тощо. 

Перебіг суспільно-політичних подій та методи боротьби з урядом.
1990-ті рр. були відзначені активністю громадянського суспільства на
Донбасі, насамперед страйками шахтарів. Подальший розвиток зумовив
скорочення досвіду організованого протесту та дефіцит інструментів соці-
альної взаємодії з політикумом. Це зумовило таку форму відродження гро-
мадянського суспільства як сепаратизм та копіювання методів інших регіо-
нів14. Це також полегшує маніпулювання громадянським суспільством.

На думку центральної влади, низька чисельність акцій протесту на
сході свідчила, що їх гасла не підтримувались мешканцями. Але як тоді
зрозуміти вищенаведену думку О. Турчинова? Насправді акції протесту на
сході були чисельними. В Донецькій обл. з початку березня по 4 квітня від-
булось 200 акцій протесту, в яких взяли участь 130 тис. чол.15 Тут не було,
як в Києві, багатосоттисячних акцій, але в столиці такими теж були не всі
акції, а лише кілька віче у вихідні. 

Мітинги в регіоні проходили під антифашистськими, антинаціоналіс-
тичними гаслами. Вимоги стосувались статусу російської мови, федералі-
зації, виборності місцевих влад, співробітництва з Росією тощо.
Протестувальники захоплювали адмінбудівлі – ОДА, управління МВС,
прокуратури, СБУ. Не стало новацією й формування альтернативних орга-
нів влади – «народних рад», «губернаторів», «народних мерів». 

Особливістю регіону стало проголошення народних республік. Згідно з
Декларацією Донецької народної республіки (далі – ДНР), від її імені має
виступати лише обласна Верховна Рада16. У травні органи ДНР провели
референдум щодо державної самостійності ДНР та почали формування
органів влади. Але за місяць до того активісти, що захоплювали ОДА, в
національному телеефірі заявили, що вони «не сепаратисти», їх мета – щоб
«влада почула голос Донбасу»17. 

В Луганську перший раз ЛНР проголосили ще 27 березня, але це
рішення тоді дезавуювали. 16 квітня було проголошено Федерацію
Південного Сходу з президентом А. Візирем (раніше – глава Апеляційного
суду області). Остаточно ЛНР проголосили 28 квітня, а 11 травня провели
референдум щодо її державної самостійності.

У Харкові ОДА перший раз захопили 1 березня, але її було звільнено.
Ситуацію розбурхали події 14 березня, коли були застрелені двоє анти-
майданівців. 7 квітня на сходах облради «альтернативні депутати» при-
йняли рішення про створення Харківської народної республіки. Проте
8 квітня в місті почалась АТО. Надалі ситуація не була такою гострою, як
в Донецьку чи Луганську. 21 квітня мітинг, організований «Слобо -
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жанщиною», проголосив В. Варшавського «народним губернатором».
Пізніше місцеві організації «Південного сходу» відмовились від проведен-
ня референдуму.

Насильницькі методи боротьби. Новацією сходу було й встановлення
контролю над підприємствами, зокрема приватними, що ініціювали діячі,
зацікавлені у переділі власності18. Після референдуму 11 травня відбува-
лась стрімка криміналізація руху, що проявилось у розширенні насиль-
ницьких методів опору, конфіскаціях тощо. 

Проблема застосування насилля заслуговує на особливу увагу. Цому
сприяв обсяг зброї, що опинився у населення, причому не лише внаслідок
захоплення міліцейських відділків. Адже там не було зенітно-ракетних
комплексів тощо, які використовували антиурядові сили. Це наводить на
думку про закордонне оснащення. 

Але насильницькі методи не були ноу-хау сходу. Вперше вони були
використані в Києві. Але тоді рівень нетерпимості до жертв був високий.
А ось під час подій на сході до цього стали відноситися спокійно. Київ
повідомляв про знищених противників, останні вбивали проурядових
активістів та мирних мешканців. А. Самброс вважає, що події 2013-
2014 рр. призвели до нового формату політики, в рамках якого агресія є
«припустимим засобом громадянських протестів»19. 

Але відповідальність за це лежить й на новій владі. В. Пироженко зазна-
чає, що центр тлумачив події як сепаратизм та російське втручення замість
того, щоб вести поважну розмову з громадянами по суті їх вимог20. Це під-
тверджується й громадською думкою. За даними Центру Разумкова, 47 %
громадян України вважають виступи на сході терактом, 16,6 % – народ ним
повстанням, 21,4 % – народним повстанням і терактом одночасно21. Отже,
68,4 % визнають в тій чи іншій мірі ці дії тероризмом, що характеризує
методи боротьби, але 38 % пов’язують це з народним повстанням, що від-
дзеркалює сутність конфлікту. Не дивно, що більшість громадян дивиться
на методи боротьби з тероризмом інакше, ніж влада. Станом на 25–30 квіт-
ня 35% українців підтримували жорсткі дії влади щодо сепаратистів, 40 %
виступали за переговори (вважаючи, що регіон має залишитися у складі
України, а вимоги протестувальників слід задовольнити частково), 15 % –
за надання права місцевим жителям самим визначити долю регіону22.
Отже, більшість українців виступає за переговори.

Ставлення населення сходу до радикалізму. Наведені у статті дані свід-
чать, що більшість населення не підтримує гасел щодо приєднання до РФ.
Населення також потерпає від антиурядових активістів. Цьому сприяє кри-
міналізація руху опору23. В низці населених пунктів формуються дружини
для виконання функцій міліції та захисту, зокрема, від ополчення ДНР24.
Але більшість населення не проявляє активної протидії. Це корелює з
ситуацією січня-лютого в Києві. З іншого боку, активності опонентів ради-
калів не сприяє й те, що населення не підтримує київську владу. Тому
проурядові акції були менш чисельними, ніж антиурядові. Один з проук-
раїнських активістів Донецька визнає, що, хоча більшість донеччан не
бажає приєднання до РФ, вона буде мовчати в разі вторгнення Росії. Також
він вважає, що немає сенсу проводити акції на підтримку України, якщо це
викличе напад сепаратистів25. 
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На сході відбувається складний процес пошуку політичної ідентичнос-
ті. Структури громадянського суспільства вийшли з-під контролю Партії
регіонів і водночас не визнають владу в Києві легітимною. 

Характер дій цих структур є наслідком недоліків розвитку громадян-
ського суспільства, його несамодостатності, залежності від зовнішнього
фінансування, політизованості, відірваності від значної частини населення.
Їх активність є чинником не демократичного розвитку, а, навпаки, соціо -
культурного розколу та придушення демократії. Крім того, вслід за Києвом
на сході України відбувається швидка криміналізація руху опору. Все це
підтверджує основні положення концепції «несоціального капіталу». 

Викладене у попередньому абзаці є наслідком політики держави у роки
незалежності, а також після зміни влади в Києві у лютому 2014 р. Нова
влада не шукає діалогу зі структурами громадянського суспільства, хоча
останні спочатку не були радикальними й не виключали діалогу. 

Більшість мешканців не підтримує радикальних протестувальників,
але не має наміру їм протистояти. Це зумовлене недовірою до київської
влади. Також очевидно, що радикалізація протистояння, перехід його до
збройної фази зменшує можливості задіяння широких верств в конфлікті. 

Ситуація в областях відрізняється. Найменш радикальними є антиуря-
дові сили Харківщини. Найбільш загрозлива ситуація на Луганщині, де
радикальні протестувальники користуються підтримкою впливових еліт. В
Донецькій обл. структури громадянського суспільства найбільш розвинуті
та не менш радикальні, але місцеві еліти не підтримують їх відкрито.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ТА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ 
ПРАВА І ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Розглядаються питання співвідношення та взаємозалежності права і економіки в
умовах глобалізації. Увагу зосереджено на створенні такого правового механізму, який
зміг би адекватно відобразити ринкові перетворення у суспільних відносинах, а також
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забезпечувати їх демократичну спрямованість та законність, гарантувати права та
свободи людини, вільний і всебічний розвиток її особистості.
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ях глобализации

Рассматриваются вопросы соотношения и взаимозависимости права и экономики
в условиях глобализации. Внимание сосредоточено на создании такого правового меха-
низма, который смог бы адекватно отобразить рыночные отношения в общественные
отношения, а также обеспечивать их демократическую направленность и закон-
ность, гарантировать права и свободы человека, свободное и всестороннее развитие
его личности.

Ключевые слова: современное право, глобализация, универсализация права, взаи-
мосвязь права и экономики, функции права, правовое регулирование на национальном,
межнациональном и наднациональном уровнях.

Plavich Volodymyr. Interrelation and interdependence of law and economy in the
context of globalization

Some law and economy interrelation and interdependence in the context of globalization
issues are considered. Much prominence is given to building a legal mechanism which could
transform market relations into social ones, as well as provide their democratic directivity and
legacy, guarantee the rights and freedoms of citizens, their unrestricted and all-round deve-
lopment.
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Cучасне право і всі соціальні явища та процеси, які визначають його
розвиток і функціонування, перебувають під визначальним впливом глоба-
лізації.Родовою ознакою усіх теоретичних підходів до пояснення глобалі-
зації є ідея посилення взаємозалежності людства на всіх рівнях (місцево-
му, регіональному, національному) й у всіх вимірах (економічному, полі-
тичному, правовому, культурному). Глобалізацію слід тлумачити як об’єк-
тивне явище сучасності, в основі якого лежать процеси формування при-
нципово нових відносин між країнами і народами на основі взаємозв’язку
та взаємозалежності між ними у всіх сферах життєдіяльності. У найбільш
загальному значенні глобалізація означає формування певного загального
світового простору, пронизаного єдиними принципами економічного та
гуманітарного співіснування націй.

Основна роль сучасної держави полягає у виборі стратегії розвитку
суспільства та формування нової парадигми його функціонування, які
здатні забезпечити: а) участь суспільства і глобалізації; б) послідовність та
ефективність глобалізаційних процесів для суспільства.

Процеси глобалізації зумовлюють необхідність формування достатньо-
го правового підґрунтя для забезпечення гармонійного співіснування націй
і вирішення загальнолюдських проблем. Право виступає найважливішим
елементом глобалізації, її необхідним нормативним фундаментом. Також
сутнісні характеристики глобалізації, її проблеми і перспективи зумовлю-
ють особливості розвитку права, його значення.
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Глобалізація породжує універсалізацію права, що відбувається у формі
правової інтернаціоналізації та правової конвергенції. Універсалізація
права – це процес вироблення певних мінімальних правових стандартів,
які мають загальноцивілізаційне значення і поширення. Мінімально необ-
хідні правові стандарти формуються у межах універсального дискурсу,
фундаментом якого є права і свободи людини. Універсалізація права охоп-
лює юридичну науку, юридичну освіту, юридичну практику, систему норм
і принципів права.

З інституціональної точки зору, універсалізація права відбувається не
шляхом створення необхідних умов для діалогу культур з метою досяг-
нення загальноприйнятого світового балансу. В такому сенсі необхідною
передумовою універсалізації права є формування багатополярного світу
шляхом регіоналізації і утвердження ефективних національних правопо-
рядків, заснованих на мінімально необхідних правових стандартів.
Важливим інструментом універсалізації права є правова інтеграція1.

Відомо, що право є одним із найбільш важливих і дієвих важелів регу-
лювання суспільних відносин. Однак слід враховувати, що право як еле-
мент надбудови не є ізольованим соціальним явищем, а перебуває весь час
у русі та є невід’ємною складовою суспільних процесів. У зв’язку з цим
варто зауважити, що право тісно пов’язане зі станом суспільного розвитку
і у зв’язку зі змінами, які відбуваються в суспільстві, потребує відповідно-
го реформування.

Досвід упровадження в Україні ринкових реформ переконливо свідчить
про неможливість здійснення кардинального реформування економіки без
істотних змін в інших сферах суспільного життя. І у першу чергу це сто-
сується змін у правовій сфері. Йдеться про створення такого правового
механізму, який зміг би адекватно відображати ринкові перетворення у
суспільних відносинах, а також забезпечувати їх демократичну спрямова-
ність та законність, гарантувати права та свободи людини, вільний і все-
бічний розвиток її особистості.

У той же час реформування права і формування національної правової
системи для забезпечення ринкових перетворень матиме позитивні наслід-
ки за умови, коли ці процеси спиратимуться на економічні відносини, що
склались у суспільстві.

Суспільні відносини, основу яких становлять відносини виробництва
та споживання, тобто мають економічний характер, є головним джерелом
права як соціального регулятора.

Для того, щоб охопити всі властивості права, слід виробити визначен-
ня права, які охоплюють його статичну нормативну сутність і динамічну
природу. В динамічному аспекті (право в дії) право можна визначити як
систему базових юридичних явищ, які забезпечують практичне здійснення
ідеї права2.

В умовах зростання взаємозалежності й одночасного посилення нерів-
номірності розвитку різних країн, загострення старих і поява нових гло-
бальних проблем – взаємозв’язок права і економіки набуває нових вимірів.

Право належить до числа важливих та складних суспільних явищ.
Право слід розглядати, як специфічний механізм вияву логічної структури
соціальних взаємодій, в результаті дії якого визначаються юридичні фор-
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мули як основа для розробки відповідних нормативних приписів. Відомо,
що право є одним з найбільш важливих і дієвих існуючих важелів регулю-
вання суспільних відносин, останнє як соціальне явище, безперечно,
зумовлене специфікою функціонування і розвитку самого соціуму. Варто
зауважити, що право тісно пов’язане з станом суспільного розвитку і в
силу змін, які відбуваються в суспільстві, потребує відповідного реформу-
вання. Будучи відбитком соціально-економічної політики держави, яка
спрямована у майбутнє, право здатне сприяти формуванню нових суспіль-
них відносин, які ще перебувають у зародковому стані. Суспільні відноси-
ни, основу яких складають відносини виробництва та споживання, тобто
мають економічний характер є головним джерелом права, як соціального
регулятора. Слід відзначити, що право є явищем, що динамічно розвива-
ється під впливом інших соціальних, політичних, ідеологічних та інших
чинників та відповідно до стану соціально-економічних, та інших відно-
син, потреб суспільного розвитку3. Взаємодія цих та інших чинників ство-
рює основу формування права. Право їх не лише уособлює, а й відображає.
До таких чинників належить і економіка.

Економіка впливає на право безпосередньо або опосередковано серед
державу, правосвідомість, політику та інші чинники. Якщо вести мову про
безпосередній вплив, то як приклад можна навести закріплене в правових
нормах право держави на розпорядження майном казенних підприємств.
Ці підприємства є об’єктом права державної власності, а тому уповнова-
женні державою органи здійснюють управління ним та інші дії щодо
нього. Отже, вони в праві визначати його (правову) долю.

Варто зазначити, що економіка впливає на право через виробничі від-
носини як один з невід’ємних елементів структури економіки, який ство-
рює необхідну основу формування права. Важливий вплив на право справ-
ляють економічні закони. І залежно від того, якою мірою право їх врахо-
вує, можна твердити, чи право стимулюватиме, чи гальмуватиме розвиток
економіки4.

Таким чином, економіка впливає на право, по-перше: 1) безпосередньо
(виявляється у праві держави розпоряджатися засобами виробництва, які
перебувають у її власності); 2) опосередковано – через державу, політику,
правосвідомість та ін. (виявляється у визначенні державою розміру подат-
ків, мінімуму заробітної плати, строку відпустки, встановленні правил еко-
логічної і технічної безпеки та ін.). Найтиповішим є опосередкований
вплив економіки на право.

Водночас право впливає на економіку та економічні процеси. В юри-
дичній літературі акцентується увага на трьох основних напрямах впливу
права на економіку: по-перше, право закріплює економічні відносини, що
складаються у державі, гарантує їхню стабільність; по-друге, право сти-
мулює формування нових економічних відносин; по-третє, право підтри-
мує і охороняє економічні відносини.

Зазначені вище напрями впливу права на економічні відносини обу-
мовлюють визначення місця і ролі права в забезпеченні ринкових перетво-
рень в економічній сфері. Розкриваючи зміст першого напряму, слід вихо-
дити з того, що необхідність отримання правового закріплення об’єктивно
породжується економічними потребами суспільства. Право закріплює
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реально існуючі економічні відносини, забезпечуючи їхню стабільність.
Відповідність права реально існуючим економічним відносинам дає змогу
зробити висновок щодо його ефективності: право ефективне тоді, коли від-
повідає сутності та змісту процесів, що відбуваються в економіці. Коли ж
право виходить за ці межі, воно є неефективним. Так, якщо український
законодавець закріпить у чинному законодавстві такі соціально-економіч-
ні гарантії (наприклад, щодо мінімальної заробітної плати, допомоги по
безробіттю), які існують в Німеччині, то вони не знайдуть практичної реа-
лізації, оскільки не мають відповідного економічного підґрунтя. І навпаки,
якщо зазначені соціально-економічні гарантії матимуть реальну економіч-
ні основу, то вони знайдуть практичну реалізацію5.

Водночас реформування права і формування національної правової
системи для забезпечення ринкових перетворень матиме позитивні наслід-
ки за умови, що процеси будуть спиратися на економічні відносини, які
склалися у суспільстві. 

Отже, право існує в оточенні різних соціальних явищ, які впливають на
нього, відповідно формуються під його впливом. Право закріплює реально
існуючі економічні відносини, забезпечуючи їхню стабільність.
Відповідність права реально існуючим економічним відносинам дає змогу
зробити висновок щодо його ефективності: право ефективне тоді, коли від-
повідає сутності та змісту процесів, що відбуваються в економіці. Коли ж
право виходить за ці межі, воно є неефективним.

В умовах ринкових перетворень в економічній сфері особливого зна-
чення набуває роль права як стимулятора у формуванні ринкових еконо-
мічних відносин. Право має не просто насаджувати ринкові відносини, а
стимулювати їх формування та розвиток. На сучасному етапі варто акцен-
тувати увагу на тому, що право має скасувати всі перепони на шляху
України до ринку, створити економічні стимули, закріпити економічне під-
ґрунтя ринкової динаміки, визначити коло ринкових відносин тощо. Так,
право має стимулювати через відповідні механізмі утвердження рівних
умов для розвитку всіх форм власності, захист господарюючих суб’єктів в
недобросовісної конкуренції тощо.

Безпосередній зв’язок права і економіки реалізується також через фун-
кції права, які обумовлюють службове призначення права в суспільстві.
Серед функцій права важливе місце посідає так звана компенсаційна фун-
кція через яку можна прослідкувати взаємодію економіки та права.

Крім того, право виконує і власне економічну функцію. Так, норми
права, регулюючи трудову діяльність громадян, активно впливають на
виробництво і тим самим виконують економічну функцію.

Економічна функція характерна, зокрема, трудовому праву. Ця функція
трудового права проявляється в тому, що його норми впливають на еконо-
мічні відносини, встановлюючи міру праці та міру споживання, проводячи
диференціацію праці залежно від складності, стимулюючи економічними
засобами найманих працівників.

Тому можна зробити висновок, що право впливає на економіку, по-
перше, як чинник упорядкування економічних відносин та економічних
процесів; по-друге, як інструмент здійснення економічної політики, як зі
сторони держави, так і зі сторони господарюючих суб’єктів.
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Теоретичні дослідження складних і суперечливих процесів, що відбу-
ваються в економіці України, вказують на необхідність розробки прийнят-
тя нормативно-правової бази економічних реформ, які б були зорієнтовані
на становлення, формування сучасної ринкової соціально орієнтованої
економіки, і, в першу чергу, визначення правового становища її суб’єктів,
створення дієвих механізмів реалізації захисту їх прав.

Таким чином, можна зробити наступні висновки:
Економіка впливає на право через виробничі відносини, як один з

невід’ємних елементів її структури, які створюють необхідну основу фор-
мування права.

Право взаємодіє з економікою через визначення правового статусу під-
приємств та інших господарюючих суб’єктів, які виступають рушійною
силою економічних перетворень в економічній сфері. В той же час, госпо-
дарюючі суб’єкти, використовуючи нові засади впливають на право через
механізм договірного регулювання. Право через правове забезпечення еко-
номіки сприяє формуванню нових економічних відносин. Право, вико-
нуючи у суспільстві економічну функцію впливає на формування ринкової
економіки через захист прав і законних інтересів найманих працівників6.

Право впливає на економіку, зокрема як чинник упорядкування еконо-
мічних відносин та економічних процесів; як інструмент здійснення еко-
номічної політики, як з боку держави, так і з боку господарюючих суб’єк-
тів.

Право закріплює економічні відносини, що складаються в державі,
гарантує їх діяльність; право стимулює формування нових економічних
відносин; право підтримує і охороняє економічні відносини.

Отже, можна зробити висновок, що право є одним з найбільш важли-
вих чинників в створенні основ для формування в Україні сучасної ринко-
вої економіки. В цьому варто також підкреслити, що право і економіка, як
соціальні явища, перебувають в постійному взаємозв’язку, взаємодії та
взаємозалежності один від одного.

Нині, в силу ускладнення економічних, культурних та інших соціаль-
них зв’язків, тенденції збільшення соціальної свободи сформувався плю-
ралізм суб’єктів, які формують право на позадержавному рівні. Як наслі-
док, формується досить складна система правового регулювання суспіль-
них відносин на національному, міжнародному та наднаціональному рів-
нях7.

В умовах глобалізації цінність права набуває нових змістовних харак-
теристик. Викликана ринковими силами, власне, глобалізація не забезпе-
чує ні справедливості, ні соціального прогресу. Роль права зростає пере-
дусім у вказаному аспекті. Глобалізація може сприяти прогресивному роз-
витку людства, збереженню ним власних гуманітарних здобутків лише за
умови, що вона надалі розвиватиметься на міцній правовій основі.

Універсалізація права як за формою, так і змістом проявляється у про-
цесах правової інтернаціоналізації та конвергенції. Інтернаціоналізація
означає насамперед зближення політичних і правових систем держав,
поглиблення їх взаємодії, взаємного впливу, що отримало в науці назву
правової конвергенції. Для останньої характерне таке зближення правових
систем, в результаті якого формується толерантність і взаємне уподібнен-
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ня правових систем, інтеграція переваг правових систем різного типу.
Право повинно бути інструментом, що зможе одночасно забезпечити як
збереження особливостей кожного окремого народу та держави, так і фор-
мування глобального світу, частиною якого виступають окремі держави.

Право впливає на економіку такими основними способами:
право закріплює сформовані економічні відносини, гарантує їх стабіль-

ність, зумовлену матеріальними умовами життя, фіксує їх (наприклад,
визначення учасників ринкових відносин за допомогою реєстраційної
діяльності компетентних органів держави) (право як закріплювач);

право стимулює виникнення і розвиток нових економічних відносин,
якщо для цього є відповідні умови, здатне зняти перешкоди на шляху до
ринку, створити додаткові економічні стимули та ін. (наприклад, в Україні
право стимулювало забезпечення економічної свободи, розвиток права
приватної власності, затвердження рівноправності форм власності, захист
бізнесу від надмірного регулюючого впливу держави, запобігання забруд-
ненню довкілля та ін.) (право як стимулятор);

право підтримує, охороняє і захищає існуючі економічні відносини,
особливо такі, що знову виникли (забороняє законом порочні методи
ведення господарства та комерції; застосовує санкції при зловживанні рек-
ламою, товарними знаками; відновлює порушене становище; відшкодовує
шкоду; встановлює юридичну відповідальність (антимонопольне законо-
давство) (право як охоронець і захисник).

Визначається право економікою, тому впливає на економіку або сприяє
розвитку економіки, прискорює її, або гальмує поступальний рух уперед.
Гальмування відбувається в тому разі, коли економічні вимоги у праві
відображаються в перекрученому вигляді8.
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УДК 323.1
К. М. ВІТМАН

ДИНАМІКА ЕТНІЧНОЇ НЕТОЛЕРАНТНОСТІ В УКРАЇНІ
В УМОВАХ ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ

Досліджується зростання рівня нетолерантності, викликане дестабілізацією
етнополітичної ситуації в Україні. Аналізуються етнополітичні процеси, що супро-
воджуються проявами ксенофобії, дані соціологічних опитувань, найпоширеніші проя-
ви етнічної нетолерантності. Автор прогнозує тимчасовий, ситуативний характер
різкого зростання рівня нетолерантності та його зниження після стабілізації етно-
політичної ситуації в Україні.

Ключові слова: ксенофобія, етнічна нетолерантність, етнополітична дестабілі-
зація

Витман К.Н. Динамика этнической нетолерантности в Украине в условиях
этнополитической дестабилизации 

Исследуется повышение уровня нетолерантности, вызванное дестабилизацией
этнополитической ситуации в Украине. Анализируются этнополитические процессы,
сопровождающиеся проявлениями ксенофобии, данные социологических опросов, наи-
более распространенные проявления этнической нетолерантности. Автор прогнозиру-
ет временный, ситуативный характер резкого повышения уровня нетолерантности и
его снижение после стабилизации этнополитической ситуации в Украине.

Ключевые слова: ксенофобия, этническая нетолерантность, этнополитическая
дестабилизация

Vitman Kostantyn. Dynamics of Ethnic Intolerance in Ukraine during Ethnopolitical
Destabilization

The intolerance level’s increase caused by destabilization of ethnopolitical situation is
studied. The ethno political processes, followed by xenophobia manifestations, data of socio-
logical polls, the most widespread manifestations of ethnic intolerance are analyzed. The
author prognoses short term, situational character of sharp increase of intolerance level and
its decrease after stabilization of ethnopolitical situation in Ukraine.

Key words: xenophobia, ethnic intolerance, ethnopolitical destabilization.

Рівень етнічної нетолерантності загалом та явищ, які він охоплює зок-
рема – (ксенофобії, расизму, дискримінації), є показником ефективності
етнонаціональної політики держави, спрямованої на регулювання етнопо-
літичних та етнонаціональних процесів з метою їх гармонізації, збережен-
ня міжетнічного миру, запобігання зростанню міжетнічної напруженості,
виникненню міжетнічних конфліктів та інших дестабілізаційних процесів.
Етнонаціональна політика будь-якої демократичної поліетнічної держави
передбачає формування цілої системи політико-правових механізмів запо-
бігання та протидії ксенофобії, расизму, дискримінації. Про її дієвість або
недієвість свідчить зниження або зростання рівня етнічної нетолерантнос-
ті в суспільстві. Нагадаємо, що згідно з останніми офіційними, хоч і заста-
рілими даними, Україна належить до поліетнічних держав з часткою
національних меншини понад 22%. За твердженням В. Бакальчука, саме
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етнічна структура українського соціуму диктує нагальну потребу у вива-
женій етнонаціональній політиці, в якій особливе місце належить утвер-
дженню толерантності1. 

Втім, соціологи, починаючи з 00-х років констатують зниження рівня
толерантності в українському суспільстві нижче певного умовно гранич-
ного рівня – межі толерантності, яка є балансом позитивного і негативно-
го ставлення до представників інших національностей. Комітет ООН з лік-
відації усіх форм расової дискримінації (КЛРД) у доповіді “Україна: права
людини у 2006 році” констатував поширеність в українському суспільстві
виявів ксенофобії, дискримінації та насильства на етнічному і расовому
ґрунті й рекомендував органам державної влади вжити необхідних заходів
щодо їх подолання. Як свідчить динаміка соціологічних показників, в
українському суспільстві, попри фактичну відсутність конфліктів на етніч-
ному ґрунті, рівень толерантності поступово і постійно знижується. Однак
ця тенденція довгий час не відображалася в загрозах етнополітичній без-
пеці України, оскільки не супроводжувалася масштабними конфліктами.
Тому й не користувалася посиленою увагою держави як в межах поточних
заходів етнонаціональної політики, так і в системних спробах корекції
законодавства, що регулює сферу етнонаціональних відносин. 

В попередніх працях нами неодноразово вказувалося, що навіть під час
прийняття антидискримінаційного закону (Закону України “Про засади
запобігання та протидії дискримінації в Україні”), який мав би врегулюва-
ти, систематизувати протидію поширенню нетолерантності, законодавець
орієнтувався більше на формальне задоволення вимог ЄС, передбачених
Планом дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму
для України, аніж на ефективну протидію дискримінації. Як слушно зазна-
чила В. Явір, незважаючи на певні зрушення, на даному етапі етнонаціо-
нального розвитку України, боротьбу з ксенофобією можна охарактеризу-
вати як декларативну та несистемну. Ті, антидискримінаційні норми, що
з’явилися в українському законодавстві, не можуть ефективно працювати
без процедур їх застосування, без передбачення відповідних санкцій, які
застосовуватимуться в судах проти порушників антидискримінаційного
законодавства2. Однак відсутність в Україні ефективної політико-правової
системи протидії етнічній нетолерантності не надто бентежила законо -
давців.

На негативні тенденції вказували переважно дані соціологічних опиту-
вань, які набагато раніше спрогнозували можливість дестабілізації етно-
політичної ситуації в Україні. Очевидно, що такої дестабілізації можна
було б уникнути, застосувавши увесь арсенал політико-правових механіз-
мів консолідації суспільства, мінімізації конфліктогенної ролі етнічного
чиннику в поліетнічному, багатомовному українському суспільстві. Як
слушно зазначають українські науковці, консолідація суспільства в згурто-
вану політичну націю належить до найефективніших механізмів запобі-
гання внутрішнім конфліктам та відцентровим тенденціям. Адже, як свід-
чить досвід пострадянських країн (Молдови, Грузії), саме від етнокуль-
турної консолідації може залежати територіальна цілісність держави.
Високий рівень згуртованості дає змогу мінімізувати внутрішні конфлікти
у поліетнічному суспільстві, завдяки чому державний механізм має мож-
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ливість спрямувати основні зусилля на сталий соціально-економічний та
політичний розвиток3.

Однак етнонаціональна політика України не була зосереджена на міні-
мізації деструктивних тенденцій за участю етнічного чиннику. Навпаки,
найбільший рівень нетолерантності спостерігався в публічному дискурсі
та політиці і не знаходив жодної відповіді з боку держави, яка зобов’яза-
лася дотримуватися принципів толерантності, рівноправності та недис-
кримінації на шляху європейської інтеграції. Вивчаючи цю проблематику
в своїх попередніх дослідженням, ми неодноразово зазначали, щоб без
системної, узгодженої боротьби з проявами нетолерантності на всіх рівнях
(політичному, правовому, інформаційному, культурному) на основі реко-
мендацій ЄКРН, ксенофобія та дискримінація залишатимуться викликом
етнополітичній стабільності та мирній взаємодії етнічних груп в україн-
ському суспільстві. 

Адже поширення нетолерантності в цих сферах сприяє ксенофобізації,
розповсюдженню етнічно нетолерантних поглядів в українському суспіль-
стві загалом. Найдеструктивнішим проявом етнічної нетолерантності є
готовність та реалізація ворожих екстремістських дій щодо представників
інших етнічностей. Передумови для розвитку такого сценарію в україн-
ському суспільстві були сформовані великою мірою завдяки надмірній
толерантності до проявів нетолерантності та пасивності держави в сфері
забезпечення етнополітичної безпеки. Так, згідно з даними опитувань
КМІСу ще 2010 р. 27% населення України виявилися тією чи іншою мірою
притаманні екстремістські, ксенофобські погляди: 19% населення прояв-
ляли певні елементи екстремізму, 8% були схильні до екстремістських
проявів у ставленні до інших етнічних груп і національностей, з яких 1%
демонстрував дуже високий рівень екстремізму. Тоді як 73% населення
України не схвалювали жодних незаконних, насильницьких дій проти
представників інших етнічних груп. Зважаючи на домінуючу кількість
толерантно налаштованих громадян, оприлюднення цих даних не викли-
кало особливої стурбованості у органів влади. Однак директор КМІСу
наголосив, що такі результати соціологічного дослідження мають насторо-
жувати громадськість та політиків, оскільки 1% населення – це близько
400 тис. осіб, які можуть підтримувати організовані групи екстремістів4.
Очевидно, що частина з цих 27% бере участь в нинішній дестабілізації
етнополітичної ситуації в Україні, у вчиненні насильницьких дій щодо
певних етнічних груп, у розпалюванні міжетнічних конфліктів.

Показовим у цьому контексті може бути зауваження І. Зварича, яке
відображало офіційне ставлення до зростання етнічної нетолерантності та
інших етнонаціональних проблем упродовж 22 років, – про те, що “вчени-
ми та політиками неодноразово відзначався той незаперечний факт, що
Україна стала практично єдиною пострадянською державою, яка міжна-
ціональні конфліктні ситуації вирішує виключно демократичним шляхом,
без застосування силових методів”5. Це твердження було справедливим
виправданням пасивності та бездіяльності держави в сфері етнонаціональ-
них відносин і застосовувалося в мирний час, однак виявилося недієвим в
умовах етнополітичного конфлікту України та Росії 2014 р., який запустив
низку деструктивних етнополітичних та етнонаціональних процесів в дер-
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жаві. Серед них – етнополітична дезінтеграція; збройна фаза етнополітич-
ного конфлікту на території України, що супроводжується бойовими діями
та людськими жертвами; загострення етнокультурного розколу, різка поля-
ризація поліетнічного суспільства, деконсолідація і, як наслідок, зростан-
ня етнічної нетолерантності й ксенофобії. 

До речі, поняття деконсолідації з’явилося порівняно нещодавно в укра-
їнській етнополітичній науці, але воно повною мірою відображає перебіг
етнополітичних процесів в українському суспільстві. Зокрема, у дослід-
женні присвяченому напрацюванню політико-правових засад консолідації
українського суспільства стверджується, що синонімами деконсолідації –
стану дезінтеграції та відокремленості, неузгодженості у своєму функціо-
нуванні елементів певної етнополітичної системи – є етнокультурний роз-
кол, етнокультурна фрагментація, роз’єднання поліетнічного суспільства6.
Елементи етнополітичної системи намагаються функціонувати автономно,
не враховуючи своїх можливостей та перспектив, що викликає стан пер-
манентної конфронтації, конфлікту. Деконсолідація дестабілізує будь-яку
етнополітичну систему, унеможливлює її стабільний розвиток і, в кінцево-
му підсумку, призводить до її дезінтеграції на частини. 

Подібна ситуація спостерігається нині в Україні. Етнополітичний роз-
кол країни, який протягом багатьох років перебував в латентному стані під
час україно-російського етнополітичного конфлікту завершився сецесією
окремих регіонів Південного-Сходу. На базі Луганської та Донецької
областей сформувалися Луганська та Донецька народні республіки, які
оголосили про невизнання прозахідної, орієнтованої на євроінтеграцію,
націоналістично налаштованої влади Києва, провели референдуми про
незалежність та висловили бажання за прикладом Криму приєднатися до
Російської Федерації. 

Більшість дослідників не схильні актуалізувати етнічний чинник в
етнополітичному конфлікті, в дестабілізації етнополітичної ситуації, вба-
чаючи в цьому провідну роль політичних, економічних, геополітичних
факторів. Наприклад, С. Асланов переконаний, що у дезінтеграції України
вирішальну роль відіграла Російська Федерація, яка форсує етнополітичну
інтеграцію на пострадянському просторі – реалізує проект відтворення
союзної держави за прикладом СРСР, використовуючи ностальгію насе-
лення Південного-Сходу України за рівнем життя Радянського Союзу7.
Однак без внутрішніх передумов, без етнокультурного, етнополітичного
розколу України, без орієнтації великого сегменту російськомовного насе-
лення України на співпрацю з Росією навіть підтримка новостворених
невизнаних держав на Сході України не мала б дезінтеграційних наслідків.
Тривалий час неврахування етнокультурної, мовної, етнополітичної специ-
фіки окремих регіонів України завершилося їх відокремлення та самопро-
голошенням республік. Безумовно, в Україні не йдеться про дію яскраво
вираженого етнічного фактору, як це було в Косово, населеному представ-
никами іншої етнічності, мови, релігії – албанцями. Але його елементи
присутні і їх тотальне ігнорування на попередньому етапі державотворен-
ня України і призвело до таких руйнівних етнополітичних наслідків.

Наразі ми спостерігаємо ситуацію повної дестабілізації етнополітичної
системи України – країна фактично веде війну (під назвою
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Антитерористичної операції) на своїй території за встановлення контролю
над Луганською та Донецькою областями. За даними ООН, близько 34 тис.
осіб стали біженцями через військові дії на Сході України. Процеси етно-
політичної дезінтеграції, дестабілізації, етнополітичний конфлікт України
з Росією на всіх рівнях – від політичного до інформаційного – супровод-
жуються зростанням рівня етнічної нетолерантності, проявами ксенофобії,
екстремізму. Як відомо будь-які негативні, дестабілізаційні процеси в краї-
ні призводять до посилення конфліктогенної ролі етнічного чиннику. Як
стверджує О. Кривицька, аналізуючи конфліктні параметри етнополітич-
ної мобілізації, – група, що належить до однієї етнічної категорії, у бороть-
бі за політичну владу і лідерство з членами інших етнічних груп або з дер-
жавою маніпулює етнічними звичаями, міфами, символами в політичних
цілях, використовуючи їх як головний ресурс для того, щоб знайти спіль-
ну ідентичність і політичну організацію8.

Саме такий процес етнополітичної мобілізації спостерігається в
Україні. З одного боку посилився етнополітичний розкол між Києвом,
націоналістично налаштованими, орієнтованими на євроінтеграцію при-
хильниками єдиної України, а з іншого боку – територіями, налаштовани-
ми на співпрацю та етнополітичну інтеграцію з Росією –самопроголоше-
ними ДНР та ЛНР. Останні позиціонують себе як держави, що захищають
інтереси російського та російськомовного населення України, яке начебто
зазнає утисків від української влади, що сформувалася після
Єврореволюції 2014 року. На тлі розколу і деконсолідації населення
України всередині протиборчих сторін спостерігаються потужні консолі-
даційні процеси – процеси етнополітичної мобілізації на боротьбу за свої,
взаємовиключні інтереси. Невід’ємною складовою етнополітичної мобілі-
зації є так зване етнічне очищення. За твердженням О. Кривицької на етапі
етнічного очищення, етнічну спільність, її культуру, мову перетворюють в
абсолютну цінність, яку необхідно захистити від впливу чужих культур. Її
носії мають бути захищені від усього “чужого”, що формується за допомо-
гою образу ворога9. Образ ворога змушує людей забути про внутрішнє
невдоволення, згуртуватися навколо лідерів. Це міфологічний, але ефек-
тивний інструмент, що обмежує можливості раціональної поведінки, пере-
шкоджає усвідомленню загальних інтересів, унеможливлює пошук ком-
промісу в конфлікті. 

Обидві конфліктуючі сторони використовують образ ворога.
Телебачення та друковані медіа ДНР й ЛНР розповсюджують неправдиву
інформацію про так званих “фашистів, бандерівців, Київську хунту”, які
рухаються на Схід України, та прогнозують їх можливі ворожі дії щодо
російськомовного населення – від відчуження майна до заборони викорис-
тання російської мови й етнічних чисток. Аналогічно проукраїнські ЗМІ
інших регіонів демонізують Російську Федерацію, співпрацю з нею, поши-
рюють загрози щодо можливого захоплення України, придушення демо-
кратичних свобод тощо. Етнополітична мобілізація супроводжується різ-
ким зростанням етнічної нетерпимості, проявами ксенофобії з обох сторін. 

Так, згідно з останніми даними соціологічних опитувань різко погір-
шилося ставлення українців до Росії та росіян і росіян до України й укра-
їнців. Кількість позитивно налаштованих до Росії українців скоротилася з
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78% у лютому 2014 р. до 52% – у травні; українців, які негативно став-
ляться до Росії, зросла з 13% у лютому до 38% – у травні. Найбільше пози-
тивно налаштованих до Росії українців проживає на Сході України, але й
там кількість прихильників Росії скоротилася з 92% до 77%. Найменше –
на Заході – 30% населення західних областей позитивно ставляться до
Росії. У Росії кількість позитивно налаштованих до України громадян ско-
ротилася з 66% у лютому 2014 р. до 35% у травні; кількість негативно
налаштованих росіян до України зросла з 26% до 49% відповідно10.
Окремих опитувань в ДНР та ЛНР не проводилося через військові дії в
регіоні. Такі результати свідчать про зростання рівня ксенофобії між укра-
їнцями та росіянами, це ж справедливо щодо росіян та російськомовних
українців Сходу.

Зважаючи на відсутність соціологічних даних та даних моніторингових
організацій, що стосуються безпосередньо зростання рівня ксенофобії в
україно-російських відносинах, доводиться аналізувати конкретні симет-
ричні приклади, які свідчать про посилення взаємної нетерпимості. Так,
типовими в Україні стали акти вандалізму щодо російської (на території
Донецької та Луганської областей щодо української) символіки, організа-
цій та представництв. Українці запустили сервіс NoRussians.com, який дає
можливість перевірити будь-який готель світу на предмет концентрації
російських туристів – від нульового рівня (російські туристи в готелі
майже не бувають) – до 10 балів (відпочивають практично лише російські
туристи). За словами розробників сервісу, вони запускають правильний і
потрібний сайт, мотивуючи це начебто негативними рисами росіян та
бажанням багатьох відпочивальників уникати їх11. Влада Пермської облас-
ті Російської Федерації відключила від енергопостачання, закрила для від-
відування та звільнила директора Меморіального музею історії політич-
них репресій “Перм-36”. Це неофіційна назва радянської виправно-трудо-
вої колонії суворого режиму №36 для засуджених за особливо небезпечні
державні злочини, зокрема антирадянську агітацію та пропаганду. Серед
них такі визначні українці, як В. Стус, Л.Лук’яненко, О. Тихий. Колишнє
керівництво колонії заявило, що музей є русофобським, фінансується аме-
риканцями, зводить наклеп на чесну радянську виправну систему і пропа-
гує “бандерівщину”, а іноземні історики, які працювали у “Перм-36” –
мережа шпигунів, котрі полюють на секрети оборонної промисловості
Уралу12.

Подібні приклади спостерігаються і в сфері спорту. Так, зі списку збір-
ної України з футболу, що готується до відбіркових матчів до ЧС-2015,
було виключено В. Альошичеву за образу української символіки.
Футболістка, родом з м. Донецька, у соціальній мережі перепостила запис
із перекресленим українським прапором та написом, що критикує дії
влади зі звільнення Східних областей – “Я з Донбасу! Я не хочу жити у
країні, уряд якої називає свій народ бандитами та направляє на розправу з
ним озброєні війська і танки!”13. Тоді як з Росії в розпал плей-офф Ліги
ВТБ без жодних пояснень вислали гравця збірної України з баскетболу,
О.Печерова, який виступав за російський баскетбольний клуб “Красные
Крылья”. Спортсмен вважає, що його видворення з Росії пов’язане з полі-
тичною ситуацією, конфліктом між Україною та Росією. Митна служба РФ
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відмовилася продовжити термін перебування українцю, мотивуючи це
тим, що, оскільки російським громадянам взагалі відмовляють у в’їзді до
України, сприяти українцям вони не збираються. Українська сторона, дійс-
но, обмежила в’їзд росіян до України, що підозрюються у можливій спів-
праці або допомозі ДНР, ЛНР, що офіційно були визнані Генеральною про-
куратурою України терористичними організаціями.

Ще одним проявом ксенофобії став пікет посольства Російської
Федерації в Києві 14 червня сотнею активістів на знак протесту та засуд-
ження дій військ ЛНР, які напередодні збили транспортного літака ІЛ-76,
в якому загинуло 49 українських військовослужбовців. Протестувальники
закидали посольство яйцями, зеленкою, зняли прапор РФ, перевернули та
потрощили машини з автопарку дипломатичного представництва. МЗС
Росії висловило обурення такими провокаційними діями. Прояви ксено-
фобії породжують симетричні дії у відповідь: члени російської незареєс-
трованої партії “Інша Росія” закидали димовими шашками посольство
України в Москві, представники “Молодої гвардії” провели пікет під гене-
ральним консульством України в Петербурзі під час якого викинули пра-
пор України у смітник. 

Таким чином в українському і російському суспільствах спостерігаєть-
ся взаємне зростання рівня нетолерантності, викликане дестабілізацією
етнополітичної ситуації в Україні. Ця тенденція знаходить відображення
як в соціологічних опитуваннях, так і в конкретних проявах русо та украї-
нофобії. Оскільки різкий сплеск ксенофобії викликаний етнополітичним
конфліктом, це дозволяє прогнозувати його тимчасовий, ситуативний
характер та завершення після припинення бойових дій та стабілізації етно-
політичної ситуації в Україні. Однак зауважимо, що відверті прояви ксе-
нофобії уможливила неувага етнонаціональної політики держави до зрос-
тання рівня етнічної нетолерантності протягом попередніх років та пасив-
ність у протидії явищу в політико-правовій площині. 
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УДК 323.1
В. М. СПІВАК 

ПОЛІТИКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В СИСТЕМІ СКЛАДОВИХ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ

Аналізуються проблеми політики охорони здоров’я в Україні та у світі в умовах
глобальних викликів та загроз. Розглянуто цінності пріоритетів сучасних процесів
формування людського капіталу, сталого розвитку та політики охорони здоров’я,
зміни її парадигми. Обгрунтовано необхідність зміни політики охорони здоров’я в
Україні з урахуванням тенденцій і практик у глобальному світі та національних особ-
ливостей.

Ключові слова: глобалізація, політика охорони здоров’я, людський капітал, сталий
розвиток. 

Спивак В. Н. Политика охраны здоровья в системе составляющих обеспечение
социального благосостояния населения

Анализируются проблемы политики в области охраны здоровья в Украине и в мире
в условиях глобальных вызовов и угроз. Рассмотрены ценности приоритетов современ-
ных процессов формирования человеческого капитала, устойчивого развития и поли-
тики охраны здоровья, изменений ее парадигмы. Обоснована необходимость изменения
политики охраны здоровья в Украине с учетом тенденций и практик глобального мира
и национальных особенностей. 

Ключевые слова: глобализация, политика охраны здоровья, человеческий капитал,
устойчивое развитие. 

Spivak Viktor. Policy of health carein the system of constituents providin go fsocial
welf are of population

The problems of policy areanal ysedinarea of heal thcarein Ukraine and in the world in
the conditions of global call sand threats. 

The values of priorities of modern processes of form in go fhuman capital, steady devel-
opment and policy of heal thcare, changes of it sparad igmarec on sidered. The necessity of
change of policy of heal thin Ukraine taking in to account tendencies and practices of the
global world and national features care is grounded.

Key words: globalization, policy of healthcare, human capital, steady development.

Третє тисячоліття супроводжує Україну, як і багато інших країн гло-
бального світу, новими проблемами, які нерозривно пов’язані із забезпе-
ченням здоров’я людини, її безпечного існування. Нерозуміння цих про-
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блем, ігнорування ними чи їх замовчування є небезпечним і безперспек-
тивним, призводить до хаосу, зростання глобальних викликів. Відтак виок-
ремлення політичної складової глобалізації, політико-правового і соціо-
культурного її вимірів дає можливість руху до поступового вироблення
основи для утвердження політичної стабільності в умовах глобального
багатополярного світу, ефективної протидії глобальним викликам і загро-
зам, формування цінностей майбутньої цивілізації. Саме це дає можли-
вість і обумовлює необхідність говорити про політику охорони здоров’я на
локальному рівні, формувати її змістовне наповнення та запроваджувати її
реальне виконання з урахуванням глобальних проблем.

Науковий пошук, дослідження різних складових політики в галузі охо-
рони здоров’я послідовно здійснювали як зарубіжні так і вітчизняні
дослідники. Серед них А. Вялкова, З. Гладун, Д. Карамишев, В. Лехан, Б.
Леві, В. Москаленко, Н. Нижник, Т. Попченко, Я. Радиш, Т. Семигіна, В.
Сідель, І. Солоненко, О. Худоба та ін., але проблема ефективної політики
охорони здоров’я не втрачає актуальності, а навпаки, з часом все більш
актуалізується. Більшість дослідників зосереджують увагу на заходах та
прийомах державного управління, змісті державних програм, залишаючи
поза увагою інституційні, ідеологічні організаційно-правові та структурні
чинники політики, участь неурядових та міжнародних акторів у політиці
охорони здоров’я. В Україні дана проблематика значно актуалізується у
зв’язку із започаткуванням нового етапу суспільно-політичних реформ,
реальних кроків до сприйняття практик євроінтеграційного розвитку.

У сучасному світі спостерігається глобалізація проблем здоров’я, які
при цьому надмірно політизуються, зазначає в одній із своїх праць Т.
Семигіна. Епідемії ВІЛ/СНІДу, тютюнопаління та наркоманії, туберкульо-
зу, гепатитів, ожиріння тощо у різних країнах стали предметом політичних
дискурсів на національних та глобальному рівнях. З іншого боку, до
розв’язання проблем охорони здоров’я дедалі активніше долучаються над-
державні структури та міжнародні громадські організації, які відіграють
роль глобальних акторів політики охорони громадського здоров’я. Проте
впровадження міжнародних зобов’язань, стандартів, програм та модельно-
го законодавства сфери охорони здоров’я у конкретних країнах значною
мірою залежить не від доцільності соціально-медичних втручань, а від
ендогенних політичних чинників – локального контексту, соціокультурних
і політичних традицій, ідеологічних уподобань. Такі модерні політичні
інновації спонукають до глибшого осмислення процесів взаємовідносин
між національними і наднаціональними політичними інститутами у сфері
охорони здоров’я, сучасних тенденцій урядування і впливу глобальних іні-
ціатив на конкретні сфери політики, взаємодії між національними та
локальними ініціативами щодо охорони здоров’я, глобальними ідеями та
місцевим, локальним середовищем їх втілення, тобто процесів глокалізації
(від англ. – глобальний та локальний)1.

Державна політика в галузі охорони здоров’я нерозривно пов’язана в
сучасних цивілізованих країнах з діяльністю влади. Охорона здоров’я є
важливою складовою соціальної політики, засобом легітимації влади,
адже там, де знижується якість життя, зростає суспільна напруга, незадо-
волення населення і можлива дестабілізація політичної ситуації. Натомість

380 Держава і право • Випуск 64



ефективна політика охорони здоров’я, внаслідок якої підвищується трива-
лість життя, рівень фізичного і психічного здоров’я населення, скорочу-
ється кількість хронічних хворих, забезпечується якісна медична допомо-
га, не тільки посилює суспільну стабільність, сталий розвиток соціально-
політичної системи, а й свідчить про турботу влади стосовно належних
умов життя у державі, підвищує довіру громадян до влади. Тому цілком
закономірним вбачається зв’язок політики охорони здоров’я з такими про-
цесами як формування людського капіталу суспільства, сталого розвитку
та іншими пріоритетами глобального світу.

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 шир-
шим поняттям, ніж людський капітал. Останній є складовою людського
розвитку. Людський розвиток розглядається як процес зростання люд-
ських 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 вдосконалюва-
тися, перетворюватися на знання та фізичні переваги, в загальному збіль-
шуючи її можливості. У концепції людського капіталу інвестиції в людину
розглядаються передусім як засіб збільшення продуктивності праці та
доходу, і саме цим визначається їхня економічна ефективність2. Без сумні-
ву 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,
високу цінність представляє нині висококваліфікована робоча сила, про-
відним ресурсом стають знання.

Альтернативні концепції людського капіталу намагаються врахувати
весь спектр якостей людини, які можуть приносити доходи і які не врахо-
вувалися при традиційному підході: знання, фізіологічний та психологіч-
ний стан, мобільність, досвід, мотивації та ін. В інтегральному вигляді
поняття «людський капітал» можна визначити як сформований або розви-
нений в результаті інвестицій і накопичений людьми (людиною) деякий
запас здоров’я, знань, навиків, здібностей, мотивацій та інших продуктив-
них 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 капі-
тал України може вичерпатися швидше за природні багатства3, не безпід-
ставно говорять про зниження загального рівня людського капіталу і одно-
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часно зростання конкуренції на нього. Підвищення рівня людського капі-
талу суспільства не уявляється без ефективної політики охорони здоров’я.

В Україні концепція людського капіталу є визнаною, однак не стала
головною і визначальною в її використанні. Однак інноваційний шлях роз-
витку не уявляється нині без розвитку людського капіталу та людського
потенціалу взагалі. Очевидно виникнення цієї теорії та її активне вико-
ристання 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, місце-
вих громад, держави. Вирішення проблем пов’язаних з формуванням і роз-
витком людського капіталу на національному рівні, на наш погляд, першо-
чергово зводиться до таких завдань.

1. Забезпечення діалогу влади і суспільства у вирішенні суспільно зна-
чимих 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 полі-
тики формування людського капіталу, інвестування у всебічний розвиток
людини. Серед чисельних невизначеностей глобального світу, в Україні
роками існує політична невизначеність, пов’язана з очікуванням тих чи
інших змін після виборів, підписання угоди про Асоціацію з ЄС, надход-
ження інвестицій та ін. Саме держава, на наш погляд, має створювати еко-
номічні стратегії та стратегічні програми розвитку людського капіталу,
робити перші інвестиції у цей ресурс та визначати пріоритети його роз-
витку. В умовах формування глобальної свідомості стратегічним 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 спосо-
бу життя (в розумінні фізичного і психічного здоров’я); виховання ринко-
вого мислення з його пріоритетами і недоліками та його сприйняття; пар-
тнерського 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 укра-
їнський бізнес». Людський капітал потребує безперервного, системного і
систематичного піклування в процесі його формування і управління. Уряд
і великий бізнес є великими суб’єктами стратегічного управління люд-
ським капіталом але не демонструють жодної стратегії. Їм бракує усвідом-
лення 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 занад-
то 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 надзви-
чайно бідний національний, неполітичний бізнесовий проектний простір.
Бізнес має значні ресурси та можливості впливу на людський капітал і вод-
ночас недостатню суб’єктність, відчуває відповідальність, але не готовий
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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.

Чимало науковців відзначає, що система охорони здоров’я має важливе
значення в умовах зміни клімату, екологічних проблем та природних катас-
троф, тим більше, що вразливість до наслідків таких катастроф та техно-
генних аварій тісно пов’язана із соціальними детермінантами здоров’я. У
1992 р. міжнародна конференція країн-членів ООН в Ріо-де-Жанейро
(Бразилія) рекомендувала, як основу для розвитку світової спільноти, кон-
цепцію сталого поступу, що визначає принцип еволюції всієї природи, як
його розуміє сучасна наука. Відтоді минуло більше двадцяти років.З часом
концепція сталого розвитку визнана світовою спільнотою домінантною
ідеологією розвитку людської цивілізації у ХХІ ст., стратегічним напрямом
забезпечення матеріального, соціального і духовного прогресу, стала
новою політичною метою для більшості країн світу. Нині вона визнається
єдиним дієвим, реальним кроком у подоланні глобальних проблем, вижи-
вання людства. Її підтримують більшість країн світу (за найпоширеніши-
ми даними 179 країн). Більше 100 з них розробили і прийняли власні стра-
тегії та концепції сталого розвитку. Таку ж назву, «сталого розвитку», має
одна із чисельних наукових шкіл глобалістики. Сталий розвиток – це керо-
ваний розвиток суспільства, який задовольняє потреби сучасного поколін-
ня, не ставлячи під загрозу спроможність майбутніх поколінь задовольня-
ти свої потреби.

В Україні ідея сталого розвитку десятки років залишається ідеєю, так і
не перетворившись у визначальне теоретико-концептуальне напрацювання
влади, суспільства, еліти. Зрештою подібна ситуація характерна і для сві-
тового співтовариства. Перші кроки та завдання України в процесі перехо-
ду до сталого розвитку визначено більше десяти років тому, шляхом посту-
пового напрацювання внутрішньодержавних правових актів, спрямованих
на підтримку міжнародних рішень і програм, активізації роботи по ство-
ренню національної стратегії та розробці заходів локального характеру,
однак проблема в практичній площині їх реалізації, переході кількісних
показників у якісні, темпах імплементації ідеї сталого розвитку.Якщо у
глобальному масштабі брак зрушень у бік сталого розвитку зумовлюється
тим, що не вироблено відповідної комплексної політики на всіх рівнях сві-
тової спільноти, а також нездатністю всієї системи організації влади адап-
туватися до нових умов, то на національному рівні очевидно дана ідея ще
й не набула переважного поширення у громадянському суспільстві, недоо-
цінюється політиками, не має достатнього політичного підґрунтя для її
реалізації.

Концепцію сталого розвитку утворюють три нерозривно поєднані еле-
менти (компоненти): економічний, екологічний, соціальний. На сьогод-
нішній день сталий розвиток став міжнародним трендом, універсальною
політичною стратегією для національного та міжнародного рівнів. Але
важливо при цьому зрозуміти, що він є безальтернативним і реальним кро-
ком людства у формуванні майбутнього.

Громадянське суспільство нині лише формує елементи і структури
власної участі в процесі сталого розвитку на зразок Всеукраїнської гро-
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мадської організації «Екологія та соціальний захист України», яка ставить
за мету розвиток суспільства через реалізацію саме стратегії сталого роз-
витку і проводить у зв’язку з цим роботу по створення осередків, вироб-
ленню та підтримці громадських ініціатив, формуванню штату спеціаль-
них кореспондентів та виданні спеціалізованої газети тощо4. Зважуючи на
це держава має більше уваги приділяти питанням розвитку громадянсько-
го суспільства в аспекті співпраці на принципах сталого розвитку. Адже
План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затверджений
Указом Президента України від 25 червня 2013 р. №342/2013, залишає
поза увагою саму ідею сталого розвитку5, не говорячи вже про змістовне її
наповнення.

Реалізація концепції сталого розвитку, як показує досвід, – завдання
всіх, потребує активної участі як держави, так і громадянського суспіль-
ства, бізнесу, кожної людини. Відтак держава виступає головним, хоча зви-
чайно не єдиним суб’єктом цього процесу, до того ж здатним формувати
політику відносин. 

Результати переходу України до сталого розвитку залежать не лише від
політичної волі влади, стабільності її функціонування, а й політичного
базису сталого розвитку. В даному випадку йдеться виключно про демо-
кратичну політичну систему, що здатна забезпечити систему відносин, в
яких людина виступала б їх суб’єктом, а не об’єктом, вирішення проблем
локального характеру, серед яких чи не найважливішою є формування
парадигми сталого розвитку крізь призму ціннісних характеристик. Ці та
інші проблеми були раніше предметом опрацювання автора цієї статті6.
Але поруч з названими чинниками, які впливають на становлення України
в процесі сталого розвитку, слід звернути увагу й на інші, як політична
культура, політична відповідальність політичних акторів, уміння знаходи-
ти консенсус при вирішенні суспільно-політичних проблем. 

Внесене до порядку денного світового співтовариства питання сталого
розвитку потребує постійного змістовного наповнення і збагачення з
метою вироблення практик його реалізації. Не випадково на 57-й сесії
Генеральної Асамблеї ООН період2005-2015 рр. Проголошено Десяти -
літтям освіти в інтересах сталого розвитку. Приведений вище аналіз харак-
теристики політичного дискурсу сучасних політичних акторів можливо і є
суб’єктивним, але значною мірою відбиває реалії політичної сфери відно-
син в Україні. На жаль факторів які заважають досягненню консенсусу і
конструктиву у політичних акторів значно більше ніж тих, які сприяють
цьому.

У науковій літературі розрізняють здоров’я індивідуума, тобто здоров’я
окремої людини, та здоров’я населення (або громадське здоров’я – від
англ.publichealth). Здоров’я людини – природний стан організму, якому
притаманна врівноваженість з біосферою і відсутність будь-яких вираже-
них хоробливих змін. Здоров’я населення, за визначеннями О. Щепіна,
В. Юр’єва та ін., – це стан населення, який характеризується комплексом
демографічних показників (народжуваність, смертність, смертність немов-
лят, рівень фізичного розвитку, захворюваність, середня очікувана трива-
лість життя)7. Здоров’я людини, зважують сучасні дослідники, – результат
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комплексного впливу, складовою якого є екологічний чинник. У середньо-
му здоров’я людини на 20% залежить від екологічних умов (50% – від спо-
собу життя, 20% – від генетичних чинників; 8-10 – від системи охорони
здоров’я)8. Але у сучасному суспільстві здоров’я розглядають як важливу
соціальну цінність та складову добробуту. Здоров’я набуває дедалі більшої
суспільно-політичної ваги, посідає певне місце у публічному дискурсі,
стає предметом вивчення різних суспільних наук. Це є біологічна, медич-
на, філософська, економічна, соціальна, правова та політична категорія,
що має індивідуальний та суспільний виміри. На стан здоров’я населення
суттєво впливають демографічна та медична ситуації, духовний та куль-
турний рівні, матеріальний стан, соціальні відносини, конфлікти, засоби
масової інформації, урбанізація, темпи індустріалізації тощо.

Політика охорони здоров’я – політика, яка ґрунтується на базових під-
ходах за яких держава визнає право кожного на охорону здоров’я, забезпе-
чує його захист, а також гарантує всім громадянам реалізацію їхніх прав у
галузі охорони здоров’я. Така політика є відносно самостійною сферою
суспільних відносин, пов’язаною з реалізацією національних і глобальних
цілей, соціально-економічним реформуванням суспільства. Її результати
слугують мірилом для оцінки рівня суспільного добробуту, розвитку сус-
пільства та його безпеки. Сучасна політика охорони здоров’я ґрунтується
на тому, що уряди країн несуть відповідальність за стан здоров’я населен-
ня, а не лише за стан та фінансування системи надання медичної допомо-
ги, яка працює в країні.

Україна успадкувала радянську модель системи охорони здоров’я (так
звану модель Семашка). Вона майже не зазнала формальних, нормативно
закріплених змін за часів незалежності. Зараз спостерігається брак сус-
пільних і приватних ресурсів для оздоровлення та підтримання здорового
способу життя, комерціалізація системи охорони здоров’я, недоступність
медичних послуг та ліків внаслідок їх високої вартості для значної части-
ни населення.

Політика охорони здоров’я в Україні характеризується непослідовніс-
тю, неефективністю та не координованістю. Вузькопрофесійне, інструмен-
тально-прагматичне, медико-біологічне сприйняття охорони здоров’я в
Україні гальмує вирішення проблем, пов’язаних із неналежним станом цієї
сфери суспільних відносин. На даному етапі необхідно перейти до розу-
міння політики охорони здоров’я як складової забезпечення соціального
добробуту населення, передумови розвитку людини і реалізацією нею
свого життєвого потенціалу, елементу гарантування національної та гло-
бальної безпеки. Проте ущільнення електорального поля від центру до
лівого спектру, про що свідчить орієнтація на соціально-популістські
передвиборчі гасла, ускладнює процеси ухвалення політичних рішень
щодо унормування відносин у сфері охорони здоров’я9.

Для розвитку політики охорони здоров’я з огляду на сучасні моделі
такої політики, що ґрунтуються на державно-приватному партнерстві, та
специфіки української ситуації (левову частку профілактичних і медико-
соціальних послуг надають неурядові організації) потрібна інституціолізо-
вана взаємодія, соціальне партнерство держави і неурядових структур,
перехід до суспільної моделі охорони здоров’я.
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Слід підтримати позицію дослідників у тому, що реалізація такої моде-
лі можлива за спільної участі держави, громадянського суспільства і біз-
несу: держава здійснює стратегічне управління, організаційно-правове
регулювання та матеріальне забезпечення охорони здоров’я; громадянське
суспільство бере участь у просуванні престижності здорового способу
життя і привертає увагу до соціальної значущості діяльності медичних
працівників; на бізнесові структури покладається обов’язок соціального
захисту працюючого населення та додаткового матеріального забезпечен-
ня сфери охорони здоров’я населення10. Поруч з цим важливими кроками
залишаються визначеність щодо майбутньої моделі соціальної держави в
Україні та формування комплексної стратегії розвитку охорони здоров’я,
перегляд системи фінансування галузі, підготовка фахових працівників,
інформаційне забезпечення впровадження політики охорони здоров’я,
впровадження громадського контролю і протидія корупції, переорієнтація
пріоритетів системи охорони здоров’я з лікування на профілактику та ін.
Не виключено що такі кроки будуть болючими і складними, але вони є
необхідними.
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УДК 342.1
А. С. МАТВІЄНКО

СКЛАДОВІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕФОРМ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Виділено і проаналізовано три основних складових територіальних реформ у євро-
пейських країнах: завдання, стратегії та типи конфліктів. Розглянуто основні резуль-
тати реалізації цих реформ. 

Ключові слова: територіальна реформа, місцеве самоврядування, регіоналізація,
європеїзація. 

Матвиенко А.С. Составные территориальных реформ в странах Европы
Выделено и проанализировано три основные составные территориальных реформ

в европейских странах: задания, стратегии и типы конфликтов. Рассмотрены основ-
ные результаты реализации этих реформ. 

Ключевые слова: территориальная реформа, местное самоуправление, регионали-
зация, европеизация. 

Matvienko Anatolij. Essential parts of territorial reforms in the European countries
The three general parts of the territorial reform in the European countries are defined and

analyzed. The main results of their implementation are considered.
Key words: territorial reform, local government, regionalization, Europeanization. 

Європейські країни постійно перебувають у пошуку оптимального
територіального устрою, шляхів удосконалення діяльності органів місце-
вого самоврядування, тому територіальні реформи є відносно звичним
явищем. Хоча кожна країна має свої історичні, політичні, географічні
особливості, однак всі ці реформи мають певні спільні елементи, виділен-
ня яких дає змогу краще зрозуміти значення територіального устрою для
розвитку держави у сучасних умовах та виявити загальні тенденції у роз-
витку самоврядних одиниць. 

Аналіз останніх територіальних реформ у європейських країнах дав
змогу виділити три основних складових:

1) завдання реформи;
2) стратегія реформи;
3) типи наявних конфліктів. 
Європейські уряди ставили перед собою досить широкий спектр зав-

дань, які намагалися реалізувати в результаті здійснення територіальної
реформи, зокрема:

– підвищення ефективності органів місцевого самоврядування, оскіль-
ки великі за розміром муніципалітети зможуть надавати якісніші і дешев-
ші послуги населенню за рахунок економії на масштабі;

– покращення добробуту мешканців, який залежить від спроможності
органів місцевого самоврядування підтримувати і розвивати технічну та
соціальну інфраструктуру, кваліфікованості чиновників місцевого само-
врядування;

– розв’язання демографічних проблем, зокрема таких як старіння насе-
лення і обезлюднення сільської місцевості;
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– зміцнення інституту місцевої демократії – вибір оптимального розмі-
ру базової територіальної одиниці для посилення демократичності місце-
вого самоврядування;

– дати відповідь на виклики глобалізації, що вимагають укрупнення
національних адміністративно-територіальних одиниць; 

– адаптування до наслідків європеїзації – відкриття кордонів між дер-
жавами-членами збільшує конкуренцію, витримати яку можуть лише
великі за розміром муніципалітети та регіони1. 

Історично, у багатьох європейських країнах межі органів місцевого
самоврядування встановлювалися відповідно до сформованих історично
церковних приходів. Сьогодні обґрунтовуючи необхідність реформ рефор-
матори завжди посилаються на індустріалізацію, урбанізацію та вимоги до
ефективнішого надання послуг, які вимагають перегляду застарілих кордо-
нів територіальних громад. Відповідно, територіальні реформи подаються
як складова комплексної модернізації країни, що необхідна для виконання
нових управлінських функцій або ж надання якісніших послуг населен-
ню2. Потреба у модернізації виправдовується посиланням на масштабні
соціальні зміни (урбанізацію, демографічні зміни, появу нових технологій
тощо), що часто виступають як супутні явища такого феномена як глоба-
лізація економіки. 

Вважаємо за доцільне зауважити, що індустріалізація та урбанізація не
можуть бути достатніми причинами для обґрунтування необхідності
реформ. Адже індустріальні та урбанізовані суспільства існують в Європі
вже більше століття і обходяться без значних змін у системі територіаль-
ного управління. Більш важливим стимулом до реформ у європейських
країнах, на нашу думку, є тиск з боку інформаційного суспільства, про
формування якого писав М. Кастельс. Управління великими територіаль-
ними громадами в умовах такого суспільства є цілком реальним, навіть у
малозаселених районах. Нові інформаційно-комунікаційні технології
можуть зменшити вартість трансакцій та нівелювати негативний вплив
значних відстаней. 

Стратегія реформ може обиратися серед таких варіантів: 
– комплексність (стосуватися усієї країни);
– вибірковість (реформування лише в окремих регіонах країни);
– поступовість (відмова від радикальних змін, поступове покращення);
– добровільність – здійснення реформи лише за наявності органів міс-

цевого самоврядування;
– згори донизу – реформа здійснюється центральним урядом;
– знизу догори – в ході реформування враховуються побажання органів

місцевого самоврядування;
– вибірковість – зміни реалізуються в окремих муніципалітетах;
– експериментальність – впровадження кількох моделей територіаль-

ного устрою для визначення найбільш оптимальної;
– заохочення – створення стимулів для органів місцевого самовряду-

вання об’єднуватися або розпадатися залежно від намірів реформаторів. 
При цьому вибір не обмежується однією стратегією, а визначається

завданнями, які стоять на конкретному етапі територіальної реформи. Так,
добровільність об’єднання територіальних громад і її висхідний характер
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можуть бути присутніми на початкових етапах, в подальшому поступаю-
чись місцем примусу з боку центрального уряду. 

В ході реалізації змін у територіальному устрої держави також важли-
вим є врахування наявних у суспільстві типів конфліктів. Вони можуть
сформуватися історично або ж складатися ситуативно сприяючи або ж
гальмуючи територіальну реформу. Традиційні типи конфліктів можна
представити як: 

– між лівими і правими;
– між містом і селом;
– між центром і периферією;
– протистояння економічних інтересів (працедавець і наймані праців-

ники);
– протистояння позиційних інтересів (органів регіонального самовря-

дування і органів місцевого самоврядування). 
Слід мати на увазі, що ці типи можуть накладатися один на одного. Так

праві партії, чий електорат, як правило, представлений сільським населен-
ням, виступатимуть проти радикальних змін побоюючись втратити свою
електоральну базу. 

Ще С. Ліпсет, С. Роккан3 та інші розглядали процес державного будів-
ництва як ускладнення системи розколів, започаткованої із встановлення
Вестфальського миру 1648 р. На ранніх етапах проходили процеси терито-
ріальної консолідації та культурної стандартизації, що характеризувалися
поступовою інтеграцією часто відмінних в культурному та економічному
плані гетерогенних регіонів. У деяких випадках регіональні відмінності
закладали основу для напружених відносин між центром і периферією на
століття наперед. У часи секуляризації, тенденція до якої зміцнилася у ході
індустріалізації, то в низці країн виникали конфлікти навколо ролі церкви
у відносинах з державою. Промисловий розвиток також створив урбанізо-
ваний пролетаріат із класовим протистоянням, що пізніше набув форми
протистояння між лівими і правими течіями політичних ідеологій. 

У періоди історичних негараздів, таких як економічні кризи, розпад
імперій тощо, можуть виникнути сприятливі умови для проведення
реформ, які не можливо реалізувати за звичайних обставин. Так економіч-
на криза у Фінляндії дала новий поштовх дискусіям щодо адекватності
адміністративно-територіального устрою держави вимогам сьогодення.
Більш свіжим прикладом є перспектива вступу до Європейського Союзу,
яка змусила низку країн-кандидатів із Східної Європи (Польщі, Чехії)
переглянути свою систему територіальної організації влади. 

Результати територіальних реформ в країнах Європи можуть набувати
вигляду: об’єднання (консолідація); регіоналізації4; фрагментації; стабілі-
зації відносин між різними рівнями управління в державі. Як свідчить ана-
ліз європейського досвіду, найчастіше результатом останніх територіаль-
них реформ є укрупнення (об’єднання) територіальних громад, що мало
місце у Греції (у 1998 р. кількість муніципалітетів було зменшено на 80%),
Данії, Фінляндії, Великій Британії, Латвії, Литві, Нідерландах, Німеччині
(на території Східної Німеччини), частково у Норвегії5. 

Що стосується об’єднання кількох територіальних громад, то до пози-
тивних моментів такої моделі слід віднести: покращення адміністративної
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та економічної спроможності органу місцевого самоврядування, що забез-
печує кращу якість надання адміністративних послуг; можливість спеціа-
лізації чиновників органів місцевого самоврядування та вищий рівень їх
кваліфікації; створення умов для концентрації фінансових ресурсів; покра-
щення просторового планування розвитку та участь у міжнародних проек-
тах; можливість подальшої децентралізації у системі публічної влади:
делегування державних функцій більшим органам місцевого самовряду-
вання, які мають необхідні ресурси для їх виконання. 

Основними недоліками такої моделі реформування є зростання відста-
ні між органом місцевого самоврядування та жителями відповідної тери-
торії; відсутність підтримки ідеї об’єднання з боку громадян; необхідність
виділення коштів з державного бюджету на делімітацію та демаркацію
нових кордонів, внесення змін у реєстри, затрати на нові печатки, бланки
тощо; ймовірність зміни появи нових лідерів та аутсайдерів в межах даної
території (втрата лідерами своїх переваг у зв’язку з появою нових адмініс-
тративно-територіальних одиниць); ослаблення відчуття місцевої ідентич-
ності. Невеликі за розміром територіальні громади сприяють формуванню
сильного почуття спільності та полегшують реалізацію колективних дій.
Сила місцевої ідентичності особливо яскраво проявляється у результатах
референдумів щодо об’єднання громад. У багатьох країнах значна біль-
шість виборців сказала «ні» об’єднавчим планам реформаторів6. При
цьому, сила місцевої ідентичності у європейських країнах по-різному про-
являється. Вона досягає найвищих показників серед жителів Австрії,
Іспанії та Італії, а найменших – Великої Британії та Нідерландів. 

Регіоналізація як запровадження додаткового рівня управління стала
результатом реформ у Великій Британії, Франції, Польщі, Чехії, активно
просувається окремими політичними силами в Італії. 

Подрібнення органів місцевого самоврядування в ході територіальної
реформи в європейських країнах зустрічається все рідше, хоча було досить
поширеним явищем в середині ХХ ст. Удосконалення системи територі-
ального устрою сприяє встановленню гармонійних відносин між цен-
тральним урядом та органами місцевого самоврядування, що стабілізує
політичну систему країни, дає змогу запобігати виникненню таких нега-
тивних явищ як зростання регіональних диспропорцій та регіоналізм. 

Отже, виділення таких складових територіальних реформ у європей-
ських країнах як завдання, стратегії та типи конфліктів дало змогу з’ясу-
вати, що 1) тенденція щодо збільшення розміру органів місцевого само-
врядування має загальноєвропейський характер; 2) сучасні тенденції роз-
витку (глобалізація, європеїзація) висувають жорсткіші вимоги щодо роз-
мірів органів місцевого самоврядування і одночасно дають інструменти
для їх ефективного функціонування (інформаційно-комунікаційні техно-
логії), які в свою чергу також виступають стимулами проведення реформ. 
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В. А. ЯВІР

ОСНОВНІ ПРОЯВИ СЕПАРАТИЗМУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ1

Аналізуються основні прояви сепаратизму в Південно-Східному регіоні.
Досліджуються етнополітичні передумови, наукові прогнози виникнення сепаратизму
в Україні. Здійснюється теоретична класифікація явища.

Ключові слова: сепаратизм, анексія, етнополітична дезінтеграція

Явир В.А. Основные проявления сепаратизма в современной Украине
Анализируются основные проявления сепаратизма в Юго-Восточном регионе.

Исследуются этнополитические предпосылки, научные прогнозы возникновения сепа-
ратизма в Украине. Выполняется теоретическая классификация явления.

Ключевые слова: сепаратизм, аннексия, этнополитическая дезинтеграция.

Yavir Vira. The Basic Manifestations of Separatism in Modern Ukraine
The basic manifestations of separatism in Southern and Eastern region are analyzed. The

ethnopolitical backgrounds, scientific prognoses of separatism emergence in Ukraine are
investigated. The phenomenon is classified theoretically. 

Key words: separatism, annexation, ethnopolitical disintegration.

Ще кілька років тому загроза сепаратизму в Україні здавалася пере-
більшеною і не належала до основних викликів національній безпеці та
територіальній цілісності держави. Однак вчені багато років поспіль
задовго до вибуху сепаратистських проявів в Україні в 2014 році констату-
вали посилення етнорегіональних відмінностей, диспропорцій, відцентро-
вих рухів етнополітичного спрямування, що за певних умов можуть набу-
ти ознак сепаратизму. В. Дівак в 2009 році, аналізуючи процеси в політич-
ному та соціально-економічному житті країни за останні десять років, вка-
зувала на наявність в Україні окремих регіонів з потенційними, латентни-
ми проявами сепаратизму (Автономна Республіка Крим, Закарпаття,
Донбас, Північна Буковина). На думку дослідниці, сепаратистські прояви
стануть деструктивним чинником політичного процесу за умов: ігнору-
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вання центральною владою об’єктивної логіки історичного розвитку
Української держави та інтересів населення різних регіонів України; від-
сутності цілісного національного проекту розвитку, що змушуватиме
регіони формувати „власні” проекти; наявності соціально-економічних
диспропорцій регіонального розвитку, що призводять до регіональної
дезінтеграції1. 

К. Вітман в 2011 році наголошував на тому, що політичній еліті України
не вдається знайти оптимальне співвідношення загальнонаціональних та
регіональних інтересів. Врахування інтересів одного регіону на загально-
національному рівні автоматично порушує етнополітичну стабільність в
інших регіонах України. Напрацювання та реалізація єдиної, злагодженої
етнополітики в Україні наштовхується не лише на перешкоди у вигляді
об’єктивних регіональних відмінностей, а й їх політизацію. За словами
дослідника, регіональна етнополітика слугує засобом політизації етно-
культурних відмінностей та загострення етнополітичних суперечностей на
загальнонаціональному рівні2.

У своїх попередніх дослідженнях ми наголошували на необхідності
застосування політичних та правових механізмів подолання етнокультур-
ного, етнополітичного розколу держави та українського суспільства, що за
несприятливих умов може призвести до дезінтеграції України. Зокрема
визначали, що консолідація суспільства в сучасних умовах залишається
головним соціально-політичним завданням влади та громадянського сус-
пільства. Адже Україна належить до поліетнічних держав зі складною
історичною спадщиною та суттєвими регіональними, культурними, мов-
ними, етнічними відмінностями, які не вдалося згладити в межах етнона-
ціональної політики за роки незалежності. Аналіз основних чинників
етнокультурного розколу засвідчив, що причини деконсолідації є наслід-
ком дії об’єктивних культурно-історичних умов та політико-правових:
неузгодженості, недостатнього рівня розробки законодавчого забезпечен-
ня процесу консолідації3. Виходячи з цього, пропонували низку політико-
правових механізмів інтенсифікації цього процесу з метою запобігання
деструктивним етнополітичним явищам. 

Однак застереження наукової спільноти щодо загрози етнополітичного,
етнокультурного розколу країни, деконсолідації українського суспільства,
які в подальшому можуть призвести до конфліктів за участю етнічного
чиннику, етнополітичної дезінтеграції держави, сепаратизму, сецесії та
анексії регіонів, – якщо і враховувалися, то не повною мірою. Прояви сепа-
ратизму в Південно-Східному регіоні України, збройні конфлікти з люд-
ськими жертвами, етнічні чистки, дезінтеграція України – стали реаліями
сучасної етнополітичної ситуації. Це наслідок ігнорування та недооціню-
вання вибухового, конфліктогенного потенціалу етнічності в її найширшо-
му розумінні. Етнокультурні відмінності, нашаровуючись на політичне
несприйняття правої, проукраїнської, проєвропейської влади після пова-
лення попередньої проросійської, що уособлювала Південно-Східний
регіон, – стали передумовами сепаратизму. Втім, на нашу думку, сепара-
тизм на Сході та Півдні держави за участі лише цих чинників завершився
б початковою стадією перебігу – проголошення сепаратистських закликів,
спрямованих на порушення територіальної цілісності, суверенітету та
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недоторканності України. На нинішньому етапі – захоплення, тероризу-
вання міст, областей, населення, ведення військових дій – сепаратизм був
би неможливий без активної участі сусідньої держави – Російської
Федерації.

Участь Росії була визначальною в ескалації сепаратизму в Україні,
адже саме вона надала Криму фінансову, інформаційну, військову під-
тримку у прагненні вийти зі складу України під надуманим приводом
невизнання центральної влади, яка прийшла на зміну попередній внаслі-
док Єврореволюції – масових акцій протесту в Києві проти зловживань
влади та відтермінування євроінтеграції України. В ході обговорень крим-
ським парламентом політичної ситуації в країні депутати офіційно зверну-
лися до Російської Федерації за допомогою, посилаючись на те, що “Крим
– це російська автономія, російська за національністю, за культурою і
мовою...”4. Кримські парламентарі побоювалися дій нової влади націона-
лістичного спрямування, зокрема можливої ліквідації автономного статусу
Криму, раніше багаторазово анонсованого правими політичними силами.
Російська Федерація відгукнулася на заклик та надала допомогу невизна-
ній, самопроголошеній владі Криму: обрання нового керівництва АРК
(прем’єр-міністра та уряду) відбувалося з багатьма процедурними пору-
шеннями, тому Київ цієї ротації не визнав. Наприкінці лютого 2014 року
на той момент невідомі особи зі зброєю (пізніше було встановлено, що
ними були російській військові) захопили приміщення парламенту АРК,
який в їх присутності ухвалив постанову про проведення республікан-
ського референдуму з питань удосконалення статусу і повноважень
Автономної Республіки Крим. Нелегітимна кримська влада звернувся до
Президента РФ з проханням про допомогу у забезпеченні миру і спокою на
території АРК. 1 березня сепаратисти отримали таку допомогу – Російська
Федерація ввела в Крим війська, захопивши цю частину території України. 

Війська сусідньої держави забезпечили проведення в Автономній
Республіці Крим незаконного референдуму 16 березня 2014 року з запи-
таннями 1) Ви за возз’єднання Криму із Росією на правах суб’єкта
Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки
Крим 1992 року і за статус Криму як частини України? – які суперечать
законодавству України. Сфальсифіковані результати референдуму (96,77%
виборців, що взяли участь у волевиявленні, начебто підтримали приєднан-
ня півострова до Росії, 2,51% – підтримали статус Криму як частини
України) визнали лише Росія та влада Криму5. Однак саме вони стали фор-
мальною підставою сецесії та анексії регіону – 17 березня 2014 року
Верховна Рада АРК проголосила Крим незалежною суверенною державою
– Республікою Крим і звернулася до Росії з пропозицією прийняти нове
державне утворення до свого складу. Між Російською Федерацією та
невизнаною республікою було підписано Договір про прийняття в
Російську Федерацію Республіки Крим та утворення в складі РФ нових
суб’єктів – Республіки Крим та міста федерального значення Севастополь.
Україна втратила контроль над півостровом, між Херсонською областю та
Кримом було облаштовано державний кордон України. Однак Україна не
визнала втрату Криму, надавши півострову статус тимчасово окупованої
території спеціальним законом.
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Чому перший помітний за багато років прояв сепаратизму в Криму був
настільки швидким? Президент РФ не приховував задоволення від того,
наскільки блискавичною та безпроблемною для Російської Федерації вия-
вилася анексія Криму – без жодного пострілу, без людських жертв. По-
перше, як уже зазначалося, відокремлення Криму було б неможливим без
підтримки та ретельної підготовки з боку РФ. Сусідня держава ще з часів
СРСР користувалася популярністю на Південному Сході України, пере-
важно російськомовному. Громадяни ностальгують за СРСР, за тогочасним
рівнем життя і ідентифікують СРСР саме з Російською Федерацією, яка
через ЗМІ обіцяє забезпечити такий рівень життя і російськомовним укра-
їнцями в складі своєї держави. По-друге, сепаратизм став цілковитою
несподіванкою для центральної влади – Україна втратила Крим, не встиг-
нувши оговтатися від шоку введення військ РФ на свою територію.
Водночас сепаратизм в Криму став несподіванкою виключно тому, що
влада воліла багато років поспіль не помічати, не визнавати етнополітич-
них проблем в країні в цілому та в регіоні зокрема і, відповідно, не реагу-
вати на них. 

Стан регулювання етнонаціональних відносин у всій державі занедба-
ний. Науковці вже багато років поспіль наполягають на гармонізації та
осучасненні законодавства етнонаціональної сфери. Зокрема на прийнятті
нової редакції Закону України «Про національні меншини в Україні»
1992 року, що має загальний політичний характер, характеризується дек-
ларативністю, відсутністю чітких механізмів забезпечення прав громадян,
які належать до національних меншин, що, в свою чергу, провокує проце-
си політизації етнічності та посилює етнокультурний розкол; на удоскона-
ленні законодавства про мови, яке містить низку суперечностей та неуз-
годженостей з Конституцією України, що призводить до поглиблення
етнокультурного розколу та протистояння на мовному ґрунті в Україні; на
гармонізації антидискримінаційного законодавства. Натомість українська
еліта весь час відтерміновувала вирішення етнонаціональних питань на
невизначну перспективу або розв’язувала їх на користь однієї частини
етнокультурно розколотого суспільства, викликаючи невдоволення в
іншої. Тоді як у поліетнічному суспільстві держава повинна залишатися
неупередженим медіатором, який представляє інтереси усіх без винятку
сегментів етнокультурно неоднорідного суспільства. Держава, що діє на
користь лише однієї етноспільноти або не діє взагалі, пускаючи все само-
плином та покладаючись лише внутрішні процеси саморегулювання, при-
речена на поразку реалізації проекту стабільної, процвітаючої поліетнічної
країни. Слушність цієї тези підтверджує процес дезінтеграції України, що
розпочався в 2014 році проявами сепаратизму. 

Спроби запобігти негативним сценаріям розвитку етнополітичної
ситуації в навздогінний спосіб, як у випадку з кримськими татарами, про-
демонстрували, що в України таки є політична воля та потенціал для вирі-
шення етнополітичних проблем, але у випадку з анексією Криму вже
немає для цього часу. Після втрати півострова парламент визнав крим-
ськотатарський народ корінним народом Криму з усіма правовими і соці-
альними наслідками цього статусу, прийнявши постанову “Про Заяву
Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у
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складі Української Держави”6 та нарешті визначив статус депортованих
осіб та встановив гарантії держави щодо відновлення їх прав, прийнявши
Закон України “Про відновлення прав осіб депортованих за національною
ознакою”7. Однак ці документи не запрацюють повною мірою і точно не
зможуть бути реалізовані на території Криму, який Російська Федерація
вже вважає власною невід’ємною територією. Україна втратили 23 роки
незалежності, які могли бути плідно використані для вирівнювання етно-
політичних пропорцій, задоволення етнокультурних потреб етнонаціо-
нальних спільнот регіону (переважно українців та кримських татар), які
зазнавали шаленого політичного та мовно-культурного тиску з боку росій-
ської більшості на півострові. Втім, побоюючись етнополітичного невдо-
волення російської національної меншини в цілому в державі та застосу-
вання механізмів тиску Російської Федерації, яка захищає інтереси своїх
співвітчизників за кордоном і особливо ретельно на пострадянському про-
сторі, – держава всіляко оминала проблему врегулювання, стабілізації
етнополітичної ситуації в Криму на користь України. В результаті, і не без
участі Російської Федерації, як безпосередньо (заходи за участю
Чорноморського Флоту РФ), так і опосередковано через проросійські орга-
нізації, в Україні сформувався проросійськи налаштований регіон, біль-
шість населення якого не лише не чинила опору, а навпаки вітала анексію
Криму Російською Федерацією. Без підтримки місцевого населення та
політичної еліти півострова сепаратизм не набув би такої радикально
форми і не призвів би до відокремлення півострова та входження його до
складу сусідньої держави в рекордно короткі строки – протягом кількох
тижнів. 

Логіка подій в Південно-Східному регіоні України за участю Росії та
проросійськи налаштованого населення повністю вписується в класичний
алгоритм сепаратизму, теоретико-методологічна основа якого напрацьова-
на науковцями на прикладах Квебеку у Канаді, Країни басків у Іспанії,
Північної Ірландії у Великій Британії. Сепаратизм визначається як полі-
тичний рух, спрямований на відокремлення від держави частини її терито-
рії та населення. Породжується сепаратизм суперечностями між централь-
ною владою держави та виразниками ідей сепаратизму – політичними пар-
тіями, громадськими та релігійними організаціями етнічних меншин, полі-
тичними структурами окремих регіонів. Згідно з визначенням Юридичної
енциклопедії підґрунтям сепаратизму слугує чимало чинників8. Наразі ми
розглянемо ті, що призвели до виникнення цього явища в Україні. Це, по-
перше, неоднорідність, строкатість складу населення країни. Незважаючи
на те, що значних етнічних відмінностей у складі населення в Україні, за
винятком Криму, не спостерігається, частка російської національної мен-
шини та російськомовних громадян на Півдні та Сході держави вища, ніж
загалом по країні. Але, згідно з опитуванням проведеним в Одеській,
Миколаївській, Херсонській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській,
Запорізькій, Донецькій областях, сумнівається у тому, що Росія справед-
ливо захищає інтереси російськомовних громадян на Південному Сході,
практично половина населення регіону – 49,9%9.

По-друге, передумовою сепаратизму слугує нерівномірність соціально-
го, економічного, культурного, зокрема мовного, розвитку окремих регіо-
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нів, що породжує сподівання спільнот на самозбереження та поліпшення
умов існування. Дійсно, у Криму і Східних областях України – Луганській
та Донецькій – населення, що поділяє сепаратистські настрої, переконане
в покращенні умов як економічного, так і культурно-мовного розвитку у
випадку відокремлення від України. По-третє, вплив з-за кордону певних
держав, а подекуди – й міжнародних терористичних організацій, з метою
підпорядкування та експлуатації ресурсів і населення відокремлених
регіонів. Якщо у випадку з Кримом, Росія офіційно на рівні вищого керів-
ництва підтримувала і заохочувала сецесію півострова, то у випадку з
материковою Україною сусідня держава діє приховано – через групи
диверсантів без розпізнавальних знаків, використовуючи механізми гіб-
ридної війни (пропаганду, озброєних терористів, незаконне постачання
зброї через кордон). 

При цьому офіційно глава РФ заперечив той факт, що за сепаратизмом
в Україні стоїть Росія. “Немає на Сході України жодних російських під-
розділів, немає спеціальних служб, немає інструкторів. Це все місцеві гро-
мадяни”, – запевнив В. Путін10. Однак правоохоронні органи України наве-
ли низку доказів причетності російської сторони до сепаратистських вис-
тупів – телефонні записи, відеодокази, сучасна зброя, якою озброєні лише
російські військові. Окрім того, на причетність Російської Федерації до
сепаратизму на Сході та Півдні України вказує російське громадянство
великої кількості фігурантів самопроголошених невизнаних квазідержав-
них утворень. Зокрема, прем’єр-міністр самопроголошеної Донецької
Народної Республіки О. Бородай офіційно зізнався, що є громадянином
РФ, працював у Криму під час анексії в команді, яка пізніше підготувала
та реалізувала проекти “народних республік” на Південному Сході
України11.

Згідно з теоретичними підвалинами феномену, сепаратизм найчастіше
передбачає утворення на відокремленій території незалежної держави як
кінцеву мету і головну ціль цього політичного руху. Однак в Україні спос-
терігається інший різновид сепаратизму – іредентизм, який головною
метою визначає прагнення, відокремившись від однієї держави (України),
увійти до складу іншої (Російської Федерації, як у випадку з Кримом).
Прихильники та поборники сепаратизму вдаються найширшого спектру
дій: від пропагандистських акцій (залякування населення Криму та
Південного Сходу націоналістичною експансією, зокрема Правим секто-
ром); масових акцій (показових мітингів місцевого населення проти київ-
ської влади під прапорами РФ та з георгіївськими стрічками); референду-
мів (на всіх територіях України, охопленими сепаратизмом були проведені
референдуми про вихід зі складу України та подальше приєднання до РФ);
аж до терористичних актів та збройної боротьби (сепаратисти вдавалися
до вбивств військових, місцевого населення, підозрюваного в зв’язках з
націоналістами, або тих людей, що чинили їм опір). Нинішня етнополі-
тична ситуація на Південному Сході Україні є класичним прикладом сепа-
ратизму. Увесь регіон не вдалося охопити сепаратистськими проявами –
влада в інших областях виявилася ефективнішою, а населення консолідо-
ванішим у питанні збереження єдності та територіальної цілісності
України. Однак населення Луганської та Донецької областей надало під-
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тримку російським диверсантам, що захопили адміністративні будівлі,
оголосили про невизнання київської влади, проголосили Луганську
Народну Республіку та Донецьку Народну Республіку, провели сфальсифі-
ковані місцеві референдуми (з безпрецедентною явкою та високим рівнем
підтримки) про відокремлення самопроголошених квазіутворень від
України з наміром подальшого приєднання до Російської Федерації. Але за
офіційними даними в цих заходах взяли участь не більше 30% громадян
областей.

Центральна влада відмовилася вести діалог з сепаратистами, намагала-
ся стримувати сепаратистський рух за допомогою антитерористичної опе-
рації, втім, відбити області силовикам поки не вдається. На відміну від
Криму, Російська Федерація утримується від приєднання Донецької та
Луганської областей, в першу чергу через жорсткі міжнародні санкції,
накладені на державу та головних дійових осіб, підозрюваних в дестабілі-
зації етнополітичної ситуації в Україні. Проблема сецесії ДНР та ЛНР
залишається на порядку денному.

Як слушно зазначає В. Дівак, проблеми сепаратизму не вирішуються на
основі прецеденту, адже немає універсального засобу нейтралізації цього
політичного руху. Кожна країна має вирішувати їх на основі власних полі-
тичних та соціокультурних традицій, відповідно до рівня розвитку демо-
кратії, застосовуючи такі механізми, як федералізація, автономізація,
регіоналізація12. Наразі перед Україною гостро стоїть питання їх швидко-
го та ефективного напрацювання. 
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ТЕОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ У СУЧАСНІЙ ПОЛІТОЛОГІЇ

Аналізуються сучасні теорії політичної участі та пропонуються різні її тлума-
чення. Зокрема, діяльнісний підхід передбачає визначення політичної участі як однієї із
форм політичної діяльності. Проте останнім часом у політичному дискурсі склалася
тенденція більш широкого розуміння політичної участі в контексті розвитку демокра-
тії. З огляду на це наявні в політології теорії політичної участі можна умовно розпо-
ділити на інструментальні та теорії розвитку. В їх межах політична участь інтер-
претується в елітистсько-демократичному (ревізіоністському) та в артисипативно-
демократичному (демократія участі) аспектах. Стаття присвячена концептуальному
розгляду політичної участі в новітніх політологічних теоріях.

Ключові слова: людина, політика, політична участь, діяльнісний підхід, розвиток
демократії.

Макаренко Б.Г. Теории политической участия в современной политологии
Анализируются современные теории политического участия и предлагаются раз-

личные ее толкования. В частности, деятельностный подход предполагает определе-
ние политического участия как одной из форм политической деятельности. Однако в
последнее время в политическом дискурсе сложилась тенденция более широкого пони-
мания политического участия в контексте развития демократии. Учитывая это
имеющиеся в политологии теории политического участия можно условно разделить на
инструментальные и теории развития. В их пределах политическое участие интер-
претируется в елитистко-демократическом (ревизионистских) и в артисипативно-
демократическом (демократия участия) аспектах. Статья посвящена концептуаль-
ному рассмотрению политического участия в новейших политологических теориях. 

Ключевые слова: человек, политика, политическое участие, деятельностный под-
ход, развитие демократии.

Makarenko Bogdan. Theories of political participation in modern political science
Modern theories of political participation were analyzed and its different meanings were

proposed. In particular, activity approach stipulates for determining political participation as
one of the forms of political activity. However, lately a tendency towards wider understanding
of political participation in the context of development of democracy was formed. In a view of
this present in political theories of political participation can be conditionally divided into
instrumental and theories of development. Within their boundaries political activity is inter-
preted in elitist-democratic (revisionist) and in participative-democratic (democracy of par-
ticipation) aspects. The paper is devoted to conceptual review of political participation in
newest political theories. 

Key words: human, politics, political participation, activity approach, development of
democracy.
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Категорія «політична участь» нерозривно пов’язана з поняттям полі-
тичної діяльності. Діяльність у вітчизняній психологічній науці трактуєть-
ся як активна взаємодія з оточенням, під час якої жива істота постає як
суб’єкт, що цілеспрямовано впливає на об’єкт, задовольняючи таким
чином свої потреби1.

В узагальненому вигляді можна сказати, що категорії «політична
участь» та «політична діяльність» співвідносяться таким чином: політич-
на діяльність індивідів може здійснюватися як політична участь і як полі-
тичне функціонування або політична поведінка. Політична участь охоп-
лює непрофесійну сферу політичного життя суспільства. Політичне фун-
кціонування або політична поведінка ж сукупно означає професійну полі-
тичну діяльність. Політична участь забезпечує реалізацію інтересів і запи-
тів громадянина в процесі політичної діяльності.

Дослідник В. Бортніков вказує, що на сучасному етапі розвитку науки
найоптимальнішим варіантом співвіднесення категорій «політична
участь» і «політична діяльність» можна вважати такий: «…політична
діяльність індивідів може здійснюватись як політична участь і політичне
функціонування. Політична участь охоплює непрофесійну сферу політич-
ного життя суспільства. Політичне функціонування ж сукупно означає
професійну політичну діяльність»2. Щоправда, сам автор наголошує на
певній умовності такого твердження, адже в політиці не завжди вдається
провести чітку грань між професійною і непрофесійною діяльністю полі-
тика. Крім того, протиставляти суб’єкти (громадянина і професійного
політика) через їх належність до різних множин також некоректно, адже
будь-який політик є одночасно громадянином, тобто, здійснюючи профе-
сійну політичну діяльність, він тим самим реалізує певну форму політич-
ної участі. «Функціонування» також належить до загальновживаних тер-
мінів і може використовуватися не тільки у значенні «функціонерства» для
опису виконання певної функції елементом системи. Попри всі зауважені
обмеження, підпорядкування політичної участі як однієї із форм політич-
ної діяльності може бути прийнятним у межах діяльнісного підходу
(наприклад, для аналізу структури чи мотивації політичної участі) або в
межах протиставлення таких суб’єктів політики, як владна еліта і маси3.

Варто наголосити, що в українському політичному дискурсі існує тен-
денція визначення політичної участі, що розширює межі діяльнісного під-
ходу. Так, зокрема, М. І. Пірен тлумачать політичну участь як «…втягнен-
ня (залучення) членів соціально-політичної спільноти в існуючі всередині
неї політичні відносини і структуру влади»4. Цей варіант визначення полі-
тичної участі суголосний з англомовною традицією, у межах якої розгля-
дається низка близьких до участі (participation) термінів: політичне залу-
чення (involvement), політична зайнятість (engagement), активізм
(activism), змобілізованість (mobilization) тощо. Так, в англомовній тради-
ції та в більшості перекладів терміни “діяльність” і “активність”
(від англ. activity – діяльність) використовуються як синоніми.

В політичних науках категорія політичної участі також нерозривно
пов’язана з розумінням розвитку демократії як політичної системи. Так,
концепція демократії участі (партисипативної демократії) надає особливо-
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го значення феноменові участі громадян у політичному житті. Рядові гро-
мадяни «…швидше керують самі собою, ніж за допомогою обрання пред-
ставників... це радше самоврядування громадян, ніж представницьке вря-
дування в ім’я громадян»5. 

Ця концепція сформувалася в 60-х роках ХХ ст. одночасно з приходом
у політичні науки поведінкового підходу та інституціоналізацією політич-
ної психології як окремої галузі. Соціальними умовами формування кон-
цепції демократії участі було яскраве втілення феномена політичної учас-
ті в практиці інтенсивних студентських заворушень і молодіжних рухів
того часу. Розробниками концепції стали американські вчені Л. Мілбратс,
а згодом С. Верба і Н. Най, С. В. Макферсон, К. Пейтмен, які заклали її
теоретико-методологічний та емпіричний фундамент. Основним цінніс-
ним імперативом демократії участі вважається активне залучення членів
громади не лише до голосування на виборах представницької влади, а й до
інших форм масової участі, у т. ч. і до самого політичного процесу: підго-
товки та прийняття політичних рішень, їх упровадження в життя, контро-
лю за посадовими особами і т. ін. Політична участь громадян має запобі-
гати зловживанню владою, бюрократизації суспільства, сприяти більш
повному відображенню інтересів різних верств суспільства, подоланню
відчуження особи від влади тощо. Політична участь розглядається як
основа розвитку сучасного громадянського суспільства6.

Як показують результати аналізу наукової літератури, питання політич-
ної участі бере свій початок ще з античних часів, з початком становлення
первісних форм державності. Платон та Арістотель розглядали участь гро-
мадян у справах грецького полісу як одну з причин зміни форм державно-
го устрою, високо оцінюючи роль політичної участі у становленні ідеаль-
ної держави. Кожна наступна епоха характеризувалась набуттям додатко-
вих рис. В новітні часи політичну участь характеризували переважно як
безпосередню участь громадян у виборах та державному управлінні.
Н. Макіавеллі розглядав її як засіб для створення ідеальної стратегії для
правителя. Ж. Боден аналізував політичну участь вивчаючи роль носіїв
суверенітету і різних режимів правління, а Ш. Монтеск’є розумів її через
форми і принципи правління7.

Майже до 50-х pp. XX ст. політичну участь в соціології та політичній
науці переважно розглядали як участь у виборах та державному управлін-
ні. Саме на другу половину XX ст. припадає світовий досвід з вивчення
форм участі громадськості в діяльності органів влади у зарубіжній полі-
тичній науці. З цього часу поняття політичної участі почало набувати шир-
шого тлумачення; політична участь розуміється як вплив громадян на фун-
кціонування політичної системи, формування політичних інститутів та
процесів, прийняття політичних рішень. Криза інституціональних основ
політичного процесу, падіння рівня довіри до органів влади на Заході
викликало нагальну потребу у дослідженнях, які б ретельно вивчали пове-
дінкові характеристики динаміки політичного життя, акцентували б увагу
на суб’єктивних чинниках політичної участі; більш значимими для грома-
дян стає прагнення самореалізації, розвитку індивідуальних здібностей та
потреба у реалізації громадянської активності8.
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Загалом, з точки зору спрямованості участі, її визначення можна умов-
но розглядати в рамках двох основних підходів – урядово-центричного і
суспільно-ціннісного.

Прихильники першого підходу (Л. Мілбрат, Г. Макклоскі, С. Верба,
Н. Най, Ґ. Перрі, С. Гантінґтон, М. Конвей, Е. Мюллер та інші), яких пере-
важна більшість, вважають, що політична участь громадян спрямована
насамперед на урядовців та урядування.

Прихильники другого підходу (Б. Епштейн, С. Розенстоун, М. Гансен,
Н. Теске, їхні праці були опубліковані у 1990-х pp.) розглядають політичну
участь громадян як частину діяльності, спрямованої на зміну суспільно-
політичних цінностей.

У своїх наукових розробках Ґ. Перрі, Дж. Мойзер і Н. Дей запропону-
вали розглядати політичну участь як участь громадян у процесах форму-
вання, прийняття та здійснення державної політики («публічного політич-
ного курсу»). Це визначення можна розглядати і як доповнення, і як своє-
рідне переформулювання визначення групи С. Верби. Специфікою визна-
чення політичної участі у зазначених вчених був додатковий підтекст з
наголошенням на співучасті приватних громадян і урядовців (чи профе-
сійних політиків) у публічних політичних процесах.

«Розширеного визначення громадянського активізму» дотримуються
також американські політологи С. Розенстоун і Дж. М. Гансен (1993), згід-
но з якими «…політична участь – це діяльність, виразно спрямована на те,
щоб впливати на розподіл суспільних благ і суспільних цінностей»9.
Подібну позицію зайняв американський вчений Н. Теске (1997), запропо-
нувавши визначення політичної участі як діяльності, спрямованої не стіль-
ки на уряд, скільки на пошук колективного взаєморозуміння в суспільстві.

Однак збагнути особливості політичної участі громадян в активіст-
ських ролях – в групах і партіях – можна лише через врахування двох
названих підходів: з одного боку, активістська діяльність громадян часто
спрямовується на отримання конкретного результату від уряду, з іншого
боку, ця діяльність неминуче впливає на зміну суспільно-політичних цін-
ностей в бік більш сприятливої атмосфери для впливу на урядовців.

Також слушним може бути розподіл теорій політичної участі на дві
основні групи, які відбивають «два стилі мислення про участь» (Ґ. Перрі):

1. Інструментальні теорії.
2. Теорії розвитку.
Інструментальні теорії розглядають політичну участь як сукупність

засобів для досягнення певної мети, наприклад для захисту групових чи
особистих інтересів. Наголошуючи на захисній функції участі, ці теорії
розглядають її як ефективний засіб для протистояння бюрократії і автори-
тарним тенденціям.

Згідно з теоріями розвитку, політична участь є суттєвою частиною роз-
витку громадсько-політичних здібностей людини, а також своєрідною
самоціллю. Вихідна теза теорій розвитку полягає у тому, що участь є час-
тиною процесу моральної і політичної освіти. Освіта у цьому контексті
розглядається насамперед як вироблення у громадян почуття відповідаль-
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ності. Прихильники теорій розвитку вважають, що відповідальність може
розвинутися лише через користування нею10.

З названими теоріями відповідно пов’язані два основні напрями інтер-
претації політичної участі (сформовані впродовж другої половини XX ст.):

1. Елітистсько-демократичний (ревізіоністський).
2. Партисипативно–демократичний (демократія участі), що набула по -

ширення в країнах Заходу на тлі кризи засад представницької демократії. 
Представники елітистсько-демократичного напряму (Б. Берельсон,

П. Лазарсфельд, В. Макфі та їх наступники) виходять з того, що демокра-
тія не вимагає широко розгалуженої участі громадян у прийнятті політич-
них рішень. Обмежуючи участь лише голосуванням на виборах, вони 
вважають, що це сприяє стабільності представницької демократичної сис-
теми.

Прибічники учасницької (партисипативної) демократії чи демократії
участі (П. Бахрах, К. Пейтман, Б. Барбер та інші) стверджують, що цілком
реально створити розгалужену систему участі громадян у політиці, спи-
раючись, зокрема, на розвиток комунікацій і освіти.

Своєрідну позицію між обома напрямами зайняв на межі 1960–
1970-х pp Р. Даль, пройшовши з 1960-х до 1980-х pp. певну еволюцію від
елітистсько-ревізіоністського до учасницького напряму тлумачення полі-
тичної участі. Для нього “політична участь” важлива передусім як засіб
досягнення підконтрольності лідерів громадянам. Так, у книзі Р. Даля
«Поліархія: участь і опозиція» (1971) вихідною є теза про ключову роль
для демократії «постійної чутливості уряду до уподобань своїх громадян»,
яка є результатом політичної участі. Для забезпечення політичної участі
(насамперед у виборах) Р. Даль пропонував спиратися на інституційні
Гарантії демократії, до яких відносив певні свободи (вираження, політич-
них організацій, доступу до альтернативних джерел інформації) і права
(обирати посадовців, бути обраним на публічну посаду, змагатися за голо-
си виборців)11.

Своє тлумачення термін «політична участь» знаходить у в теоріях полі-
тичних психологів та соціологів. 

Згідно з теорією раціонального вибору, більшість людей схильні до
раціональної поведінки. Прихильники такого підходу вважають, що люди-
на намагається в усьому, у тому числі й у політиці, досягти максимально-
го результату за рахунок оптимальних, часто найменших затрат і зусиль.

Адепти теорії так званої мічиганської моделі на противагу теорії ради-
кального вибору вважають, що в політичній діяльності домінує партійна
ідентифікація людини, яка є результатом або похідною політичної соціалі-
зації.

Представники психологічної школи вважають, що домінуючими в полі-
тичній участі й діяльності є мотиви та установки людини. У цьому зв’язку
важливо дослідити взаємозв’язок, взаємовплив установок особи та її пове-
дінки, конкретних дій.

Мотиваційні теорії політичної участі в західній політології представле-
ні прибічниками так званої «гуманістичної» психології. Згідно стверджен-
ням її засновника А.Маслоу, існує п’ять головних мотивів-потреб особис-
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тості: фізіологічні; потреби в безпеці; в коханні; у самоствердженні; у
самоактуалізації. Вони утворюють стійку ієрархію, де дві останні є найви-
щими та тягнуть за собою потреби в підвищенні соціального статусу і
престижу, потреби висловити і реалізувати свої переконання й цілі в полі-
тичній галузі. Але й за певних умов і фізіологічні потреби, і кохання, і
пошуки безпеки можуть трансформуватися згідно тенденціям і вимогам
політичного життя (прагнення до миру, добробуту, правопорядку, до збе-
реження національно-культурної ідентичності).

До найбільш значущих мотивів, що спонукають індивіда до політичної
участі, треба віднести ідеологічний, нормативний, рольовий.

Ідеологічний мотив означає, що особа бере участь в політичному житті,
поділяючи і підтримуючи принципи офіційної ідеології держави. Така
мотивація участі забезпечує ідентифікацію політичних цінностей особи з
політичними цінностями держави і більшості суспільства. Водночас, роз-
ходження особистих і політичних настанов може визвати різко негативну,
навіть ворожу реакцію проти держави та політичної системи. Отже, це
стає підгрунтям для формування опозиційних поглядів, ідей та політичних
структур.

Нормативна мотивація виявляється в тому, що політична поведінка
будується за правилами, які диктує політична система і приписує норма-
тивно-правова підсистема. Цей мотив політичної участі не сполучається
обов’язково з особистісними цінностями і настановами. Підпорядкування
політичній системі розглядається особою як виключно правильна і цінна
орієнтація, а політична поведінка (участь) за характером є завжди легітим-
ною та правослухняною.

Рольовий мотив пов’язаний із тією соціальною роллю, яку особа вико-
нує в даній політичній системі, тобто – з її соціальними станом і власною
самооцінкою: чим нижче соціальне положення, тим вірогідніше стає ради-
кальний настрій особи проти існуючої влади. Прагнення певної частини
людей у суспільстві підвищити свій соціальний статус закономірно під-
штовхує їх до опанування нових помітних політичних ролей, отже, й до
підняття свого соціально-політичного статусу.

Разом з тим, політична участь, її форми, інтенсивність та спрямованість
обумовлені не тільки станом політико-державних інститутів і норм, але й
зацікавленістю в ній самого громадянина. Це його суб’єктивні орієнтації
щодо: 

а) ціннісно-ідеологічних переваг; 
б) залучення (внутрішньо-психологічного) до політичного процесу; 
в) інтересу до політики в цілому та в часткості (внутрішня чи зовніш-

ня, центральна чи місцева тощо);
г) ідентифікація себе з якоюсь політичною течією, партією;
д) відчуття довіри (недовіри) до політичної системи.
До т ого ж, на думку представників інституціонального підходу до

визначення особливостей політичної участі, політична участь залежить не
від конкретних психологічних характеристик особистості, її соціального
статусу, рівня освіти, а від можливостей громадян впливати на уряд,
владу12. 
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Отже, у переважній більшості визначень поняття «політична участь»
виокремлюються чотири основних елементи: 1) дії; 2) громадяни; 3) полі-
тика; 4) вплив. Серед них фактор «громадяни» може розглядатися як клю-
човий у структурі політичної участі. 
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І. В. БУТИРСЬКА

ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС 
У РУСЛІ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Автор наголошує, що концептуальна основа соціальної політики в руслі європей-
ської інтеграції еволюціонує і змістовно розвивається нерівномірно. Окремі її елемен-
ти неодноразово переглядалися через прагнення знайти відповіді на виклики часу. Інші
ж залишилися незмінними, хоча необхідність їх модернізації очевидна. Сучасна база
соціальної політики має багато протиріч, частково заснованих на внутрішніх кон-
фліктах концепції, частково тих, що виникли в результаті її перенесення на наднаціо-
нальний рівень. Відсутність гідної альтернативної концепції сприяє збереженню про-
відних позицій за існуючою моделлю, але без серйозної ревізії її змісту перспективи
подальшого розвитку інтеграційного процесу не можуть вважатися чіткими.

Ключові слова: держава загального добробуту,концепти соціальної політики, соці-
альна політика, Європейський Союз, європейська інтеграція.

Бутырская И.В. Эволюция концептов социальной политики ЕС в русле разви-
тия европейской интеграции

Автор отмечает, что концептуальная основа социальной политики в русле евро-
пейской интеграции эволюционирует и содержательно развивается неравномерно.
Отдельные ее элементы неоднократно пересматривались из-за стремления найти
ответы на вызовы времени. Другие же остались неизменными, хотя необходимость их
модернизации очевидна. Современная база социальной политики имеет много проти-
воречий, частично основанных на внутренних конфликтах концепции, частично воз-
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никших в результате его переноса на наднациональный уровень. Отсутствие достой-
ной альтернативной концепции способствует сохранению лидирующих позиций за
существующей моделью, но без серьезной ревизии ее содержания перспективы даль-
нейшего развития интеграционного процесса не могут считаться четкими.

Ключевые слова: государство всеобщего благосостояния, концепты социальной
политики, социальная политика, Европейский Союз, европейская интеграция.

Butyrskaya Irina. Evolution of EU social policy concepts in the mainstream of
European integration

The author notes, that the conceptual framework of social policy in line with European
integration evolves and content developed unevenly.Some of its elements are often viewed
through the desire to find answers to the challenges.The rest remained unchanged, although
the need to upgrade them is obvious. The current framework of social policy has many con-
tradictions, partly based on the concept of internal conflicts, partly those resulting from its
transfer to the supranational level. The lack of a decent alternative concept contributes to
maintaining leading positions in the existing model, but without a major revision of its con-
tents prospects for further development of the integration process can not be considered accu-
rate.
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У сучасному світі помітно активізувалися процеси інтеграції, глобалі-
зації та їх противаги – регіоналізації. Значну роль у цих процесах
відіграєЄвропейський Союз (ЄС), щоявляє собою потужну силу, як у полі-
тичному, економічному, так і в соціальному аспектах. Кожна з сфер євро-
пейської інтеграції важлива, але соціальна сфера є не лише значимою сама
по собі, а представляє своєрідний лакмусовий папірець для визначення
ефективності політичних, економічних та інших рішень.

Увага до проблем соціальної сфери і, відповідно, соціальної політики
відчутно зрослана рубежі XX-XXI ст. Водночаснеобхідно наголосити, що
в ході процесів глобалізації деякі зі сформованих методів соціальної полі-
тики втратили свою ефективність, а також під сумнів була поставлена час-
тина її принципів та цінностей. Європейський досвід подолання соціаль-
них проблем і розвитку цього напряму особливо важливий у контексті гос-
троти «нового соціального питання». Високий ступінь індивідуалізації
сучасного світу, в т.ч.у сенсі особливого статусу особистості, теж не дозво-
ляє ігнорувати соціальний фактор у всіх людських починаннях, включаю-
чи європейську інтеграцію. Таким чином, зміна положення особистості, а
разом з нею і соціальної політики, актуалізує дане дослідження.Соціальні
питання важливі й актуальніі в теоретичному плані, і для розуміння євро-
пейської практики. 

Досвід Європи в соціальній сфері цікавий не лише для громадян ЄС,
але і для України. По-перше, Україна все ще переживає досить складний
період, як у внутрішньополітичній ситуації, так і на міжнародній арені. В
умовах глобалізації нашій країні необхідна стійка модельсоціального роз-
витку, а історія європейської інтеграції надає багатий матеріал у цьому
плані. На жаль, на даний момент Україна не в змозі сформулювати свою
конкурентоспроможну соціальну перспективу в глобалізованому світі.
Американська, європейська й іншічинні стратегії формують поточне соці-
альне поле, і, по суті, Україна змушена вибирати між цими варіантами. 
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По-друге, Європейський Союз є одним з ключових партнерів України, і
зміни в його внутрішній політиці важливі для нашої держави, яка стоїть на
порозі підписання другої частини договору про асоційоване членство в цій
міжнародній організації. Отже, соціальна політика в процесі європейської
інтеграції становить не лише науковий, а й практичний інтерес. Транс фор -
мації соціальної політики та соціального питання, становлення європей-
ського інтеграційного простору, розвиток України– все це посилює поле
актуальності дослідження соціальноїполітики європейської інтеграції.

Напрям соціальної політики в європейській інтеграції започаткували з
1950-х рр. Але активно його почали розвивати в Європідещо згодом, піс-
ляпідписання Ніццького договору та Хартії основних прав Європейського
Союзу, що підсумувало один із значних етапів інтеграції. Саме в цих доку-
ментах європейська соціальна політиканабула завершеної форми.

Як наукову проблему у межах європейської інтеграції соціальну політи-
кудосліджують відносно недавно. Втім, вона вже посіла чільне місце в
дослідженнях з європеїстики. Після численних наукових дискусій щодо
ролі і місця соціальної політики в процесі інтеграції, мало хто сумніваєть-
ся в тому, що вона стала однією з пріоритетних сфер діяльності ЄС. Але,
незважаючи на підвищений інтерес до соціальної політики в останні роки,
її вивчали фрагментарно, крізь призму і в межах різноманітних аспектів.
Найбільшу увагу було приділено діяльності профспілок, вивченню окремих
соціальних груп, систем забезпечення тощо. Але становлення соціальної
політики ще явно потребує цілісного дослідження. Тож, попри ве ли ку кіль-
кість праць, присвячених соціальній політиці ЄС, сформованої історіогра-
фії цієї проблеми ще не існує ні у вітчизняній, ні в західній науці.

Серед методологічних засад дослідження проблемисоціальної політи-
ки можна виділити кілька підходів до визначення поняття «європейська
інтеграція» та «соціальна політика», зокрема міжурядовий, інституційний
та комунікативний підходи. Міжурядовий чи міждержавний підхід перед-
бачає закріплення провідної ролі за національними урядами і характеризує
інтеграцію лише в контексті міжурядових взаємин. Інституційний підхід
розглядає інтеграцію як процес трансформації національних практик, що
веде до зміни моделі управління. Комунікативний підхідтрактує інтегра-
цію як створення соціальних спільнот. Значний вплив на визначення цих
понять здійснюють вимірисоціальної політики: політичний,економічний,
культурний, соціальний.

Політичні процеси, що характерні для сучасного світу, вказують на
значні зміни у розвитку суспільства. Вкажемо, що зміни не означають роз-
риву з багатьма усталеними уявленнями, але дозволяють по-новому погля-
нути на них. Так, соціальна політика, як загальноприйнятий критерій
успішності будь-якої держави чи наднаціонального утворення, навряд чи
втратить свою значимість. Навпаки, вона швидше ще більше зросте навіть
у порівнянні з проблемою забезпечення сталого економічного розвитку.
Прикладом, що чітко підтверджує цю думку, служить загальна політика
Європейського Союзу. Нині ЄС, як і весь світ, переживає складні часи. Чи
стане поточна криза шляхом до оновлення,чи застою, а то й навіть руйну-
вання існуючого концепту європейської інтеграції багато в чому залежить
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від того, чи будуть усвідомлені й усунені внутрішні протиріччя системи.
На наш погляд, нині одним з основних напрямів інтеграції є соціальна
сфера і хоча соціальна інтеграція відстає від інтеграції економічної, але
саме воназдебільшого визначатиме обличчя ЄС у XXI ст. 

Для розгляду соціальної політики європейської інтеграції необхідно
зрозуміти, що лежить в її основі. Жодний аспект діяльності об’єднаної
Європи не може бути відірваним від національної політики. Соціальна
політика тежбезпосередньо пов’язана з національними соціальними полі-
тиками держав-членів ЄС. Останні являють собою різні варіанти держави
добробуту. Тож концептуальною основою соціальної політики ЄС є теорія
welfarestate (держава загального добробуту). Про кризу держави добробу-
ту вийшло чимало праць, автори яких пишуть, що дана концепція продов-
жує відігравати визначальну роль і в національній, і в наднаціональній
практиці. Відсутність гідної альтернативи дозволяє державі добробуту збе-
рігати провідні позиції, бути фундаментом сучасних соціальних політик.
Вважаємоважливоюдумку німецькоговченого Ю. Хабермаса про те, що
«розвинений капіталізм так же не може жити без соціальної держави, як і
примиритися з її подальшим вдосконаленням»1. 

Погоджуючись, що в основі соціальної політики ЄС лежить концепція
держави добробуту, варто уточнити зміст двох центральних понять: «дер-
жава добробуту» і «соціальна політика». Загальновизнане визначеннякон-
цепту соціальної політики відсутнє. Науковці виділяють два основних
напрями в його трактуванні –вузькеі широке. У вузькому сенсі соціальну
політикурозуміють як діяльність держави з перерозподілу фінансових
ресурсів на основі діючого законодавства між різними соціальними група-
ми населення. Тожу межах даної дефініції соціальної політикисоціальна
сфера обмежена системою забезпечення. У широкому ж сенсі дане понят-
тя – цедіяльність усіх суб’єктів соціальної політики, спрямованої на досяг-
нення певного суспільного ідеалу.

Таке розуміння цього явища передбачає включення (повне чи часткове)
і соціальних, і економічних, і культурних прав у соціальну сферу. У широ-
кому сенсі соціальна політика не зводиться лише до вирішення економіч-
них і соціальних проблем, а передбачає також формування моральних
установок суспільства. У цілому, можна погодитися з А.І. Стребковим,
який наголошує, що «уявлення про соціальну політику як про діяльність
держави з фінансування соціальної сфери життєдіяльності людей повинні
відійти в минуле. Сьогодні соціальна політика повинна розглядатися як
діяльність держави, спрямована на умови життя людей з метою досягнен-
ня такого соціального порядку, при якому задоволення потреб не зустріча-
ло б протидії природного та штучного характеру»2.

Сучасне розуміння держави добробуту складалося після завершення
Другої світової війни. Але остаточно це поняття так і не було сформоване3.
Найбільш поширеним є розуміння держави добробуту як проекту держав-
ного устрою, який передбачає втручання держави в економічні процеси з
метою забезпечення всіх членів суспільства соціальними правами шляхом
перерозподілу доходів4. Теорія передбачає високий ступінь соціальної від-
повідальності держави. Економічною основою концепції держави добро-
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буту була кейнсіанська теорія. В цілому, можна сказати, що спочатку дер-
жава добробуту зводилося до перерозподілу багатства заради нейтраліза-
ції соціальної напруги. Зрозуміло, що кожна держава здійснювала проект,
виходячи з історичних умов свого розвитку. Нині існує декілька класифі-
кацій моделей соціальної політики, заснованих на концепції держави
добробуту5.

Поняття «соціальної політики» і «держави добробуту»надзвичайно
багатовимірні, але їх діалектичний зв’язок очевидний. Сучасне розуміння
соціальної політики нерозривно пов’язане з досягненнями держави добро-
буту. У кожному варіанті концепція «welfarestate» спирається на кілька
ключових понять. По-перше, поняття «праці», адже згідно з більшістю
класичних соціальних теорій структура буржуазного суспільства форму-
ється абстрактною працею і типом праці. По-друге, розуміння того, що
являє собою «держава» і як далеко поширюється її компетенція, є одним з
основних, питань концепції. По-третє, не менш важливим є поняття «сус-
пільство», оскільки воно, з одного боку, характеризує той ідеал, на досяг-
нення якого спрямована соціальна політика держави добробуту, а з іншого
боку, визначає ступінь участі громадян у цьому процесі. Продовжуючи
другу лінію розуміння «суспільства», неможливо виключити концепт
«права людини», тому що він відображає зв’язок соціальної відповідаль-
ності держави і активності суспільства. 

Необхідно підкреслити, що соціальна політика хоч завжди входила в
сферу інтересів інтеграції, але до 1970-х рр. відігравала лише допоміжну
роль. Пріоритетним же напрямом інтеграції було створення спільного
ринку. Це визначало обмежене розуміння соціальної сфери як засобу здат-
ного нейтралізувати ризики економічного об’єднання. Поворотним момен-
том стали кризи: соціальна– 1968 р. і економічні 1970-х і початку 1980-х
рр. Страйкиробітників у багатьох країнах Європи, діяльність
«Солідарності» в Польщі тощо хвилею прокотилися по континенту, стали
яскравим проявом змін у масовій свідомості. У ході численних виступів
чітко звучало прагнення трудящих брати участь у прийнятті рішень в еко-
номічній сфері. Населення більшості європейських країн заявило про пре-
тензії на громадянський статус в об’єднаній Європі і на розширення сфери
громадських прав. Економічні кризи привели до практично повсюдної
критики держави добробуту. Неоконсерватори, якіприйшли до влади, про-
пагували політику невтручання в економіку й ідеологію індивідуалізму.
Якщо у сфері економічної політики ефективність була і є головною цін-
ністю Співтовариства, то поєднати ідеї соціальної солідарності і відпові-
дальності з індивідуалізмом виявилося важкою справою. Багато в чому
саме прагнення зберегти досягнення держави добробуту вивело соціальну
політику на наднаціональний рівень. Не менш важливим фактором було й
усвідомлення того, що подальше економічне зростання, необхідне для
Спільноти, не може бути досягнуте без розширення соціальної сфери.

Попри це, розвиток соціального напряму європейської інтеграції був
пов’язаний зі значними труднощами. Тому рішення, прийняті на саміті в
Парижі у 1972 р.стали важливим крокому діяльності ЄС.У Заключному
комюніке саміту було зазначено, що «необхідність активних дій у соціаль-
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ній сфері набуває такого ж значення, як створення Економічного і валют-
ного союзу»6. Після Паризького саміту прийняли чималу кількість дирек-
тив, присвячених різним соціальним питанням. Але структурна криза,
щорозгорнуласяв ЄС, загальмувала процес інтеграції, в т.ч.й її соціальний
вимір. Втім, і уряди країн-членівЄС не поспішали передавати частину
свого суверенітету наднаціональним органам Співтовариства, тим більше
у сфері соціальної політики, яка завжди була дієвим важелем у взаємодії з
суспільством. Але водночас думка про необхідність гармонізувати націо-
нальні соціальні політики знаходила більше прихильників ніж опонентів.

У кінці 1980-х рр. інтеграційний процес знову активізувався. Проект
«Єдиної Європи» знайшов друге дихання здебільшого завдяки Жаку
Делору, який очолював Європейську комісію у 1985-1995 рр. Створюючи
спільний європейський ринок, Ж. Делор приділяв багато уваги соціальним
питанням. Ідея розвитку соціальної політики як основи інтеграції отрима-
ла втілення в прийнятих у той період документах: Єдиному Євро пей -
ському Акті, Хартії основних соціальних прав трудящих, Білих і Зелених
книгах, присвячених питанням соціальної політики, Маастрихтському
договорі. Завдяки прийняттю цих документів в ЄСу другій половині 1980-
1990-х рр. не лише соціальний напрям набував чіткіших форм, але і його
концептуальніоснови теж знайшли подальший розвитоку Амстер дам -
ському і Ніццькому договорах, а головне– у Хартії основних прав
Європейського Союзу, що стали важливими етапами в еволюції концепції
держави добробуту.

На нашу думку, саме еволюція понять, які складають основу концепції,
може бути критерієм її розвитку. Кожне з понять зазнало значних змін у
ході становлення європейської соціальної політики. Аналіз вищезазначе-
них документів показав, що центральна ідея «праці», хоч і залишилася-
системо утворюючою, але дещо змінила свій зміст. Якщо в договорах
1950-1960-х рр. «праця» розглядалася як джерело засобів до існування, то
в Хартії 2000 р. «праця» визначена як спосіб самореалізації особистості,
вона розуміється не просто як вимушена необхідність (право на працю як
засіб існування), а саме як важлива складова становлення особистості
(право на обрану працю)7.

Розуміння концепту «права людини» також змінилося. Визнання
суб’єктності громадян ЄС дозволило розширити сферу прав і обов’язків
громадян. Автори Хартії основних прав Європейського Союзу відмовили-
ся від традиційного розподілу прав людини на права першого (цивільні,
політичні) і другого (соціальні, економічні, культурні) поколінь. В основу
було покладено цінності, на яких формуються ці права: людська гідність,
свобода, рівність, солідарність. Водночас зауважимо, що такий підхід і
головне – включення соціальних прав до розряду основних, викликав
серйозні заперечення з боку більшості соціальних партнерів, і Хартія так і
не набула статусу джерела права8.

Враховуючи специфіку кожного варіанту реалізації теорії, необхідно
розглянути ще одне поняття – «ідентичність». Цей концепт теж важливий
для аналізу соціального напряму інтеграції, адже усвідомлення власне
ідентичності дозволяє вибудовувати механізми об’єднання.Поняття іден-
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тичності, досить уважно розглянуте теоретиками інтеграції, фактично не
отримало належного відображення в документахЄвропейського Союзу.
Вперше питання про критерії європейської ідентичності було поставлене в
1973 р. у документі «Про образ Європи». Як зауважує в своєму дослід-
женні Б. Страт, європейська ідентичність була розроблена та обрана саме
на Копенгагенському саміті в грудні 1973 р.9 В основу поняття були покла-
дені т.зв. цілі – цінностіСпівтовариства: у політичній сфері – демократія і
права людини; в економічній– ринкова економіка і свобода підприємниц-
тва; у сфері соціальних відносин – принциписоціальної солідарності і
згуртованості, а також відсутність збройних конфліктів між європейськи-
ми країнами10. Значимим є те, що європейська ідентичність визначалася
здебільшого через опозицію «свій-чужий», ніж «свій-інший». Тобто осно-
вою для оформлення поняття стало протиставлення держав-членів
Європейського Співтовариства решті світу, подібно до того, як вперше ідея
Європи як певної цілісності з’явилася в період Великих Географічних від-
криттів. Цей головний принцип так і не був змінений, хоч на сучасному
етапі ЄС відчайдушно потребує визначення ідентичності через внутрішні
чинники.

У ході еволюції теорії держава зберегла своє становище гаранта соці-
альної стабільності. Але, як стає зрозуміло з тексту Хартії основних прав,
вона прагне розділити свою соціальну відповідальність з іншими партне-
рами, насамперед з бізнесом. Втім,черезпевні обставини, інші соціальні
партнери не поспішають взяти частину відповідальності на себе. Тут у
наявності основний конфлікт держави добробуту: межі примирення еко-
номічної ефективності та громадянського добробуту. Частково це проти-
річчя виникає через відсутність чіткого розуміння змісту поняття «сус-
пільство». Його не лише не розцінюють як активного актора соціальної
політики, а й взагалі фактично не розглядають у теорії держави добробуту.
Суспільство розпадається на безліч елементів, нездатних до спільних дій.
І навіть введення європейського громадянства не сприяло консолідації
поняття «суспільства» (громадянського суспільства).

У підсумку наголосимо, що теорія держави добробуту як концептуаль-
на основа соціальної політики європейської інтеграції еволюціонує нерів-
номірно. В останній третині XX ст. концепція отримала досить повне
оформлення в документах ЄС. Але змістовно теорія розвивалася епізодич-
но. Окремі її елементи неодноразово переглядалися через прагнення знай-
ти відповіді на виклики часу. Інші ж складові залишилися незмінними,
хоча необхідність їх модернізації очевидна. Вважаємо, що сучасна база
теоріїсоціальноїполітикипредставляє собою клубок протиріч, які частково
засновані на внутрішніх конфліктах концепції, інші частково виникли в
результаті її перенесення на наднаціональний рівень. Відсутність гідної
альтернативної концепції сприяє збереженню провідних позицій за існую-
чою моделлю, але без серйозної ревізії її змісту перспективи подальшого
розвитку інтеграційного процесу не можуть вважатися чіткими.

1. Хабермас Ю. Политические работы / Хабермас Ю. – М.: Праксис, 2005. – С. 101.
2. Стребков А.И. Социальная политика: теория и практика / Стребков А.И. – СПб.: Изд-

410 Держава і право • Випуск 64



во Санкт-Петербургского фило софского общества, 2000. – С. 67. 3. Вейт-Уилсон Дж.
Государство благосостояния: проблема в самом понятии / Дж. Вейт-Уилсон // Pro et
Contra. – 2001. – № 3. – С. 19. 4. Statement from the Paris Summit (19 to 21 October 1972)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://political-enc.info/n5-41.html
5. Сидорина Т. Ю. «Социальное рыночное хозяйство Германии и проблема системати-
зации моделей социальной политики / Т.Ю. Сидорина // Историко-экономические
исследования. – 2006. –Т.6.– № 2. – С. 34; Esping-Andersen G.The Three Worlds of Welfare
Capitalism / G. Esping-Andersen. – Cambridge, 1990. – P. 83; Ferera M. The “Southern
Model” of Welfare Slate in social Europe /M. Ferera // Journal of European Social Policy. –
1966. – № 6 (1).– С. 52; Manning N. The Politics of Welfare Social Policy/ N. Manning / Ed.
by J. Baldock et. al. – N.-Y., 1999. – P. 143; Sapir A. Globalisation and the Reform of
European Social Models (Background document for the presentation at ECOFIN informal
Meeting in Manchester, 9 Sept, 2005) / A. Sapir [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
URL: http://www.bruegel.org 6. Statement from the Paris Summit (19 to 21 October 1972)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://political-enc.info/n5-41.html
7. Хартия Европейского Союза об основных правах: Комментарий / под ред.
С.К. Кашкииа. – М.: Юриспруденция, 2001. – 203 с. 8. Там само. 9. Strath B. A European
Identity: To the Historical Limits of a Concept / B.Strath // European Journal of Social
Theory. – 2002. – №5 (4).– С. 126. 10. Там само.

УДК 342.1:94(477) «1710.16.04» 
І. І. ДІПТАН

«ДОГОВОРИ І ПОСТАНОВИ…» 5 (16) КВІТНЯ 1710 РОКУ:
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАМ’ЯТКИ 

Подано історіографічний зріз вивчення «Договорів і постанов…» 5 (16) квітня
1710 року. Автором досліджена одна з проблем, що й досі розв’язується вченими неод-
нозначно – історико-правова сутність документа: конституція чи пересічний, полі-
тично зумовлений акт минущого характеру. Наголошується, що у “Конституції” візія
державного ладу варіює від республіки до станової виборної гетьманської монархії
парламентського типу. 

Ключові слова: «Договори і постанови…», «Конституція», «Пакти і конститу-
ції…», «Бендерська конституція», парламентаризм, республіка, старшина, козацтво.

Диптан И.И. «Договоры и постановления…» 5 (16) апреля 1710 года: иденти-
фикация документа

Раскрыто историю изучения «Договоров и постановлений…» 5 (16) апреля
1710 года. Автором исследована одна из проблем, которая и сегодня решается учены-
ми неоднозначно – историко-правовая сущность документа: конституция или обыч-
ный, политически обусловленный акт текущего характера. Подчеркивается, что в
«Конституции» видение государственного устройства варьируется от республики до
сословной выборной гетманской монархии парламентского типа. 

Ключевые слова: «Договоры и постановления…», «Конституция», «Пакты и кон-
ституция…», «Бендерская конституция», парламентаризм, республика, старшина,
казачество.
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Diptan Iryna. «The agreements and regulations…» 5 (16) april 1710: the identifica-
tion of the document

The historical backgroud of «Treaties and resolutions» 5 (16) April 1710 is revealed in
the article. The problem under considenation has been widely discussed so far, among the fol-
lowing ones are contraversial – historical and law essence of the document: constitution or
ordinary, politically stipulated transient document. It is claimed that in the “Constitution” the
view of the state system varies from republic to limited elective hetman’s parliamentary
monarchy.

Key words: «Treaties and resolutions», «Constitution», «Pacts and constitution»,
«Constitution of Bandera», parliamentarism, republic, starshyna, Cossacks.

2010-го року в Україні відзначали (скромно – на державному, репре-
зентативно – на науковому рівнях) 300-ліття знакової пам’ятки національ-
ної політико-правової думки. Мовиться про 

«Договоры и постановленя Правъ и вольностей войсковыхъ межи Ясне
вельможнымъ Его милостю паном Филиппомъ Орликомъ новоизбран-
нымъ Войска Запорожскаго Гетьманомъ, и межи Енеральными особами,
полковниками, и тымъ же Войскомъ Запорожскимъ с полною зъ обоихъ
сторонъ обрадою Утверженные при вольной елекціи формальною прися-
гою отъ тогожъ Ясне вельможнаго гетмана Потверженные …»1 5 (16) квіт-
ня 1710 року.

Неоднозначне розуміння термінології ХVIII ст. зумовило розвій дефіні-
цій, як-то: «Договір і постанова між гетьманом Орликом і Військом
Запорозьким»; «Договори і постанови …»; «Пакти й конституції законів і
вольностей Війська Запорозького …»; «Правовий уклад та конституції …»
тощо. Ці назви не торкаються сутнісної характеристики пам’ятки, «нато-
мість запропонування таких маркерів, як «Бендерська конституція»,
«Конституція Пилипа Орлика», «Конституція України 1710 року», «Перша
європейська конституція»…, поява яких була безпосередньо пов’язана з
присутністю поняття «Constitutiones» в латинськомовній назві …, з часом
призвело до помітного зміщення акцентів …»2щодо правової оцінки доку-
мента. Цікаво, що попри розбіжності у політико-правовій та історичній
класифікації останнього, чимало авторів послуговуються означеними
дефініціями як рівноцінними.

І латинськомовний, і староукраїнський варіанти пам’ятки вперше були
опубліковані в «Чтениях в Императорском обществе истории и древностей
российских при Московском университете»: відповідно – у 1847 і в
1859 роках і у додатках до п’ятитомного твору М. Маркевича
(1843 рік)3.Започаткував науковий аналіз її у 1841 році А. Скальковський4.
І вже понад 170 років «Договори і постанови…» залишаються невід’єм-
ною складовою дослідження діяльності перших українських емігрантів5.

«…Нині наукова «орликіана» налічує не одну сотню позицій …»,
проте, – зауважує В. Смолій, – «… ми постаємо перед ситуацією, коли
оновлення потребують не лише підходи до джерелознавчо-історіографіч-
ного опрацювання пам’ятки. Нагальним виявляється… переосмислення
всієї культурно-політичної атмосфери, в якій ця пам’ятка створювалася»6.

У запропонованій розвідці ми, не претендуючи на наукову вичерпність,
подамо стислий історіографічний зріз вивчення «Договорів і постанов…»

412 Держава і право • Випуск 64



фахівцями (істориками та правниками) протягом другої половини ХІХ –
початку ХХІ століть. Задля цього виокремимо проблеми, котрі й досі
розв’язуються вченими варіативно: історико-правова сутність договору,
джерела його створення, чинники прийняття, дієвість, історичне значення.
У статті розглянемо історію осмислення першої з низки означених про-
блем.

Зауважимо, що оціночний спектр пам’ятки «… коливається у межах
трактування її як пересічної політичної авантюри та виведення у ранг офі-
ційного акта, положення якого мали виступати визначальним фактором
формування подальшої державної доктрини України як на міжнародному,
так і на внутрішньополітичному рівнях»7. Себто: «Договори і постано-
ви…» – конституція (або ж, як мінімум, конституційний акт), чи пересіч-
ний, політично обумовлений документ минущого характеру?

М. Маркевич у п’ятитомній «Истории Малороссии» розглядав
«Договори і постанови…» як документ, у якому «описаны права всех укра-
инских старшин и урядников»8, що вони їх мали до виступу Б. Хмель -
ницького. А. Скальковський, попри задекларовану назву своєї тритомної
монографії, не обмежився історією Нової Січі, а й змалював історію Коша
у першій чверті XVІІІ ст. У його баченні пам’ятка – угода П. Орлика із
запорожцями9.

М. Костомаров проводив аналогію між «гетьманськими статтями» за
доби Руїни і актом 1710 року: «… новоизбранный гетман заключил с изби-
рателями своими договор, или статьи наподобие того, как всегда и прежде
при выборе гетмана постановлялись статьи, или правила, на которых обя-
зывался управлять новый гетман»10.Учений наголошував, що угода-статті
укладалися, передусім, із «… запорожцами, потому что запорожцев при
выборе Орлика в гетманы, вероятно, было более, чем украинских беглецов
…»11.А, відтак, «была при этом показана заботливость об удовлетворении
старшинских претензий Запорожья …»12. Все ж М. Костомаров визнавав,
що «… эти статьи замечательны по своему содержанию, как выражение
политических стремлений тогдашних старшин»13.

М. Драгоманов уважає, що «… в універсалах Мазепи після «измены»,
а ще більше товариша його Пилипа Орлика … видно … ясну республікан-
ську думку …» 14.

Д. Яворницький закцентовував на запорозькому чинникові в обранні
гетьмана та в розробці відповідних пунктів: у «… них запорожці детально
й уповні виразно виклали всі ті вимоги, які … вони висували частинами й
у різний час усім гетьманам … й усім царям… В них було викладено впов-
ні весь ідеал політичних прагнень, які передові люди в Запорізького
Війська бажали б втілити в Україні, а водночас і в Запоріжжі»15.

Якщо репрезентантам народницької школи вітчизняної історіографії
(М. Костомаров, М. Драгоманов, Д. Яворницький) притаманна обереж-
ність у правничій характеристиці документа, то дослідники-державники
схиляються до юридичної термінології.

Для М. Грушевського «Договори і постанови …» – «славна хартія
1710 року, що служила виразом ідей і змагань мазепинської старши-
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ни …»16, «… определявшая международное положение Украины и внут-
реннюю ее политику. Здесь … видим вполне определенные начатки пред-
ставительного правления …» 17. На переконання вченого, складені «…
постанови про гетьманське правління… [містили] багато нового, такого,
що могло б бути важливим кроком уперед у розвитку українського життя»
18.

Н. Полонська-Василенко однозначно стверджувала, що « в день вибо-
рів Орлика схвалена була державна конституція […], в якій гармонійно
поєднано інтереси гетьманату, старшини, як провідної верстви України, та
Запоріжжя, як її військової сили …»19. В. Різниченко говорив про «… дого-
вір, на підставі котрого Україна мала керуватись в своєму внутрішньому
житті і одходила під шведську протекцію» 20. На думку Д. Дорошенка
угода 1710 року потенційно – «… конституція тої самостійної Української
держави, за яку боровся Орлик і його однодумці»21.

Низку спеціальних досліджень присвятив І. Мазепі та мазепинцям
Б. Крупницький. Договір П. Орлика зі старшиною та запорожцями він ква-
ліфікує як «державну конституцію»; підкреслює, що «головним постуля-
том її була повна незалежність України від Польщі і Москви …
Важливими були пункти, які обмежували гетьманську владу та встановля-
ли козацький парлямент, типу поширеної Старшинської ради …»22.

У «мазепіані» О. Оглоблина знайшлося місце для висвітлення подвиж-
ницької діяльності українських політемігрантів першої чверті XVІІІ ст.
«Обираючи Орлика, – оповідав учений, – … генеральна старшина й кошо-
вий отаман Запоріжжя уклали з новим гетьманом «договір і постанову»…,
відомі в історії під іменем Бендерської конституції 5 квітня 1710 року»23.
Дослідник скрупульозно (по пунктам) проаналізував вікопомну пам’ятку
«… української державно-політичної думки XVІІ – XVІІІ століття …»24,
висловив декілька засадничих положень стосовно сутності та духу доку-
мента. Передусім, останній був «… наслідком компромісу трьох основних
політичних сил, що довгі десятиліття змагалися між собою на Батьківщині
й тепер … опинилися … на еміграції: гетьманат, як зверхня влада
Української держави; старшина, як її провідна верства; Запоріжжя, як її –
на той час єдина – військова сила. Суперечливі інтереси цих чинників були
гармонійно погоджені в державно-правовому акті, що мав бути конститу-
цією України …»25. Учений наголошував, що у трактаті «… висловлена
ідея споконвічної тяглості української державності»26. У юридичному
сенсі «Конституція визначає незалежну державу Війська Запорозького й
Народу Руського … як станову виборну гетьманську монархію парламен-
тарного типу»27. «Бендерська конституція», як акт порозуміння та прими-
рення, гарантувала «… державно-територіальні, військово-політичні та
економічні права й інтереси Запоріжжя»28. Все ж наріжна її ідея – забез-
печення «… політичних інтересів великої старшини … супроти гетьман-
ського абсолютизму …» 29. Відтак – гіркий присуд О. Оглоблина:
«Українська конституція 1710 року була безперечно перемогою старшин-
ської аристократії над гетьманським абсолютизмом, другою поразкою –
тоді вже покійного – гетьмана Мазепи після Полтавської катастрофи …»30.
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На особливу увагу й пошану заслуговує «орликіана» М. Василенка
(творена в Радянській Україні, а не в діаспорі). 1929 року була опублікова-
на його стаття «Конституция Филиппа Орлика». Як зауважує сучасний
дослідник В. Ульяновський, з’ява статті, з огляду на політико-ідеологічну
ситуацію в країні, була своєрідним викликом: академік «… нагадував про
демократичну українську «Конституцію» початку ХVІІІ ст. і про одного із
шельмованих тогочасною пропагандою історичних діячів – гетьмана-еміг-
ранта Пилипа Орлика […]; фактично пропагував європейські цінності, які
швидкими темпами ліквідовувалися в СРСР»31.

Звернімося ж безпосередньо до названої праці, котра «… стала зразко-
вою щодо аналізу цього джерела»32. Передусім виокремимо авторську
оцінку юридико-політичної сутності документа.

М. Василенко з’ясовував проблематику угоди в контексті ідеології
козацької старшини: «это своего рода украинская конституция33, свиде-
тельствующая о направлении мысли в украинской эмиграции того време-
ни […], идеи, положенные в основу договора Орлика, разделяли не только
эмигранты, но и наиболее сознательная часть старшины, не примкнувшей
к Мазепе …»34. Тобто, вчений заперечував ситуативність і спонтанність (із
огляду на негаразди емігрантського життя) підготовки і прийняття
«Договорів і постанов …». Натомість наголошував, що «… договор являл-
ся не временным, не личным только договором Орлика с войском запо-
рожским и генеральной старшиной, а получал конституционный характер,
регулировал взаимоотношения гетманской власти, генеральной старшины
украинской и Запорожья»35.

Як слушно зауважує В. Ульяновський, вельми суттєво, що вчений «…
пішов шляхом аналізу самої внутрішньої системи «договору», а не тема-
тичного вичленування проблем і їх розгляду …»36. В результаті висновки
історика права – напрочуд глибокі, позаяк випливають не лише зі знання
теоретичних трактатів, а й реалій життя початку ХVІІІ ст.37.

«… С юридической точки зрения, – підсумовував М. Василенко, – дого-
вор … представляет собой акт несовершенный. Очевидно, юридическая
мысль у генеральной старшины того времени не достаточно выкристалли-
зовалась, чтобы она могла вылиться в точные определенные положения.
Это все же не уменьшает значения договора. И в его описательных фор-
мулировках довольно ясно просвечивают идеологические стремления
старшины, стремившейся, как господствующий класс, играть руководя-
щую роль в государственной жизни Украины …»38.

Якою ж бачили Україну творці договору? «Мы видим в нем Украину, –
зазначав учений, – хотя находящуюся под протекторатом шведського коро-
ля, но во внутренних делах вполне самостоятельную. Запорожье, сохраняя
своё устройство и внутреннее управление, связано с Украиной в полити-
ческом отношении … Власть гетмана вполне ограничена»39.

Дослідник сформулював дилему, котра й по сьогодні неоднозначно
розв’язується вченими: сфера компетенції Гетьмана та Генеральної Ради.
Відповідь М. Василенка – зважена й аргументована: «Была ли Генеральная
Рада законодательным органом? Прямо об этом не говорится. Тогда еще не
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существовало теории о разделении властей. Она возникла позже. Гетману
не возбранялось … законодательствовать путем универсалов, но то, что к
компетенции Рады были отнесены дела, касающиеся общего блага, пока-
зывает, что Генеральная Рада мыслилась, как орган законодательный, а не
только как орган, контролирующий власть гетмана … Строгое проведения
принципа выборности … также сильно ограничивало его власть …, а
исключение из его ведомства финансового управления, пересмотр права
на владение имениями должны были еще больше приближать гетмана до
значения только высшего исполнительного органа»40.

Згідно з М. Василенком, державний лад унезалежненої Гетьманщини
міг би бути республіканським, позаяк «договор Орлика является результа-
том борьбы с гетманской властью … старшины … Республиканские идеи
в нем получили активный характер и, при благоприятных политических
обстоятельствах, могли бы оказать серьезное влияние на характер госу-
дарственного устройства Украины в его дальнейшем развитии»41.

В СРСР українська минувшина висвітлювалась (або ж – замовчува-
лась) відповідно до ідеологічних постулатів доби. Відтак навіть у авторів,
чиї праці фактолочіно підважували офіційні «канони», зустрічаємо дуже
обережні висловлювання щодо угоди 1710 року. Так, І. Крип’якевич згаду-
вав, що «при виборі Орлика складено умову між гетьманом та старшиною
і запорожцями т. з. «Пакти і Конституція прав і вольностей Запорізького
війська …» Конституція … має важливе значення, як показник того, в
якому напрямі мали йти державні реформи»42. Отже, історик використовує
дефініції «Пакти …» і «Конституція» як рівноцінні.

Звернімося до візії історико-правової сутності документа сучасними
науковцями.

Для О. Апанович «цей витвір української державної й політичної
думки початку ХVІІІ ст. – по суті перша у світі Конституція»43. На думку
вченої, «… Конституція визнавала непорушність трьох складових право-
вого суспільства, а саме – єдність і взаємодію законодавчої (широкої гене-
ральної ради), виконавчої (гетьманської, обмеженої законом у своїх діях) і
судової влади, підзвітної і контрольованої, однак незалежної від
гетьмана» 44.

В. Замлинський уважав «Договори і постанови …» першою в Європі
державною конституцією. Підкреслював, що «уперше в Європі було
вироблено реальну модель вільної незалежної держави, заснованої на при-
родному праві народу на свободу й самовизначення, модель, що базувала-
ся на незнаних досі демократичних засадах суспільного життя»45.
Л. Мельник писав про угоду 1710 року як Конституцію, «… що регламен-
тувала державне життя Гетьманщини, протектором якої ставав король
Швеції»46.

О. Лукашевич і К. Манжул витлумачують документ як «договірно-зако-
нодавчий акт, деякі пункти якого мають конституційне значення» 47,закла-
дають підвалини «феодальної козацької республіки».

Натомість М. Томенко переконаний, що « «Пакти й конституції» …
фактично є першою європейською конституцією в сучасному її розумін-
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ні»48, котра «… закладала головні принципи республіканської форми прав-
ління»49. Про Орликову Конституцію йдеться у праці С. Грабовського,
С. Ставрояні та Л. Шкляра50.

В. Горобець, аналізуючи місце Коша в політичній системі козацької
України (друга половина ХVІІ – початок ХVІІІ ст.), вказує на «… принци-
пово новий статус Запорожжя в політичній структурі Української держави,
який було закріплено нормами Бендерської конституції 1710 р.»51.

О. Пріцак наголошував, що у світовому конституційному процесі «…
ми можемо з гордістю стверджувати, що Україна вела … перед. Наша Кон -
ституція була схвалена 5 квітня 1710 р.»52. Вчений уважав, що «Ст. VІ-а
визначала Державу Війська Запорозького та народу (мало-) руського як
станову виборну гетьманську монархію парламентарного типу»53. 

А. Смолка категорично стверджує, що «сьогодні уже не викликає сум-
нівів, що документ, схвалений… 5 квітня 1710 року в Бендерах, дійсно від-
повідає характерним ознакам конституції держави» 54. Автор заперечує
«формальне» сприйняття тексту Конституції і вважає, що «… традиційна
козацько-республіканська форма правління в Україні тяготіла більше до
президентського чи напівпрезидентського типу»55.

П. Гончарук говорить про П. Орлика як про творця «… однієї з перших
у Європі державних конституцій …»; підкреслює, що «при реальних
обставинах могла б бути Конституцією парламентсько-президентської рес-
публіки»56.

Для П. Радька «Конституція Пилипа Орлика – визначна пам’ятка в істо-
рії становлення українського конституціоналізму та один із найперших у
світі прийнятих до дії, документально підтверджених варіантів норматив-
ного визначення порядку організації та здійснення державного владарю-
вання взагалі і визначення України як станової гетьманської держави пар-
ламентського типу»57. Л. Шендрик і О. Янович стверджують, що угода
1710 року є «… найвищим зразком державно-політичного права доби
Гетьманщини, першою писаною Конституцією (в сучасному її розумінні)
у Європі»58.

Доволі стриманим в оцінці «Договорів і постанов …» є Д. Журавльов.
Учений уважає, що « «Пакти» Орлика є не зовсім конституцією в сучасно-
му значенні цього слова …»59; підкреслює, що «навряд чи можна говори-
ти тут про справжній розподіл влади на законодавчу, виконавчу і судову
…»60; не варто й сприймати «… хай дуже вагомі, але не кардинальні зміни
козацької воєнної демократії початком формування справжнього «пред-
ставницького парламентського ладу»… – за тих умов мова могла йти хіба
що про козацьку демократію з елементами інколи олігархії, іноді охлокра-
тії. Фактично ця угода засвідчила послаблення позицій гетьманської влади
в порівнянні з добою Самойловича і Мазепи (який ніколи не прийняв би
подібного документа) і посилення ролі старшин за екстремальних умов
еміграції»61.

В. Ульяновський, аналізуючи «Договори і постанови …» підкреслює,
що в них «… стверджувалася ідея самостійної і незалежної України… Тут
заперечувалася ідея самодержавної влади чи спадковість гетьманства […].
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Даний документ не є тимчасовою угодою, він стосується всіх наступних
гетьманів і носить конституційний характер»62. Учений виокремлює ті
засадничі положення, котрі засвідчували конституційність документа:
«Визначалися кордони України. Встановлювалася колегіальна форма
управління та виборність усієї адміністрації. Визначалися права, вольнос-
ті та обов’язки гетьмана, старшини, війська, станів, міст. Було визнане
право збереження на Запоріжжі свого устрою і внутрішнього управління
за умови політичного зв’язку зі всію Україною … Головним законодавчим
та контролюючим органом визнавалася Генеральна Рада, гетьману надава-
лася виконавча влада …»63. Водночас дослідник указує й на ті пункти,
з’ява котрих зумовлювалася поточним моментом, а «… це надавало даній
угоді проміжкового конституційного характеру, а, отже, вона могла б діяти
лише на першому етапі відновлення української державності»64.

Низка козакознавчих студій Т. Чухліба присвячена П. Орлику65.
Спочатку історик говорить про «… знамениту козацьку конституцію …,
що була укладена між П. Орликом і старшиною на зразок угод між ново-
обраними польськими королями і шляхтою»66. В подальшому, зважаючи
на розвій оцінок (і термінологічних, і сутнісних), учений формулює влас-
не визначення документа: «… то був перший писаний політико-правовий
акт, який утверджував основні нормативні положення за якими мало існу-
вати українське суспільство в межах тогочасної Української
держави»67.Все ж Т. Чухліб в основному оперує дефініцією «Перша
Українська конституція»68, а передбачуваний нею державний устрій визна-
чає як «… станову виборну монархію парламентського типу на зразок Речі
Посполитої. Виборна Рада поруч з виборним Гетьманом була водночас і
законодавчим, і контрольним, і розпорядчим органом. У такий спосіб вста-
новлювалася колегіальна й демократична форма правління Україною» 69.
Автор наголошує, що, дотримуючись притаманної усім козацьким керма-
ничам із часів Б. Хмельницького політики полівасалітетності,
«… П. Орлик визнавав зверхність шведського короля і турецького султана,
а у Конституції 1710 р. заклав положення про самостійне існування
Козацької держави …»70.

В. Шевчук уважає «Договори і постанови …» Конституцією, котра «…
стала вищою точкою політичного мислення українців у ХVІІІ столітті, бо
… проголошувала в Україні незалежну республіку …»71. Б. Сушинський
зазначає, що «… 5 квітня 1710 року, перед усім світом було проголошено
першу в історії України Конституцію держави, причому держави козацької
[…]. Україна трактувалася як гетьмансько-парламентська республіка»72.

Н. Яковенко, стримано поціновуючи конституційні потенції «Договорів
і постанов …», називає «публіцистичним ентузіазмом» і «патріотичним
перебільшенням» трактування їх як «Першої Конституції Української дер-
жави» в новітньому розумінні. Вчена переконана, що «… «Конституція»
Орлика мислилася її автором як традиційні для Речі Посполитої Pacta
conventа [договірні пункти], тобто угода між володарем (там – королем,
тут – гетьманом) і політичним народом (там – шляхтою, тут – козац-
твом)»73. «Нечуваний демократизм Орликового маніфесту» авторка пояс-
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нює тим, що «… Орлик (втім, як і Мазепа, Богдан Хмельницький,
Виговський, Дорошенко, Тетеря, Самойлович та ін.) були людьми немос-
ковського світу, вихованими в ідеалах принципово іншої політичної моде-
лі. І в цьому їхньому світі рacta conventа між володарем і політичним наро-
дом були явищем звичним …» 74.

Особливе місце в історіографії мазепинства посідає монографія кана-
дійського вченого українського походження О. Субтельного75. Автор роз-
глядає український сепаратизм початку ХVІІІ ст. як соціальний феномен –
крізь призму становлення старшинської верстви (аналога аристократичних
еліт у Європі). Вказуючи на специфіку обрання П. Орлика гетьманом (за
кордоном, укладення угоди між володарем булави та його виборцями), вче-
ний зауважує: «Часто в українській історіографії цей документ [«Договори
і постанови …»] захоплено, хоча й не зовсім точно, називали
«Бендерською конституцією»»76. Натомість О. Субтельний убачає в акті
український аналог «… рacta conventа». Дослідник подає аналіз 16 пунк-
тів, чітко розбиваючи їх на чотири логічні категорії: питання, що сто-
суються 1) України загалом (статті 1-3); 2) запорожців (5-6); 3) гетьман-
ської влади (6-10); 4) соціально-економічних зловживань у Гетьманщині
(11-16)77. Статті, – продовжує дослідник, – різні за обсягом і значенням,
«… стосувалися переважно практичної політики, а не принципів. Проте за
цими умовами стояли політичні погляди та інтереси не лише мазепин-
ських емігрантів, а й багатьох їхніх однодумців, що залишилися в
Україні»78.

Упорядник ювілейного видання пам’ятки О. Алфьоров уважає, що «…
сам термін «конституція» щодо назви «Договорів і постанов» необхідно
сприймати лише як похідний від назви латинського варіанта документа …
і такий, що далебі не визначає його змісту як «конституції» у модерному
політико-правовому розумінні»79. Аргументація автора – така: «Саме по
собі обмеження самодержавної влади монарха органом влади квазі парла-
ментського типу (Генеральною радою) та прообраз відокремлення судової
влади від впливу гетьмана не були винайдені українцями ХVІІІ ст., а тим
паче не означають установчий характер документа. За своїм змістовим
наповненням «Договори і постанови» радше є своєрідним аналогом «Рacta
conventа» […]. Виникнення ж поняття конституції в його модерному розу-
мінні з’явиться в Європі … з настанням епохи Просвітництва й остаточ-
ним зламом політичних бар’єрів між суспільними верствами …»80.

Історіографічний зріз першої проблеми нашої розвідки завершимо
стислим викладом засадничих положень «орликіани» О. Кре сіна81.
Вказуючи на розмаїття термінологічних оцінок82, автор дуже обережно
говорить про так звану Бендерську конституцію, «… яку вважають пер-
шою українською Конституцією»83. Натомість упроваджує інший термін –
«… конституційний акт, що мав регламентувати принципи формування та
функціонування влади, територіальний устрій тощо у Війську
Запорозькому …»84. «Хоча документ, – роз’яснює свій підхід О. Кресін, –
не є систематичним викладом конституційної системи Війська
Запорозького, а подає правові нововведення, нові тлумачення усталених
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норм та програму дій гетьмана та інших органів влади на майбутнє, широ-
та та значення цих елементів настільки великі, що загалом охоплює, хоч і
не систематично, головні сфери конституційного права»85.

Про які ж «нововведення» йдеться? Передусім, учений аналізує катего-
рії, котрими оперують укладачі «Пактів …» [термін за О. Кресіним] –
«панство» (держава з монархом на чолі) та «народ» (населення певної
території під владою монарха) – в українському контексті; два типи стату-
су території під зверхністю сюзерена (перший – завойована земля, дру-
гий – договір між народом та протектором тощо) 86. Наголошує, що «
«Пакти …» не називають випадків існування «панств …» без монарха […].
Водночас … присутній у документі категоріально, монарх фактично виве-
дений з політичної системи Війська Запорозького, залишається лише
гарантом її незмінності, але не чинником її регулювання»87. 

Відтак, – продовжує дослідник, – «…«Пакти…» повною мірою відоб-
разили договірну теорію походження держави, характерну для української
політичної та правової думки попереднього періоду […] Творці документу
переносять … [її] на внутрішній устрій «вільного народу»»88.

Учений акцентує на тому, що «… договір укладається не між монархом
і станами (станом), а всередині правлячого стану, до того ж з проголошен-
ням … міжстанового характеру документа. […] є підстави говорити про
значний крок … на шляху від середньовічного персоналізованого (додаток
до особи суверена) до новочасного інституціоналізованого поняття про
державу»89.

О. Кресін скрупульозно, постатейно, в проблемному розрізі аналізує
документ і приходить до вповні аргументованого й розлогого висновку про
те, що «… «Пакти і конституції …» 1710 року стали першим українським
внутрішнім конституційним проектом. Вони встановили у Війську
Запорозькому форму правління, яку можна визначити як парламентсько-
президентську республіку. Вперше в українській історії було створено пра-
вові основи представницького правління та парламентаризму. «Пакти …»
розподілили владні повноваження, що до цього часу належали царю, між
органами влади Війська Запорозького та створили правові передумови для
подолання розірваності українського політичного та правового процесів.
Так само вони вперше відрегулювали проблеми державного устрою
Війська Запорозького, створивши умови для інтеграції до нього
Запорозької Січі»90.

Отже, проведений історіографічний зріз засвідчив наявність кількох
оцінних інвектив у прочитанні «Договорів і постанов …». Для переважної
більшості дослідників документ це – Конституція Української держави
(О. Апанович, М. Василенко, П. Гончарук, В. Горобець, С. Грабовський,
Д. Дорошенко, І. Крип’якевич, Б. Крупницький, Л. Мельник, О. Оглоблин,
Н. Полонська-Василенко, О. Пріцак, П. Радько, В. Різниченко, В.Смолій,
А. Смолка, С. Ставрояні, Б. Сушинський, М. Томенко, М. Трофимук,
Т. Чухліб, В. Шевчук, Л. Шендрик, Л. Шкляр, О. Янович).

Як перший український внутрішній конституційний проект сприймає
його О. Кресін. Про конституційність документа говорить В. Улья -
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новський, а О. Лукашевич і К. Манжул убачають в угоді законодавчий акт,
деякі пункти якого мають конституційне значення.

М. Грушевський образно характеризував договір як «славну хартію
1710 року», А. Скальковський – як угоду Орлика із запорожцями.
Близьким до останньої оцінки був Д. Яворницький, який бачив утілення в
ній політичних ідеалів Запорожжя. М. Костомаров уподібнював договір
«гетьманським статтям» за доби Руїни.

О. Алфьоров, Д. Журавльов, О. Субтельний і Н. Яковенко витлумачу-
ють акт як український аналог річпосполитських «Pacta conventa».

Варіативною залишається візія державного ладу згідно з «Договорами
і постановами …». Для більшості учених він – республіканський, на гли-
боких демократичних засадах (О. Апанович, М. Василенко, П. Гончарук,
В. Горобець, С. Грабовський, М. Грушевський, Д. Дорошенко, М. Дра -
гоманов, О. Кресін, Б. Крупницький, Л. Мельник, Н. Полонська-
Василенко, П. Радько, В.Смолій, А. Смолка, Б. Сушинський, М. Томенко,
М. Трофимук, В. Ульяновський, В. Шевчук, Л. Шендрик, О. Янович). 

На думку О. Оглоблина, О. Пріцака та Т. Чухліба відповідно до
«Договорів і постанов …» могла би ствердитися станова виборна гетьман-
ська монархія парламентського типу.

Отож, має рацію В. Ульяновський говорячи, що «проблема з ідентифі-
кацією документа залишається. Її без особливого успіху намагаються
розв’язати понині»91.
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1990. – № 10. – С. 148-159; Кресін О. «Мазепинці»: державність і суверенність /
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левська; автор. колектив О. Кресін, С. Павленко, О. Сокирко, В. Станіславський. – К.:
Темпора, 2009. – С. 229-247; Кресін О. В. Політико-правова спадщина української полі-
тичної еміграції першої половини XVIII століття: монографія / Кресін О.В. – К.: Ін-т
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 468 с.; Крупницький Б.
Гетьман Пилип Орлик / Б. Крупницький // Історичні постаті України: Історичні нариси:
Зб. / Упоряд. та автор вступної статті О. В. Болдирєв. – Одеса: Маяк, 1993. – С. 337-383;
Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик (1672-1742): його життя і доля / Круп -
ницький Б. – К.: Дніпро, 1991. – 80 с.; Лукашевич О. «Конституція» Пилипа Орлика –
історико-правова пам’ятка XVIII ст. / О. Лукашевич, К. Манжул. – Х.: Основа, 1996. –
35 с.; Маркевич Н. История Малороссии: В 5-ти томах / Маркевич Н. – М., 1843. – Т. 4. –
С.325-338; Мельник Л. Гетьманщина першої чверті XVIII ст. / Мельник Л. – К.: ІЗМН,
1997. – 232 с.; Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Оглоблин О. – Нью-
Йорк – Париж – Торонто: Записки наукового товариства імені Т. Шевченка, 1960. –
Т. 170. – 410 с.; Павленко С. О. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники /
Павленко С.О. – К.: Вид. дім. «КМ Академія», 2004. – 602 с.; Пріцак О. Один чи два
договори Пилипа Орлика з Туреччиною на початку другого десятиліття вісімнадцятого
століття / О. Пріцак // Український археографічний щорічник. – Вип. 1 (4). – К., 1992. –
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348 с.; Різниченко В. Пилип Орлик. (Гетьман-емігрант). Його життє і діяльність. (З наго-
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(репринтне відтворення 1918 року). – 48 с.; Скальковський А. Історія Нової Січі або
останнього Коша Запорозького / Скальковський А. – Дніпропетровськ: Січ, 1994. –
678 с.; Смолій В. Українська державна ідея XVII – XVIIІ століть: проблеми формуван-
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Соціально-економічна думка та політика в Україні XVII – початку XVIIІ ст. 2-е допов-
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Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIIІ ст. / Субтельний О. – К.: Либідь,
1994. – 240 с.; Сушинський Б. І. Козацькі вожді України. Історія України в образах її
вождів та полководців XV-ХІХ ст. Історичні есе у 2-х томах. – Том ІІ. (Друге доповнене
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Шевчук В. – К.: Абрис, 1995. – 392 с.; Шендрик Л. К. П. Орлик / Л.К. Шендрик,
О.В. Янович. – Полтава: «Форміка», 2005. – 140 с., 20 іл.; Яковенко Н. Нарис історії
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постанов…» (40 сторінок староукраїнською мовою); «Пакти і Конституції» Української
козацької держави (до 300-річчя укладення) / відп. ред. В. А. Смолій; упорядники
М.С. Трофимук, Т. В. Чухліб. – Львів: Світ, 2011. – 440 с.: факсиміле. – надцінне видан-
ня, в якому відтворено тексти оригіналу (українськомовний оригінал пам’ятки, віднай-
дений в листопаді 2008 р. співробітниками ЦДІА України, м. Київ, О. Вовк і Г. Путо -
вою), староукраїнською мовою та відомих на сьогодні списків «Пактів і
Конституцій…», наведено їх переклад українською, англійською, німецькою, росій-
ською та французькою мовами; публікація пам’ятки супроводжується археографічною
передмовою, лінгвістичним аналізом, науковим коментарем; відтворено спеціальне
дослідження академіка М. Василенко. 7. «Пакти і Конституції» Української козацької
держави (до 300-річчя укладення) / відп. ред. В. А. Смолій; упорядники М. С. Тро -
фимук, Т. В. Чухліб. – Львів: Світ, 2011. – С. 10. 8. Маркевич Н. История Малороссии:
В 5-ти томах / Н. Маркевич. – М., 1843. – Т. 4. – С.526. 9. Скальковський А. Історія Нової
Січі або останнього Коша Запорозького / А. Скальковський. – Дніпропетровськ: Січ,
1994. – С. 230. 10. Костомаров Н. Мазепинцы / Н. Костомаров // Український історич-
ний журнал. – 1990. – № 10. – С. 150-151. 11. Там само. – С. 151.12. Там само. – С. 152.
13. Там само. – С. 151. 14. Драгоманов М. П. Шевченко, українофіли й соціалізм /
М.П. Драгоманов // Драгоманов М. П. Вибране («… мій задум зложити очерк історії
цивілізації на Україні») / М. П. Драгоманов: упоряд. та авт. іст.-біограф. нарису
Р.С. Міщук: приміт. Р. С. Міщука, В. С. Шандри. – К.: Либідь, 1991. – С. 419.
15. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків: у 3-х т. / Д. І. Яворницький / пер. з
рос., покажчики І. І. Сварника; упоряд., іл. О. М. Апанович. – Львів: Світ, 1992. – Т. 3. –
С. 300. 16. Грушевський М. Шведсько-український союз 1708 р. / М. Грушевський //
Великий українець: Матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського / Упоряд.
А. Демиденко. – К.: Веселка, 1992. – С. 50. 17. Грушевский М. С. Очерк истории укра-
инского народа / М. С. Грушевский. – К.: Лыбидь, 1990. – С. 249. 18. Грушевський М.
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45. Замлинський В. Пилип Орлик / В. Замлинський // Історія України в особах: IX –
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Післяслово О. П. Трофимук та М. С. Трофимука. – К.: Веселка, 1994. – С. 5. 53. Там
само. – С. 7. 54. Смолка А. О. Соціально-економічна думка та політика в Україні XVII –
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УДК 323.1
С. А. АСЛАНОВ

ЕТНОПОЛІТИЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ: 
ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

На підставі аналізу теорій західних і вітчизняних дослідників доведено, що етно-
політична стабільність є невід’ємною складовою політичної стабільності. Водночас
етнополітична стабільність є етнополітичним явищем, про що свідчать аксіоми
етнополітології та етнополітичні процеси в Україні.

Ключові слова: політична стабільність, етнополітична стабільність

Асланов С.А. Этнополитическая стабильность: особенности теории и практики
На основании анализа теорий западных и отечественных исследователей доказа-

но, что этнополитическая стабильность является неотъемлемой составляющей поли-
тической стабильности. Вместе с тем этнополитическая стабильность является
этнополитическим явлением, о чем свидетельствуют аксиомы этнополитологии и
этнополитические процессы в Украине.

Ключевые слова: политическая стабильность, этнополитическая стабильность

Aslanov Stelas. The theory and practice of ethnopolitical stability
The ethnopolitical stability is proved to be essential part of political stability on the

grounds of native and foreign researches’ theories. The ethnopolitical stability is ethnopoliti-
cal phenomenon yet – ethnopolitology’s axioms and ethnopolitical processes in Ukraine indi-
cate that.

Key words: political stability, ethnopolitical stability

Етнополітична стабільність, як свідчить перебіг етнополітичних про-
цесів в Україні зокрема та світі в цілому, є багатовимірним явищем, що дає
можливість досліднику вивчати різні його проекції залежно від наукових
завдань. У цьому дослідженні ми зосередимося на позиціонуванні етнопо-
літичної стабільності у ширшому політологічному контексті – політичній
стабільності. Дослідження політико-правових засад етнополітичної ста-
більності, їх подальше удосконалення неможливе без ґрунтовного вивчен-
ня базових термінів, їх розуміння у вітчизняній та зарубіжній політології,
етнополітології. Усвідомлення необхідності стабілізації етнополітичної
ситуації в Україні потребує наукового визначення, обґрунтування, концеп-
туалізації та позиціонування етнополітичної стабільності в політичних
процесах, а також подальшої імплементації механізмів її забезпечення в
національне законодавство.

Насамперед, слід констатувати труднощі систематизації теоретико-
методологічної основи для дослідження етнополітичної стабільності
виключно як етнополітичного явища. Адже етнополітичну стабільність
можна визначати як властивість етнополітичної системи, результат етно-
національної політики держави, складову етнополітичної безпеки держави
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і навіть політичну технологію. Наразі видається актуальним пошук місця
та ролі етнополітичної стабільності в суспільно-політичній, політичній
стабільності. При цьому слід брати до уваги багатоаспектність, різнопла-
новість феномена та недостатній рівень його розробки у етнополітичній
науці. У зв’язку з цим доводиться відштовхуватися від розуміння стабіль-
ності у суміжних політологічних дисциплінах. 

Одразу зауважимо, що політична стабільність у західних студіях роз-
глядається здебільшого як складова соціальної стабільності – Е. Дюр -
геймом, М. Вебером, В. Парето. Під політичною стабільністю узагальнено
розуміють баланс соціальних груп, політичних сил, за якого вони не
можуть суттєво змінити політичну систему у своїх інтересах – таким
чином забезпечується стан відносної рівноваги інтересів суспільних груп
та політичних акторів. І західні, і вітчизняні дослідники підкреслюють
важливу роль держави та її інститутів у забезпеченні політичної стабіль-
ності. А. Хеслоп визначає політичну стабільність як стан миру в країні,
який забезпечується діяльністю уряду, що приймає рішення, виходячи з
забезпечення інтересів народу1. В. Кремень також підкреслює визначаль-
ну роль держави у забезпеченні політичної стабільності – в умовах демо-
кратичного ладу усі механізми влади спрямовані на досягнення певної рів-
новаги соціально-політичних інтересів. Також формується механізм само-
регулювання, у тому числі політичних відносин. На думку дослідника,
саме політична система і політичних режим визначають характер політич-
ної стабільності. В кожній країні діє механізм адаптації політичної систе-
ми до змін умов функціонування суспільства2. За допомогою інституцій-
ної, правової бази, формується здатність політичної системи справлятися з
анархією, забезпечуються найбільш оптимальні умови нормального фун-
кціонування. Постійна трансформація політичної системи, збалансова-
ність усіх соціальних, політичних сил забезпечує політичну і суспільну
стабільність в країні. 

Всі ці характеристики справедливі й для етнополітичної сфери. На
визначальну роль держави в підтриманні балансу етнополітичних інтер-
есів вказує визначення етнонаціональної політики, її головних завдань. В
попередніх студіях нами було запропоновано авторське визначення дер-
жавної етнонаціональної політики як невід’ємної складової внутрішньої
політики держави, спрямованої на регулювання сфери етнонаціональних
відносин і процесів з метою формування політичної нації, забезпечення
гармонійного розвитку всіх її складових: нації в цілому, національних мен-
шин та етнічних груп, утвердження атмосфери міжетнічної толерантності
у суспільстві3. І хоча в ньому не згадується про стабільність, очевидно, що
гармонійний розвиток етноспільнот, утвердження толерантності, запобі-
гання конфліктам не етнічному ґрунті неможливі без досягнення етнопо-
літичної стабільності.

Однак, не слід гегемонізувати роль держави та її інституцій в досяг-
ненні політичної стабільності. Адже держава у спрощеному розумінні
може бути як наслідком політичної стабільності, так і засобом її підтри-
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мання. Держава є елементом політичної системи і зазнає змін разом з нею.
К. Ейк стверджує, що будь-які спроби визначати політичну стабільність
повинні починатися з концептуалізації політики та політичної системи.
Дослідник визначає політичну структуру суспільства як мережу політич-
них ролей в конкретному суспільстві. Під політичними ролями мається на
увазі категорія так званих стандартизованих експектацій, що базуються на
передбачуваній, прогнозованій політичній поведінці у політичній взаємо-
дії4 . Тобто категорія очікувань дає можливість прогнозувати поведінку
політичних акторів в певній ситуації. Оскільки політичні ролі є своєрідним
механізмом контролю діяльності політичних акторів – таким чином вони
формують політичну структуру як систему політичної взаємодії. 

Політична структура, мережа політичних ролей, в свою чергу, утворює
систему каналів або перешкод, які контролюють політичну взаємодію,
політичну поведінку акторів, не дозволяючи їй флуктувати за певні межі.
Таким чином, у теорії К. Ейка політична стабільність постає впорядкова-
ним процесом політичної взаємодії. Чим більше впорядкований цей про-
цес, тим більшою стабільністю він характеризується. Політична стабіль-
ність у цьому випадку означає, що поведінка членів суспільства та полі-
тичних акторів обмежена певними зразками, які перебувають в межах
політичних ролей, очікувань. Їх порушення означає дестабілізацію полі-
тичної структури, системи політичної взаємодії. Наскільки етнополітична
стабільність вписується в цю теорію? По-перше, етнополітична стабіль-
ність, без сумніву, є невід’ємною складовою політичної стабільності. Їй
притаманні всі характеристики політичної стабільності – структура етно-
політичної системи, взаємодія акторів в межах певних політичних ролей,
характерна етнополітична поведінка акторів, яка може стабілізувати або
дестабілізувати етнополітичну ситуацію. 

По-друге, саме для етнополітичної стабільності характерна пряма взає-
мопов’язаність з етнополітичною структурою. К. Ейк стверджує, що
визначити, чи є поведінка будь-яких політичних акторів, включаючи чле-
нів суспільства, стабілізуючою або дестабілізуючою можна лише у спів-
відношенні цієї поведінки до політичної структури, так званої мережі полі-
тичних ролей або експектацій5. Політична поведінка, певні дії, що деста-
білізують одну політичну структуру, навпаки можуть розглядатися як ста-
білізуючі в іншій політичній структурі. К. Ейк переконаний, що сама по
собі політична взаємодія не може вважатися врегульованою або неврегу-
льованою, такою вона постає лише відносно певної політичної структури.
Всі ці ознаки справедливі для етнополітичної стабільності і приклади їх
відображення в етнополітичних процесах України більш, ніж очевидні. 

На підтвердження або спростування теорії політичної стабільності К.
Ейка розглянемо демократичну революцію 2013-2014 років в Україні в
етнополітичному контексті. На перший погляд, протести, що розпочалися
наприкінці листопада в Києві на Майдані Незалежності, поведінка полі-
тичних акторів – прихильників євроінтеграції, дестабілізували етнополі-
тичну систему держави. Адже саме дестабілізуючий ефект Єврореволюції
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уможливив вторгнення військ сусідньої Росії на територію Автономної
Республіки Крим. Послаблення влади і країни в цілому внаслідок політич-
ної кризи полегшило анексію півострова. Припущення щодо порушення
прав людини в Україні стали приводом для збройного захисту росіян та
російськомовних громадян з боку Російської Федерації в Криму.
Придушення процесу євроінтеграції, трансформації України у вільну
демократичну державу (за індексом демократії Україна належить до пере-
хідних режимів) стало головним завданням авторитарної Росії, яка побо-
юється вибуху невдоволення та революції серед своїх громадян. Крім того,
невдоволення націоналістичним забарвленням революції призвело до про-
тестів населення на Південному Сході України, що характеризується попу-
лярністю проросійських настроїв. 

Таким чином, демократична революція, що розпочалася з протестів
проти відтермінування євроінтеграції і завершилася поваленням влади та
військовою інтервенцією Російської Федерації, стала чинником етнополі-
тичної нестабільності, але тільки щодо колишньої етнополітичної струк-
тури, етнополітичної системи. Адже при цьому Єврореволюція ознамену-
вала серйозну трансформацію політичної структури України загалом і її
етнополітичної підсистеми зокрема. Демонтаж системи колишніх політич-
них ролей, призвів до появи нової мережі політичних експектацій, в межах
якої формуються нові зразки політичної поведінки, в тому числі етнополі-
тичної. Єврореволюція започаткувала формування нової політичної струк-
тури, в межах якої всі вищезгадані події, негативні відносно колишньої
політичної структури, слід розглядати як стабілізуючі. 

Головним чином це стосується етнополітичної стабільності.
Єврореволюція від самого початку мала націоналістичне забарвлення – її
найактивніше підтримували і втілювали саме опозиційні праві, правоцен-
тристські політичні сили (УНА-УНСО, яка в ході революції трансформу-
валася в Правий сектор, ВО «Свобода», ВО «Батьківщина» Удар) та їх
електорат. Націоналістичні вітання: «Слава Україні – Героям слава!»,
«Слава-Нації! – Смерть-Ворогам!», «Україна понад усе!», гімн України та
українська символіка супроводжували всі революційні заходи та вимоги.
Під українськими прапорами у супроводі гімну України протестувальники
штурмували оплоти колишньої влади та захищалися від зовнішньої агресії
з боку Росії. Єврореволюція, зміна влади, спроби розколоти Україну на
частини, анексія Криму сприяли безпрецедентній консолідації українсько-
го суспільства, формуванню української політичної нації. Демократична
революція 2013-2014 років, яка дестабілізувала політичну ситуацію в краї-
ні загалом, за кілька місяців консолідувала українських громадян ефектив-
ніше, ніж уся етнонаціональна політика держави за понад 20 років.
Незалежно від національності, політичних уподобань, мови спілкування
громадяни України згуртувалися в захисті національних інтересів держа-
ви. Події, які дестабілізували попередню етнополітичну систему – фактич-
но зруйнували її, призвели до формування нової політичної структури
етнополітичних очікувань, в межах якої ці події слід розглядати виключно
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як стабілізуючі. Таким чином, етнополітичні реалії України підтверджу-
ють теорію політичної стабільності К. Ейка, повністю вписуючись в її
алгоритм.

Про те, що етнополітична стабільність є невід’ємною складовою полі-
тичної стабільності, свідчить також теоретичний доробок вітчизняних
дослідників та дослідників пострадянського простору. Втім, В. Кремень
вказує на важливу особливість вивчення політичної стабільності – якщо на
Заході політична стабільність, а особливо конфлікти та напруження в краї-
нах широко висвітлюються і стали основою відповідних політичних кон-
цепцій, то в країнах, де панували командно-адміністративні системи й
тоталітарні режими, питання стабільності замовчувалися6. Саме в Україні
та пострадянських державах гостро стоїть проблема наукового осмислен-
ня стабільності, пов’язана зі складними, суперечливими процесами демо-
кратизації.

Наприклад, російські дослідники визначають політичну стабільність як
стан політичної системи, що характеризується наявністю необхідних умов
та факторів, які забезпечують збереження суспільством своєї ідентичнос-
ті, громадянського миру та згоди на основі досягнення балансу інтересів
різних соціальних суб’єктів та політичних сил, своєчасного легітимного
вирішення проблем та протиріч, що виникають в сфері політики за допо-
могою передбачених законом механізмів та засобів7. Політична стабіль-
ність вважається обумовленою законами функціонування і розвитку сус-
пільства, характером та способами взаємодії його підсистем, зміна та ево-
люція яких не тягнуть за собою руйнування функціональної єдності струк-
тури та їх рівноваги. Враховуючи той факт, що в політології розрізняють
статичну та динамічну стабільність, російська політологія більше тяжіє до
статичної стабільності, яка консервується механізмами політичної систе-
ми. 

Демократична політична система є відкритою, вона може трансформу-
ватися, пристосовуючись до змін внутрішнього та зовнішнього середови-
ща. Натомість недемократичні (авторитарні, тоталітарні) режими продуку-
ють і підтримують статичну стабільність, орієнтовану на формування
гомогенного суспільства, в якому регулювання забезпечується недемокра-
тичними механізмами (репресіями, порушенням прав), спрямованими на
придушення опозиції, яка сприймається не як запорука еволюції політич-
ної системи, а як фактор дестабілізації. Тому нова філософська енцикло-
педія Інституту філософії РАН РФ наголошує на тому, що політична ста-
більність забезпечується політичною системою суспільства, головним еле-
ментом якої є держава та ефективністю здійснення її функцій, яка, в свою
чергу, залежить від масової підтримки громадян, а саме: 1) від ситуативної
підтримки, що відображає оцінку громадською думкою конкретних
рішень, які приймаються державними органами влади, публічних заяв
політичних лідерів, наділених владою, та 2) системної підтримки – стій-
кості позитивних оцінок та думок, що свідчать про схвалення суспіль-
ством діяльності владних структур в цілому, зовнішньої та внутрішньої
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політики, що проводиться державою8. Важливим фактором системної під-
тримки постає довіра до політичних лідерів та політичного режиму. 

Попри те, що Російська Федерація вважає себе демократичною держа-
вою, за індексом демократії країна перебуває на 122 місці світового рей-
тингу і належить до авторитарних режимів9. Відповідно, політична ста-
більність характеризується домінуванням статичних характеристик та
забезпечується в країні недемократичними методами, що знаходить відоб-
раження в сучасних політичних студіях. Тому чи не єдиним елементом
забезпечення стабільності визначається держава, яка для легітимації своїх
дій, в тому числі для забезпечення стабільності, намагається заручитися
ситуативною та системною підтримкою громадян. Не випадково, опиту-
вання засвідчили, що 74% росіян готові підтримати дії керівництва РФ у
випадку початку військового конфлікту в Україні. 77%, схвалюючи дії
Росії щодо України, висловили впевненість, що відповідальність за погір-
шення відносин між Україною і Росією лежить саме на Києві, хоча той не
вживав жодних недружніх кроків щодо Росії. Більше третини опитаних
(36%) переконані, що внутрішні конфлікти на Україні призведуть до гро-
мадянської війни, тому 12% вважають, що лише введення російських
військ може стабілізувати ситуацію в Україні10. Тому держава, що спира-
ється на потужну військову силу, розгалужену мережу силових структур і
здатна будь-якими методами придушити всі фактори нестабільності, під-
тримується більшістю російських громадян. Стабільність виступає індика-
тором стану політичного життя всередині держави та оголошується одним
з головних завдань внутрішньої та зовнішньої політики.

Експерти переконані, що Росія інспірує етнополітичну нестабільність
ззовні, в Україні, саме для того, щоб стабілізувати ситуацію всередині
Росії. А. Ілларіонов стверджує, що російські громадяни підтримують полі-
тичний режим Росії тому, що він обіцяє і гарантує їм стабільне майбутнє,
на противагу нестабільній етнополітичній ситуації, що спостерігається в
сусідніх державах11. Загроза нестабільності, яка походить з України, згур-
товує російське суспільство навколо влади та забезпечує їй підтримку
недемократичних дій щодо України – військову агресію, втручання у внут-
рішні справи, розкол та інспірування сепаратизму Південно-східного
регіону. 

Однак, етнополітичній нестабільності, як і більшості етнополітичних
явищ, притаманна ланцюгова дія поширення. Такою ознакою характеризу-
ється політизація етнічності, яка є одним із проявів етнополітичної неста-
більності. Як стверджує О. Картунов, процес політизації етнічності неод-
мінно перетворюється на ланцюгову реакцію, яку надзвичайно важко
зупинити і тим більш повернути у зворотному напрямку12. Цю ймовірність
підтвердила міжнародна консалтингова фірма, що надає стратегічний ана-
ліз світових подій – Oxford Analytica. Її фахівці прогнозують зростання
нестабільності в Росії через дестабілізацію ситуації в Україні. За даними
Oxford Analytica українська Єврореволюція та етнополітична нестабіль-
ність (анексія Криму, прояви сепаратизму) можуть спровокувати, по-
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перше, негативну динаміку в російській економіці (падіння ВВП, відтік
інвестицій, погіршення стосунків Росії з США та Європою), а, по-друге,
відцентрові тенденції в самій Росії13. В Російській Федерації спостеріга-
ється хитка статична етнополітична стабільність, яка забезпечується, з
одного боку, недемократичними механізмами етнополітичного менед-
жменту (поступове позбавлення суб’єктів Федерації прав та будь-якої
самостійності, застосування військової сили для вирішення конфліктів та
гальмування відцентрових тенденцій), а, з іншого, фінансовою підтрим-
кою лише тих місцевих еліт, які підтримують жорстко централізовану
політику Москви. 

Внаслідок дії вищезгаданих факторів є суттєві ризики поширення полі-
тичної нестабільності в Росії. Не випадково, в окремих регіонах Російської
Федерації після анексії Кримського півострова пройшли показові акції з
приєднання окремих суб’єктів Російської Федерації до Російської
Федерації. Так, 6 квітня в Хабаровську відбувся мітинг за приєднання
Хабаровського краю до Росії з гаслами «За Хабаровськ в складі Росії», «В
Росії добре – а в Хабаровську?» Агітуючи українців в Криму привабливи-
ми перспективами рівня життя в Росії, влада залишила поза увагою депре-
сивні регіони, міграція з яких перевищує відтворення населення. Тому
учасники акції вирішили символічно «приєднати Хабаровський край,
рівень життя в якому нижчий від загальноросійського до щасливої, ста-
більно процвітаючої Росії»14. 

Резюмуючи, слід наголосити на тому, що етнополітична стабільність є
невід’ємною складовою політичної стабільності – на прикладі теорій
західних та вітчизняних дослідників було доведено, що більшість характе-
ристик політичної стабільності притаманні її етнополітичній складовій.
Водночас етнополітична стабільність, як свідчать сучасні етнополітичні
процеси в Україні та сусідніх державах, є етнополітичним явищем, та від-
повідає аксіомам етнополітології, що певною мірою ускладнює наукове
обґрунтування явища.
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ЛОБІЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ – 
АЛЬТЕРНАТИВА РЕВОЛЮЦІЇ?

(НОТАТКИ НА ПОЛЯХ ПУБЛІКАЦІЙ 
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ АВТОРІВ ОСТАННІХ РОКІВ)

Авторкою, на підставі аналізу французьких і німецьких публікацій останніх років
та власних розвідок, лобіювання розглядається як цивілізований сучасний ефективний
інструмент здійснення змін в політико-правовій системі. Т.Е. Тєлькінєною визначено
основні проблеми, які слід вирішити усім загалом задля запровадження в Україні пра-
вового інституту лобіювання. Зокрема, вітчизняним дослідникам, експертам, журна-
лістам на рівнях історико-теоретичному, законодавчому, інформаційному акцентува-
ти на лобіюванні саме громадських інтересів. 

Ключові слова: лобіювання, лобісти, революція, громадські інтереси, бізнес інтер-
еси, групи інтересів.

Телькинена Т.Э. Лоббирование общественных интересов – альтернатива рево-
люции? (заметки на полях публикаций западноевропейских авторов последних
лет)

Автором, на основании анализа французских и немецких публикаций последних лет
и собственных исследований, лоббирование рассматривается как цивилизованный
современный эффективный инструмент осуществления изменений в политико-право-
вой системе. Т.Э. Телькиненой определено основные проблемы, какие следует разре-
шить всем сообществом для внедрения в Украине правового института лоббирования.
Отчасти, отечественным исследователям, экспертам, журналистам на уровнях
историко-теоретическом, законодательном, информационном акцентировать внима-
ние на лоббировании именно общественных интересов. 

Ключевые слова: лоббирование, лоббисты, революция, общественные интересы,
бизнес интересы, группы интересов. 

Telkinena Tatyana. Is lobbying of public interests – alternative of revolution? (notes
on the fields of publications of west european authors of the last years)
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An author, on the basis of analysis of the French and German publications of the last
years and according to own researches, lobbying is examined as the civilized modern effec-
tive instrument of realization of changes in the politically – legal system. Telkinena T.E. named
basic problems, which are necessary to settle by all association for introduction in Ukraine
legal institute of lobbying. Partly, home researchers, experts, journalists on historically-theo-
retical level, legislative level, and informative level need to accent attention on lobbying
exactly of public interests.

Key words: lobbying, lobbyists, revolution, public interests, business interests, groups of
interest.

Хочеться вірити, що ХХІ століття стане часом поширення інноваційних
підходів до вирішення суспільних проблем, в тому числі, й зміни правопо-
рядку в тій чи іншій державі. Мається на увазі перехід від революційних
методів до менш радикальних, але не менш ефективних. Українське сус-
пільство, на наше переконання, вкрай потребує таких інструментів.
Твердження це не є формальністю задля актуалізації даного тексту.
Вважаємо, що лобіювання громадських інтересів є проявом гуманізації
процесу зміни правової системи шляхом використання «тихої сили» (авто-
ром метафори є німецький дослідник T. Leif). 

Вітчизняними фахівцями різних спеціальностей вивчалися окремі
аспекти зарубіжного досвіду регулювання відносин лобіювання та відпо-
відні практики правозастосування1. Залучалися для цього і наукові дослід-
ження, але поза увагою колег, зазвичай, залишалися публікації іншого
характеру, авторами яких були журналісти, експерти, «польові» політоло-
ги тощо. На наш погляд, звернення до робіт, що розраховані не тільки на
суто фахові кола юристів або політологів, а й на більш широке коло чита-
чів сприятиме визначенню проблем, які мусимо вирішити усім загалом
задля запровадження в Україні правового інституту лобіювання у якості
ефективного інструменту модернізації правової системи.

Одразу звертаємось до колег із проханням не шукати в даному тексті та
позиції авторки прихованої прихильності до тих чи інших форм динаміки
соціальних процесів: або до таких класичних як революція та еволюція
або до постмодерністської концепції самоорганізації соціальних систем.
Хоча розуміємо, що складно утриматись від такої спокуси. При цьому,
готові сприйняти аргументи на користь сумнівів щодо коректності порів-
няння лобіювання та революції.

Увага медіа, громадськості розвинутих держав прикута наразі до
лобіювання корпоративних економічних інтересів, що формує не зовсім
привабливий імідж цього явища. В той же час громадяни підзабули, що в
тих же Сполучених Штатах більшість прав та свобод були здобуті їх пра-
щурами завдяки використанню різноманітних методів лобіювання2. 

При цьому, континентальна Європа в історичному минулому, на відмі-
ну від Великої Британії і особливо США, зазнавала вирішальних змін пра-
вової системи, зазвичай, внаслідок таких катаклізмів як війна (походи
Наполеона), революція (Велика Французька, «революції народів» або
європейська весна 1848року). А якщо реформи проводилися не внаслідок
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соціальних потрясінь, то ініціатива та вирішальна роль у модернізації
належала державі, а не громадянам (канцлер Бісмарк у Німеччині, цар
Петро І у Росії).

Законодавство навіть найрозвинутіших держав не є абсолютно доско-
налим і час від часу потребує змін, які зумовлюються різними факторами.
Можливо, у ХХІ столітті громадянам не варто задля цього чекати накопи-
чення у своєму середовищі критичної маси пасіонаріїв та проходити через
кров і жертви революції (громадянського конфлікту), а опанувати мистец-
твом лобіювання громадських інтересів? Тим більше, новітня епоха знає
непоодинокі приклади ефективності таких дій3.

Так, дійсно, лобіювання є традиційним інститутом саме англосаксон-
ської політико-правової культури, але відповідні практики все більше
поширюються й регулюються відповідним законодавством у багатьох
сучасних державах. Окрім цього, варто зазначити, що лобіювання як полі-
тичний інститут, хай і в не зовсім сформованому вигляді, був відомий ще
у ХІХ ст. і в Україні4. На відміну від країн сталої демократії, в Україні
механізм забезпечення прав і свобод громадян має значною мірою фор-
мально-декларативний характер. Тому й в сучасних умовах наші громадя-
ни задля найшвидшого переходу до реального забезпечення власних прав
і свобод мусять активно застосовувати «тиху силу» й взяти до своїх рук
«п’яту владу» (авторами метафори є німецькі фахівці T. Leif та R. Speth).
Широкій громадськості неминуче доведеться конкурувати (розрізняємо
конкуренцію і протистояння) із великим та середнім бізнесом у справі
легального тиску на державу задля захисту своїх інтересів. Але, перекона-
ні, завдяки цьому пришвидшиться процес становлення громадянського
суспільства в нашій країні.

На шляху легалізації інституту лобіювання та використання отриманих
можливостей нас можуть спіткати невдачі, тому варто зважити, зокрема,
на наступне.

По-перше, врахувати проблеми, з якими стикнулися у державах, де не
так давно було прийнято закони, якими регулюються відносини лобіюван-
ня: наприклад, у Польщі, Литві, Молдові. Ще 2009 року автори інформа-
ційно-аналітичних матеріалів до круглого столу «Лобіювання в Україні:
досвід, проблеми і перспективи» склали відповідний перелік5. Серед тих,
які, на наш погляд, мають безпосереднє відношення до змісту даної статті
назвемо неподолання негативних стереотипних уявлень про лобіювання,
необ’єктивне висвітлення медіа інформації про лобіювання, «косметичне»
(фрагментарне) урегулювання лобіювання6.

По-друге, проаналізувати найбільш відомі роботи сучасних європей-
ських авторів, де розглядається феномен лобіювання і зробити висновки,
які можна буде конвертувати в українські практики. Чому саме європей-
ських? Тому що: по-перше, політико-правові реалії та ментальність рома-
но-германської правової сім’ї, як нормативно-актової, нам ближче, аніж
англо-саксонської, як судово-прецедентної, по-друге, з американською
літературою з означеного питання вітчизняну спільноту вже ознайомив

435Юридичні і політичні науки



луганський фахівець у галузі конституційного права В.Ф. Нестерович7. 
Наразі звернемось до французьких та німецьких публікацій останніх

років. Варто зазначити, що авторами найвідоміших книг, предметом уваги
яких стає лобіювання, є незалежні журналісти, вчені, експерти високого
рівня. Вже самі назви поширених у Франції робіт з вищеназваного питан-
ня свідчать про негативну конотацію терміну «лобіювання» для францу-
зів8. Особливо промовистою є така «Індустрія брехні: лобіювання, комуні-
кації, реклама, медіа» (авторами цієї книги, перекладеної з англійської, є
John Stauber, засновник і директор некомерційної організації «Центр медіа
і демократії» та Sheldon Rampton, видавець електронного журналу «PR
Watch»). У редакційному вступі до книги до відома читачів доведено таке
бачення сутності лобіювання з боку американських фахівців у галузі жур-
налістських розслідувань: введення в оману громадськості, підпорядку-
вання органів влади інтересам великих промислових груп. Тут же зазначе-
но, що лобісти здатні переконати нас з вами у корисності тютюну, ядерної
енергетики, продуктів з ГМО, війни та змусити купувати відповідну про-
дукцію9. В той же час, серед журналістської спільноти, експертних кіл
Франції поширеним є трактування лобіювання саме як конкуренції чисель-
них груп інтересів. Наприклад, 2008року під час дискусії на парламент-
ському каналі ТБ серед політиків, експертів, журналістів наголошувалося,
зокрема, й на тому, що на кожного лобіста знайдеться антилобіст10. На тлі
обговорення у французькому парламенті законопроекту щодо прозорості
політики та громадського життя у Франції (червень 2013року) було понов-
лено й дискусію щодо місця лобіювання у даному контексті. Так, експерти
Vincent Gagneur та Gaëtan de Royer11 в першу чергу зауважували, що
лобіювання потрібне для функціонування демократії. Аргументували
свою позицію тим, що легальний діалог між різними групами спеціальних
інтересів (бізнес групами, асоціаціями, громадськими організаціями) у
процесі прийняття законодавчим органом рішень підвищує легітимність та
ефективність державних заходів. Про різноманітність груп, що мають
лобістів власних інтересів у французькому парламенті пишуть й Hélène
Constanty та Vincent Nouzille, незалежні журналісти, автори книги
«Реальна влада в кулуарах Асамблеї»12. До таких вони зараховують фар-
мацевтичні компанії, виробників зброї, харчову промисловість, ядерну
промисловість, підприємців, лікарів, виробників, кафе, мисливців. Бачимо,
що автори, на наш погляд, навмисно переліковують різнокаліберні групи і
у такий спосіб, як видається, підкреслюють можливість лобіювання у
Франції для усіх тих, хто бажає об’єднатися задля захисту власних прав.
При цьому, експерти особливо наголошують на необхідності збереженні
пієтету щодо найвищого національного законодавчого органу: рекоменду-
ють «тримати поважну відстань» між лобістами та парламентарями13. 

Однак у Франції існує й інше ставлення до такої кількості груп, що
захищають власні інтереси у парламенті. Так, впливова «Фігаро» Le Figaro
Magazine, навпаки, вважає таку навалу лобістів фактором, що паралізує
реформи і блокує розвиток країни14. У статті посилаються на історичний
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досвід країни і висловлюють застереження щодо можливих негативних
наслідків такої ситуації. У якості авторитета залучили Жака Атталі Jacques
Attali, економіста, письменника, впливового політика, якому належать
слова про те, що у Франції ніколи не проводилися реформи, але інколи від-
бувалися революції.

У суспільній свідомості французів наразі закарбовано трохи карика-
турний образ лобіста, який блукає коридорами Palais Bourbon і тримає
напоготові для парламентарів в одній кишені запрошення на обід, а в іншій
– поправки до закону. 

На початку 2000-х років німецькі видавці однієї з книг про лобіювання
висловлювали жаль з приводу того, що дане явище у всіх його вимірах
зрідка стає предметом уваги з боку науковців, ЗМІ та громадськості. Хоча
дискусії з даної тематики час від часу виникали: наприклад, ще у 1970-і
роки. На даний час ситуація певною мірою змінилася.

Найвідомішими авторами робіт з лобіювання у Німеччині є Thomas
Leif, знаний фахівець у галузі політології: вчений, практикуючий політо-
лог та громадський діяч, Rudolf Speth, вчений та політолог15. Серед інших:
політологи та юрист, молода вчена, що спеціалізується на вивченні соціо-
логічних аспектів лобіювання, відома журналістка, менеджер та топ
менеджер, громадський діяч (ветеран освітньої програми «Ні АЕС»)16. Усі
вони у той чи інший спосіб є суб’єктами відносин лобіювання в
Німеччині. 

Акценти німецьких публікацій, предметом яких був політико-правовий
інститут лобіювання: 1) визнання необхідності легітимного інституту
лобіювання для будь-яких демократичних держав 2) констатація значущо-
сті названого явища для функціонування держави: T. Leif та R. Speth зро-
били це шляхом витворення двох метафор: «тиха сила», «п’ята влада», які
відтоді користуються популярністю серед тих, хто пише про відносини
лобіювання 3) увага авторів прикута, головним чином, до практик лобію-
вання бізнес інтересів великих корпорацій і констатації негативного став-
лення громадськості до того, що парламентарі все частіше враховують їх
під час розробки та прийняття законів 4) постановка питання про те,
наскільки дії лобістів у Німеччині відповідають чинному законодавству 5)
виокремлення рис, притаманних лобіюванню, у сучасній Німеччині: його
професіоналізація та використання лобістами у якості головного методу
штучно створеної суспільної думки 6) збільшення зацікавленості щодо
лобіювання громадських інтересів (наприклад, R. Speth підготував
«Доповідь про стан і перспективи громадської участі», а цього року (2014)
на факультеті соціальних наук Університету Касселя передбачається від-
криття аспірантури «Держава загального добробуту і груп інтересів»).

На наш погляд, найкориснішими для ментальної рецепції в Україні є
позиція авторів розвідки «П’ята влада. Лобізм в Німеччині», які пропону-
ють своїм співвітчизникам відійти від уявлення про те, що держава з її
міністрами та усіма службовцями здійснюють загальне благо. Натомість T.
Leif та R. Speth вважають за краще визнати реалії: держава є зосереджен-
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ням інтересів різних груп, що сформувалися у суспільстві, якими і визна-
чається зміст державної політики. Таке твердження вкладається в межі
договірної теорії походження держави і певним чином поглиблює її.
Можливо, і нам, українським громадянам, варто зійти з гойдалки крайно-
щів ідеалізації або презирства до державних інститутів та перейти до праг-
матичного усвідомлення їхньої сутності? Своєю чергою, парламентарям –
взяти до уваги трактування позитивної сутності лобіювання, яке було
надано російським дослідником В.В. Субочєвим: інструмент відстоюван-
ня законних інтересів та канал виходу тієї енергії громадськості, яку не
можна подавити і на шляху якої не можна поставити нормативні перепони,
які заборонять діалог громадян із владою17.

Отже, на підставі вищевикладеного можна дійти наступних висновків. 
Виходячи із загального визнання у Франції, Німеччині вагомості

лобіювання як інструменту захисту спеціальних інтересів різних груп
шляхом внесення до національного законодавства відповідних змін, вва-
жаємо за можливе визначити вищеназваний метод тиску на органи влади
ефективним задля модернізації правової системи в сучасних умовах.
Окрім цього, громадськості все більше «смакує» така діяльність, про що
свідчать ініціативи щодо поглиблення інтерактивного характеру процесу
прийняття рішень на усіх рівнях, які поширюються у різних державах. 

Українським дослідникам, експертам, журналістам через усі доступні
їм засоби комунікації варто пояснювати широкій громадськості, що сут-
ністю лобіювання є можливість легального впливу на державні інститути
задля захисту власних інтересів. Наголошувати при цьому, що буде відбу-
ватися конкуренція як між різними групами інтересів так і між ними та
державою. Обов’язково слід розрізняти дві головні групи інтересів, що
стають предметом лобіювання: громадські та великого бізнесу. 

Акцент на лобіюванні саме громадських інтересів передбачає: на рівні
історико-теоретичному – обґрунтувати дану прерогативу, на рівні законо-
давчому – забезпечити такі можливості для громадських організацій, на
рівні інформаційному – надати відповідну підтримку медіа.

Враховуючи значну кількість зауважень з боку французьких та німець-
ких авторів щодо непрозорості практик лобіювання та щодо їх відповід-
ності чинному законодавству, вважаємо за потрібне наголосити на такому:
запроваджуючи в Україні інститут лобіювання, слід остерігатися «косме-
тичних» змін законів, тому необхідно, наскільки це можливо, максималь-
но повно врегулювати відносини лобіювання. Задля формування у грома-
дян довіри до практик лобіювання, на наш погляд, обов’язково слід запро-
вадити на інституціональному рівні, зокрема, незалежний контроль за
дотриманням вищими державними посадовими особами фінансової
транспарентності та запровадження кримінальної відповідальності за її
порушення (зокрема, за надання неправдивої інформації у декларації).
Вважаємо, що вельми корисним, при цьому, буде вивчення та використан-
ня, наприклад, досвіду Франції, де спочатку діяла Комісія з фінансової
транспарентності громадського життя, а у жовтні 2013р. було прийнято
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закон (набув чинності після підписання 29 березня 2014р. прем’єр-мініс-
тром відповідного декрету) про її заміну Вищим адміністративним орга-
ном з транспарентності громадського життя (HATVP). Під юрисдикцію
нової Комісії, що контролює достовірність декларацій (одна – про фінан-
совий стан, друга – про інтереси та діяльність) вищих посадовців Франції,
підпадають 9 тисяч осіб: міністри, члени парламенту як національного так
і європейського, мери великих міст, високі посадові особи компаній, час-
тина активів яких знаходиться у державній власності. 
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КРАТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРУВАННЯ ТА АПЛІКУВАННЯ
ВПЛИВІВ У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

Влада розглядається у певних аспектах, насамперед як складне соціально-політич-
не явище, що забезпечує функціонування і розвиток суспільства, його потребу в осмис-
ленні поділу владних повноважень та їх розумного балансування у співвідношеннях
інститутів політичного владарювання.

Ключові слова: влада, феномен влади, принцип підкорення, поділ влади, правлінська
влада, форми влади, громадянське суспільство.

Тимашова В.М. Кратологические аспекты структурирования и аппликации
влияний в политической сфере

Власть рассматривается в некоторых аспектах, прежде всего как сложное соци-
ально-политическое явление, которое обеспечивает функционирование и развитие
общества, его потребность в осмыслении разделения властных полномочий и их разум-
ного баланса в соотношениях институтов власти.

Ключевые слова: власть, феномен власти, принцип подчинения, разделение власти,
правящая власть, формы власти, гражданское общество.
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The government is seen in some respects, especially as a complex socio-political phe-
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Влада в сучасному світі являє собою незамінний механізм регулюван-
ня життя суспільства. Феномен влади як складного багатобічного явища
був, є і залишається загальною проблемою наукового дослідження, люд-
ської думки, окремої людини. У політології влада, її сутність, характер та
інші якості та прояви мають важливе значення для розуміння природи
політики, політичної системи суспільства, політичного процесу, політич-
ного прогресу тощо. 

Влада – це стрижень, навколо якого формується політична система,
оскільки від сутності, змісту, механізму функціонування влади залежать
характер і спрямованість політичної системи, а в кінцевому рахунку – жит-
тєдіяльність країни. Принцип підкорення, який лежить в основі взаємодії і
взаємозв’язку всіх соціальних систем, призводить до колосальної концен-
трації філософсько-методологічної, світоглядно-ідеологічної, науково-
практичної, соціально-політологічної і, нарешті, управлінської інформації
про механізм взаємодії держави та суспільства, в якому влада відіграє уні-
кальну інтеграційну, морфогенну та саморегуляційну функції1.

Оскільки влада є складним суспільно-політичним явищем, ій прита-
манні універсальні якості, серед яких зазначимо всезагальність, власти-
вість проникати (бути складником) усіх видів діяльності, єднати людей чи
протиставляти їх один одному, використовувати примус (армія, поліція,
органи державної безпеки та ін.). При цьому влада є тим елементом, яка
об’єднує людину, державу і суспільство.

Політичну сферу життя, для якої влада – основний об’єкт, що забезпе-
чує її розвиток і функціонування, осмислює наука політологія, а її внут-
рішньо– та зовнішньоприсферні ділянки (ті, які перетинаються і взаємоді-
ють з іншими сферами суспільного життя) – галузеві політичні науки.
Оскільки не може бути наукової дисципліни без її основного закону, то сто-
совно політології таким законом є закон поділу політичних влад і балансу-
вання повноважень у співвідношеннях інститутів політичного владарю-
вання2.

Основи кратологічного (владного) знання почали формуватися вже в
контексті розвитку сооціально-філософської думки у Стародавньому світі
як узагальнення соціально-політичного досвіду країн Стародавнього
Сходу, Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. 

У Новітній час до аналізу феномена влади зверталося багато соціоло-
гів, філософів, політологів зі світовим ім’ям, а саме: Х. Арендт, М. Вебер,
Е. Гідденс, Х. Ласуелл, К. Маркс, Т. Парсонс, Б. Рассел, М. Фуко та багато
інших.
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У вітчизняній літературі аж до 60-х років минулого століття влада як
суспільне явище не вивчалося, оскільки їй не було місця в системі соці-
альних понять. Розпад Радянського Союзу ще раз експериментально під-
твердив згубність доктринерського підходу до розв’язання соціальних
проблем людства, забезпечення соціальних прав людини, а звідси – соці-
альної справедливості.

У суверенній Україні інтерес до вивчення проблем влади невпинно
зростає. Згальновідомими є праці таких науковців, як В. Андрущенко,
В. Халіпов, С. Рябов, що містять елементи соціально-філософсього аналі-
зу феномена влади. Актуальними сьогодні є питання, пов’язані з вироб-
ленням єдиної парадигми впливу феномену влади на громадянське сус-
пільство, подолання протиріччя між концепціями влади «над» і влади
«для».

Загальновідомо, що вчення про розподіл влади пов’язане з ім’ям видат-
ного французького класика політичної думки Ш. Монтеск’є. У своїй праці
«Дух законів», аналізуючи історію розвитку держав, він пише, що кожна з
них має три влади: законодавчу, виконавчу, судову. Монтеск’є написав про
це кілька століть тому. Невже з того часу не було сумнівів у цій безпереч-
но видатній ідеї? Що стосується України, нагадаємо слова екс-президента
Л. Кучми, що «єдинодержавне політичне древо має залишатися цілісним і
неподільним»3. І екс-президент мав на увазі насамперед цю загальновідо-
му тезу Монтеск’є, тим більше вона лягла в основу статті 6 Конституції
України, згідно з якою «державна влада в Україні здійснюється на засадах
її поділу на законодавчу, виконавчу та судову»4.

У того ж Монтеск’є існує прихована відповідь на поставлене запитан-
ня: оскільки за абсолютистських умов правлінська влада була представле-
на Богом, вона не підлягала поділу, але вона була – ця правлінська влада!
Законодавча, виконавча, судова і перша влада – правлінська. Більше того,
при цьому правитель (намісник Бога на землі) сам і формував ці три гілки
влади, і фактично керував ними. Дуже схожа картинка спостерігається сьо-
годні і в Україні: єдиноначальний глава держави управляє (в ручному
режимі) трьома гілками влади всупереч Основному закону. Тобто, маємо
чотири влади, але поділу підлягають лише три з них.

Не зважаючи на різноманітність і строкатість політичних процесів у
сучасному складному і динамічному світі, складається уявлення, що еди-
начальний глава держави (король – у конституційних монархіях, прези-
дент – в республіках) є невід’ємним атрибутом демократії, що якраз і
випливає з принципу поділу влади. Однак у Стародавньому світі так не
вважали: влада була єдиною, а її поділ на три гілки – умовним. Разом з
цим, щоб не допустити узурпацію влади і прихід тиранії, інститути влади
(як магістратури у Стародавній Греції) являли собою колегіальні владні
органи, які складалися як мінімум з двох і більше чоловік. При цьому
запроваджувався механізм деконцентрації влади. Зазначимо, що древні
греки знали і періоди єдиновладного правління, але це відбувалося
виключно у кризові періоди і, як правило, в обмежені терміни.
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І ще дечому можна повчитися у стародавніх еллінів, які були перекона-
ні, що тільки варвар може визнавати над собою нічим необмежену владу.
Цивізована людина визнає рішення колегіального органу. 

Якщо проаналізувати владу як філософську категорію, то доцільно
визначити: 1) природу влади; 2) її сутність; 3) зміст.

Основа практичної і духовної діяльності людей – це праця, яка забез-
печує людське існування. При цьому розподіл праці тягне за собою ство-
рення соціальних інститутів, що забезпечують процеси управління в сус-
пільстві та сприяють виникненню особливого роду суспільних відносин –
панування і підпорядкування. Природа влади, що породжена складною,
різнобічною, економічною, культурною та іншою діяльністю людей із
виникаючими соціальними зв’язками і комплексною взаємодією, не може
бути ніякою іншою, а тільки духовною. Свою різноманітною сукупністю
смислів вона спрямовує соціальний розвиток суспільства. Суспільство при
цьому є дихотомічною системою, яка має дві підсистеми: та, яка управляє
(керуюча), і та, якою управляють (керована), що взаємодіє на рівні відно-
син кооперації, координації і субординації5.

Отже, суспільство як сукупність керуючої і керованої системи через
соціальний розподіл праці та виникаючі при цьому особливі суспільні від-
носини (панування і підпорядкування) дає підставу говорити, що це і скла-
дає суть влади. Тобто командування (управління) є універсальним і всеза-
гальним організаційним принципом влади.

Зміст влади – це саморегуляція і регуляція родового життя людини, а
саме сукупність процесів взаємодії елементів між собою і середовищем,
що зумовлює їх існування, розвиток і зміну в просторі й часі.

О. В. Краснокутський у своєму дослідженні6 визначає атрибутивні вла-
стивості соціального у владі. Це, по-перше, воля, що детермінує поведінку
субєкта влади, по-друге, мета влади або прояв цільового призначення
влади, по-третє, підпорядковуюча сила, вплив якої на людину здійснюєть-
ся через різноманітні способи реалізації влади, по-четверте, соціальна від-
повідальність за зміст, форму існування і наслідки функціонування влади
в суспільстві.

Щодо видів влади, то в кратологічній літературі напрацьовано дуже
багато варіантів класифікації влади. Основою такою класифікації найча-
стіше є сфера функціонування влади, формаційний тип суспільних відно-
син, специфіка об’єкта і суб’єкта влади, мотиви і джерела підпорядкуван-
ня об’єкта влади її суб’єкту. У цьому сенсі нас цікавить класифікація влади
за головними сферами суспільства – економічною, політичною та ідеоло-
гічною, оскільки на думку М.А. Бойчука7, родове життя людей відбуваєть-
ся поза державою і розташоване саме в цій площині. 

Доцільно додати до цього поділу ще одну сферу – етнічну, яку ввів до
обігу І. М. Варзар. На його думку, існує п’ять сфер, які в своїх співвідно-
шеннях розташовані концентрично. Це економічна, духовна, політична,
культурна та етноісторична сфери. Якщо уявити годинник, то за годинни-
ковою стрілкою розташовуються спочатку сфера економічного життя,
потім – сфера духовного життя, сфера культурного життя, сфера політич-
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ного життя і в центрі уявного годинника – сфера етноісторичного життя,
яка, на думку І. М. Варзара «є своєрідним «організуючим фактором» усьо-
го сферного життя людини»8. Обґрунтовуючи цю думку, наведемо визна-
чення поняття «етнократія», яке містить сучасний етнократологічний
словник, як «форми політичної влади, за якої здійснюється управління еко-
номічними, політичними, соціальними і духовними процесами на основі
монополії національних (етнічних) інтересів домінуючої етнічної групи на
противагу інтересам інших націй і народів»9. 

У цьому ж словнику «влада політична» – одна із сторін нерівності у
відносинах панування і підпорядкування»10. Свою провідну роль у житті
всіх суспільних сфер політична сфера проявляє, як правило, через посе-
редництво держави. Вона і є тим своєрідним каналом або річищем взає-
мозв’язку між владою і народом. У багатонародній країні, якою є Україна,
найглибиннішим та найширшим подібним каналом або річищем мусить
бути область державної етнічної політики11.

Феномен політичної влади наукові теоретики розкривають у двох пло-
щинах. Одні оцінюють владу як винятково політичний феномен, при
цьому влада розуміється тільки як політична сутність і політичне явище.
Прикладом першого підходу до влади є цитата X. Лассуела й Е. Кеплена:
«У широкому розумінні всі форми влади є політичними»12. 

Інші бачать владу такою, яка не обмежується політикою, але складає її
значну частину, влада у цьому випадку ширша й активно діє за межами
політичного. Прикладом другого підходу є теорія Т. Парсонса та X.
Арендт, які з політичної влади виводять міжособистісні відносини, а владу
співвідносять переважно з дією великих соціальних систем.

Класичне визначення категорії «влада» дає М. Вебер, розуміючи її як
«будь-яку можливість впроваджувати всередині даних суспільних відно-
син особисту волю навіть всупереч опору, поза залежністю від того, на
чому така можливість засновується»13.

Існує також чимало визначень поняття «політична влада» як у вітчиз-
няній, так і зарубіжній літературі. Багато теоретиків політичну владу
визначають як боротьбу за владу, володіння нею та утримання. Головними
критеріями для X. Лассуела і Е. Кеплена є «контроль над політикою воло-
дарювання»; для П. Морріса – це контроль над тим, щоб «у процесі при-
йняття колективних рішень наші індивідуальні влади трансформувалися в
інші види влади». Для Дж. Локка таким критерієм виступає «політичне
право» і з цього приводу він пише: «Політичну владу я розглядаю як право
прийняття законів»14.

Політична влада відрізняється від усіх інших форм влади такими особ-
ливостями : 1) загальністю, обов’язковістю її рішень для всіх громадян,
організації всякої влади; 2) монополією на фізичне насильство як внут-
рішнє (право покарання), так і зовнішнє (право на війну); 3) різноманіт-
ністю ресурсів15. 

Політична влада включає державну владу, владу органів самоврядуван-
ня, владу партій і груп тиску, владу політичних лідерів, засобів масової
інформації. Центральною в політичній владі є влада державна. Специфіка
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державної влади полягає в тому, що, по-перше, вона здійснюється спеці-
альним, відокремленим від решти суспільства апаратом; по-друге, є реаль-
ною на території, на яку поширюється державний суверенітет, по-третє,
володіє монополією на прийняття законів, а також вжиття у разі необхід-
ності засобів примусу16.

Повернемося до України, яка нині перебуває в просторі і часі перехід-
ного (транзитного) суспільства, намагаючись побудувати громадянське
суспільство. Зазначимо, що при цьому аморфність механізму формування
громадянського суспільства через владу є нині найуразливішим моментом
у житті молодої суверенної України, яка прагне водночас набути рис соці-
альності й демократичності та отримати сталий правовий статус.

Конституція України напрочуд чітко і ясно визначає форму українсько-
го держави як парламентську республіку, не залишаючи місце різночитан-
ням і сумнівам. Разом з тим, навіть у найдосконаліших Конституціх немож-
ливо прописати всі повноваження різних гілок влади і детально регламен-
тувати відносини складників державного апарату – для цього приймаються
так звані профільні закони. Наголосимо, що в багатьох європейських кон-
ституціях відносини у трикутнику: голова держави – законодавчий орган –
уряд не регламентовані навіть на такому рівні деталізації, як це зроблено в
Конституції України. Але це не означає, що їх конституції погані, це насам-
перед говорить про високий рівень політичної культури державних діячів,
а також стан громадянського суспільства в означених державах.
Конституція при цьому визначає головне – форму державного устрою, а в
межах цього визначення кожна гілка влади знає своє місце і обсяг повнова-
жень. У країнах традиційної європейської демократії голова держави або
забуває про власні амбіції і допомагає реалізувати волю народу, або йде у
відставку в разі повної незгоди з діями уряду (парламенту). Ситуація, в якій
голова держави намагається реалізувати курс, який не сприймає більшість
виборців і не підтримує уряд, в таких країнах просто неможлива. 

Президентська форма правління у пострадянських країнах (до яких
належить й Україна) пояснюється відсутністю на початковому етапі існу-
вання структурованих політичних сил, об’єднаних у сильні та впливові
політичні партії. Наприклад держави Африки – постколоніальні утворен-
ня, в яких часто об’єднані племена, що ворогують між собою століттями,
не можуть обійтися без сильної президентської влади. Тобто, сильний
голова держави конче потрібен саме в кризовий (перехідний) період дер-
жавотворення, що мало місце ще у древніх греків. Це ж передбачається і
Конституцією України, і європейськими конституціями. В усіх інших
випадках президент не повинен втручатися у питання реалізації внутріш-
ньої та зовнішньої політики парламентської більшості, залишаючись при
цьому символом державної єдності й виконуючи представницькі функції. 

До того ж, у сучасному світі формуються інші тенденції: зачарування
теоріями, які надавали первинного значення політичній системі в поши-
ренні її впливу на економічну, соціальну, і, навіть, культурну, сфери життя
суспільства, змінюються, трансформуються. Дедалі більшого значення
набувають неполітичні та недержавні форми організації суспільного
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життя, які виникають не з примусу, а добровільно, формуючи при цьому
якісний соціальний капітал17.

Отже, підсумовуючи викладене, можна сформулювати кілька виснов-
ків.

По-перше, в життєдіяльності будь-якого суспільства завжди має місце
постійне теоретичне і практичне з’ясування його взаємин із державою
щодо поділу влади і створення рівноправних владних відносин між ними
в межах усієї країни.

По-друге, політичну сферу життя, для якої влада – основний об’єкт, що
забезпечує її розвиток і функціонування, осмислює наука політологія,
основним законом якої є поділ політичних влад і балансування повнова-
жень у співвідношеннях інститутів політичного владарювання.

По-третє, беручи до уваги думку Ш. Монтеск’є про поділ влади на
законодавчу, виконавчу і судову, первинною владою є управлінська, тобто
існують чотири гілки влади, з яких тільки три (визначені Монтеск’є) під-
лягають поділу.

По-четверте, класифікацію влади за сферами суспільного життя слід
здійснювати за економічною, політичною, культурною та етнічною сфера-
ми. При цьому етнічна сфера є своєрідним каналом або річищем взає-
мозв’язку між владою і народом. 

По-п’яте, вирішальним етапом у розвитку теоретичного вчення про
владу є її взаємодія з громадянським суспільством у питаннях розподілу і
балансування повноважень, а також напрацювання філософсько-світогляд-
ної, науково-практичної, соціально-політологічної, а також управлінської
інформації про механізм взаємодії держави та суспільства.
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УДК 327.8
С. В. КОЧ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОГРАНИЧЬЯ
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СТРАТЕГИЯХ

Акцентируется внимание на идее о том, что взаимодействие между простран-
ством как объектом и пространством как субъектом региональных отношений имеет
диалектическую взаимосвязь, которая закладывается в процессе структурирования
региональной системы, определяя логику преобразования внешних условий (геполитики,
истории, экономики) в модели восприятия и действия, осуществляемые на уровне груп-
повых и индивидуальных практик.

Ключевые слова: субъект, объект, пограничье, региональная система, социальная
структура, коммуникационная среда, 

Коч С.В. Функціональні можливості пограниччя в дослідницьких стратегіях
Акцентується увага на ідеї про те, що взаємодія між простором як об’єктом і про-

стором як суб’єктом регіональних відносин має діалектичну взаємозв’язок, яка закла-
дається в процесі структурування регіональної системи, визначаючи логіку перетво-
рення зовнішніх умов (геполітики, історії, економіки) в моделі сприйняття і дії , здійс-
нювані на рівні групових та індивідуальних практик.

Ключові слова: суб’єкт, об’єкт, прикордонні, регіональна система, соціальна
структура, комунікаційна середу,

Koch Svetlana. The Functional Abilities of the Borderland in the Reserch Strategies
The attention of the article is focused on the idea, that interaction between the space as

an object and the space as a subject of regional relations has dialectical relationship, which
is formed by the process of structuring regional system, determining the logic of conversion
of the inside conditions (geopolitics, history, economy) into the models of perception and
activity, realized on the levels of group and individual practices.

Key words: subject, object, borderland, regional system, social structure, communi -
cational environment.

Социальные функции границы и пограничья в силу природы самого
пространства и особенностей социально-культурной среды – вызывают
исследовательский интерес, который продиктован с одной стороны жела-
нием выявить устойчивый алгоритм в процессе формирования и жизне-
деятельности подобных пространств, с другой потребностями различных
«центров» в создании адекватной системы управления и контроля.

Тем не менее, само «пограничье» обладает потенциалом субъекта отно-
шений как в системе центр-периферийных отношений, так и в системе
социальных транснациональных сетевых структур современного глобали-
зированного мира. Особенно это касается устойчивых пограничных
локальных систем с ярко-выраженными характеристиками политической и
культурной периферийностью.

Анализ взаимодействия между пространством как объектом и про-
странством как субъектом региональных отношений, опирается на значи-
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тельный пласт исследовательских концептов и приемов, синтез которых
позволяет представить процесс структурирования пограничья как объ-
емный, многовекторный процесс развития региона.

Большинство исследований «пограничья», осуществляемые в контекс-
тах национальных (украинском, белорусском, молдавском, российском,
европейском...) или групповых (этнических, культурных, конфессиональ-
ных, социальных) пространств, имеют целью формирование стратегий и
политики в интересах существующих «центров» и групп, которые осо-
знают себя субъектами действия по отношению к локусу, пространству,
региону. Такие исследования традиционно сочетают анализ социального
пространства с географическим и культурным где эти пространства
являются объектом социально-политического или политико-экономиче-
ского воздействия, как у К. Хаусховера1 или Ш. Эйзенштадта2. Точкой
отсчета в этих случаях выступает собственно «граница», которая рассмат-
ривается как «область», «линия», «точка», «район», «зона» перехода
между средами и пространствами с качественно и количественно различ-
ными свойствами и параметрами. 

Осознание и «признание» границы, обычно происходит одномоментно
с формированием «образа пространства», пределом которого она выступа-
ет. Поэтому «образы» границ и «пограничья», выступают как самостоя-
тельный объект изучения, причем предметом анализа становятся как про-
цесс и закономерности формирования «образов», так и их функциониро-
вание пределах определенных территориальных и ментальных про-
странств, в определенные эпохи, в рамках локальных групп. 

Жан Готтман, французский урбанист, для анализа представлений
сообществ самоорганизующихся пространств, использовал понятие «ико-
нография» как систему символов, образов, публичных действий – всего,
что демонстрирует групповую солидарность и создает «границу локально-
сти»3. 

В науке сложилось целое направление «образной географии», «геогра-
фия представлений» или имажинальной географии, которое изучает зако-
номерности формирования и организации географических образов, их
структуры и специфики. В работах Дмитрия Замятина, которого считают
одним из основоположников этого направления, представлен анализ меха-
низмов репрезентации и интерпретации историко-географических образов
границ и пограничья4.

Большинство исследовательских стратегий исходят из рассмотрения
«пограничья», как специфического пространства, которое испытывает воз-
действие со стороны разных игроков: центральной и региональной властей,
населяющих групп, транснациональных систем и др. Так, «социальная
инфраструктура», как результат взаимодействия различных локальных
культурных групп и их приоритетов, представлена в работах Р. Бру -
бейкера5, О. Бредникова и Е. Чекидзе6, А. Кросби 7, Э. Лозаннского8 и дру-
гих. По словам редактора британского журнала «Локальный историк»9

Алана Кросби изучая локальность приходится учитывать явление «цепной
реакции» (chain reaction), когда, то что произошло за тысячу миль, может
объяснить частный, интересующий нас случай. Поэтому локальность
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может рассматриваться только при условии существования национального
/ глобального. В то же время, по его мнению, локальная история – это не
национальная история «разбитая на части», а напротив, «локальный опыт»
– это образующая составляющая национального опыта.

Рассмотрение пространства как уникальной среды, как объекта соци-
альных процессов объясняет наличие «глокальной биографии», которая по
словам социолога и политического философа Ульриха Бека позволяет
«группе» противопоставлять себя глобальному человечеству10. Прост -
ранство как «место» в котором реализована повседневная практика чело-
века рассмотрено в работах Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, А. Шюца и др.).

В контексте конструирования социальных систем в регионе погра-
ничья, интересным представляется изучение практик (визуальных, пове-
денческих, коммуникационных), позволяющих локальным сообществам
маркировать места памяти, социальные пространства, формировать
локальный хронотоп. Изучение пространства образов, которое дает воз-
можность концептуализировать группу в пространстве региона опрается
на исследования Дмитрия Замятина11, Анны Соловьевой12, Габлиэ -
ла Швитека 13 и др. Подобные практики формируют «образ» пространства
как рефлексивную систему, которая по определению Германа Люббе
является носителем оригинальной идентичности14 . Благодаря локальным
историям, по Г. Люббе, системы приобретают свой индивидуальный
характер, идентичность. 

Рассмотрение процесса конструирования пограничья как «социальной
инфраструктуры» предполагает кроме всего прочего и анализ организации
«социального порядка», который в историографии представлен в контекс-
те различных пространств (ландшафтов и времени) городов, мегаполисов,
транзитных и пограничных систем. Например, работы: О. Бреского15,
К. Кураковой16, А. Лефевра17, Н. Милерюса18 и др.

Значимым пластом в изучении «пограничья» стал анализ пограничной
системы как «символической системы» самоструктурирующейся структу-
ры, которая способна диктовать условия развития для участников или
частей данной системы, то есть выступать не объектом, а субъектом соци-
ально-культурных отношений. Эта идея представлена как концепция
«опыта пространства» для формирования личностной и культурной иден-
тичности у Пьера Бурдьё 19 Здесь реальность предопределяется сформиро-
ванным конформизмом, «чувство социального мира», которое выступает в
качестве символической власти в виде социального ресурса, традиционно
закрепленного за группой. Место и роль субъекта в этом пространстве
предопределяет экономический капитал, который может выступать в раз-
ных видах как культурный, социальный и символический капиталы.

Социальная действительность становится результатом конструирова-
ния как со стороны агентов, существующих объективно в результате рас-
пределения жизненных ресурсов (материальных, символьных, информа-
ционных и др.), так и со стороны представлений людей о социальных
структурах и окружающем мире в целом. Последние предопределяют, по
П. Бурдье, принцип «двойного структурирования», который реализуется в
любом практическом действии между структурами и практиками первич-
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ных и инкорпорированных структур. Социальные отношения, реализован-
ные в «практических схемах» региона, обусловливают воспроизводство
породивших их объективных структур в моделях социальной адаптации20

и социокультурной презентации21. 
Особенно активно процесс «двойного структурирования», как взаимо-

активная тенденция влияния социальной структуры на поведение субъек-
тов социальных отношений и конструирование социальной структуры со
стороны участников региональных социальных отношений, происходит в
пограничье. 

Пограничье – феномен полисемантический, со сложной структурой
многомерного соподчинения. Множественность социально-активных
смысловых систем, которые функционируют в пограничном пространстве,
предполагают различные формы институционализации для субъектов
социокультурных отношений. Формы институализации могут классифи-
цироваться как пространственные: региональные, национальные, трансна-
циональные; как социально-исторические или как виртуализированные.

Социальное пространство пограничья – конструированная социальная
реальность, в которой символы «присутствия» и у власти – «центра»
(национально-политические) и у локальных групп – «периферии», форми-
руют иконографию, как в виде самотождественных знаков, так и в форме
презентации желаемого смыслообразующего образа, который призван
демонстрировать социальную дееспособность субъекта в регионе. Эти
презентационные образы выполняют функции маркировки, «резервирова-
ния» части социального пространства за субъектом отношений.
Конструируемые «символические системы» выполняют социальную и
политическую функцию легитимации как в рамках существующих «иерар-
хий» центр – периферийных отношений модерна, так и «сетей» в виде
транснациональных систем постмодерна. 

Действующая система пограничного пространства имеет в основе
устоявшийся алгоритм поведения, который воссоздается участниками –
действующими субъектами локального пространства, в формах адаптиро-
ванных к собственным культурам.
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Розглянуто проекти реформування адміністративно-територіального устрою
України в контексті тенденцій розвитку консолідованої регіональної політики ЄС та
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Політичні процеси 2013-2014 рр. в Україні активізували потреби в під-
вищенні можливостей для реальної політичної участі людей, в підвищен-
ні форм громадського контролю за діяльністю органів державної та місце-
вої влади, в реорганізації системи регіонального представництва на рівні
держави, в реформуванні регіональної політики.

Втім, реформування регіональної політики України постало актуаль-
ним питанням ще десять років тому. В 2005 р. Директор Науково-дослід-
ного інституту геодезії та картографії Ю. Карпінський опублікував дані
щодо проблем сучасного стану адміністративно-територіального устрою
України, визначивши системні потреби в удосконаленні понятійно – тер-
мінологічного апарату назв та типів адміністративно-територіальних оди-
ниць у відповідності до сучасних умов; в удосконаленні та упорядкуванні
структури адміністративно-територіального устрою; в ліквідації значної
диспропорції адміністративно-територіальних одиниць по території, кіль-
кості населення, соціально-економічному1. Тоді біло визнано, що потре-
бою адміністративно-територіального реформування є забезпечення гнуч-
кості та адаптивності адміністративно-територіального устрою, а пробле-
мами адміністративно-територіального устрою були названі: надмірна
подрібненість; існування непередбачених Конституцією адміністративно-
територіальних одиниць – селища міського типу; існування специфічних
адміністративно-територіальних утворень, на території яких розташовані
декілька самостійних адміністративно-територіальних одиниць, але жите-
лі яких не складають єдиної громади; недостатнє забезпечення фінансово-
економічної та соціальної самодостатності адміністративно-територіаль-
них одиниць; дезінтеграція адміністративно-територіальних одиниць;
існування анклавів.
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Слід сказати, що розробку питання розподілу території України за фізи-
ко-географічними та економічними ознаками, які б становили інтерес при
змінах адміністративно-територіального поділу, зробили В. Андрушко,
О.Бабінова, О. Бей, В. Брутнер, М. Розумний, Р. Сергiйчук, О. Топчієв.
Предметом дисертаційних досліджень Р. Безсмертного, М. Брезгулевської,
Н. Божидарнік, П. Катеринчука, Т. Кремень, С. Телешуна стало реформу-
вання устрою України з огляду на зарубіжну практику децентралізації та
розвитку самоврядування. В контексті політичної регіоналістики європей-
ські версії реформування адміністративно-територіального устрою дослід-
жували А. Авілова, Р.Туровський, Т.Зонова, І.Бусигіна, Г. Яровой. Серед
зарубіжних дослідників досвід адміністративно-територіальних реформ в
країнах ЄС досліджували Л. О’Дауд, Ф. Герен-Пас, М. Маколі, М. Менд -
рас, П. Реддуей, Р. Орттунг, та ін.

При цьому, слід зазначити, що на сьогоднішній день відчутною є неста-
ча системних досліджень з політичної регіоналістики України, хоча є ряд
регіональних досліджень щодо сучасної ситуації в країні – дослідження
К. Бондаренка, М. Віхрова, В. Воротіної, Д. Грасова, М. Долішнього,
А. Захарченка. До того ж, проблемами ефективності здійснення регіональ-
ної політики займаються Національна академія державного управління
при Президентові України (НАДУ) та її регіональні інститути. Крім того,
за 2010– 2011 роки вийшли монографії : «Державне управління регіональ-
ним розвитком України» під редакцією В.Воротіна і Я.Жаліло, та
«Регіональний розвиток Закарпаття та аспекти глобалізаційного поглинан-
ня» під редакцією А.Іваницького, В.Баньоі, Е.Балогі. Також, в Україні пуб-
лікується «Практичне керівництво державного службовця з організації
регіонального співробітництва», третій випуск якого торкнувся регіональ-
ної політики ЄС. Отже, накопичено достатньо матеріалів, що стосуються
проблеми регіонального розвитку. Втім, цей матеріал не систематизова-
ний; існує нестача релевантних статистичних даних по регіонах, що, у під-
сумку, позбавляє вчених можливості провести вичерпний аналіз як еконо-
мічних, так і політичних та соціальних проблем того чи іншого регіону, а,
відповідно, не дозволяє розробити практичні рекомендації щодо підви-
щення ефективності регіональної політики. Більш того, питання «регіона-
лізації» України, не спираючись на наукову основу, сьогодні стає інстру-
ментом політичних маніпуляцій.У підсумку, це позначається на тому, що
існуючі політичні проекти «регіоналізації» України спираються не стільки
на українські реалії, втілені у вимірних економічних, демографічних та ін
показниках, скільки на європейський досвід вирішення різноманітних
регіональних проблем, і перетворюються на спробу перенести цей досвід
в Україну без урахування місцевої регіональної специфіки. Отже, метою
нашої статті є аналіз проектів децентралізації України в контексті пред-
ставленого у напрацюваннях дослідників європейського досвіду у сфері
децентралізації. 

Втім, спершу вважаємо необхідним надати визначення поняттю
«регіон», яке позначає просторовий, соціально-економічни, політичний і
культурний феномен. Спочатку історії досліджень регіон розуміється як
виключно територіальне явище, але згодом постає визначатися як ком-
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плекс явищ, в яких ключовим стає не просторовий, а соціокультурний еле-
мент. У західній науці подібне розуміння «регіону» стало формуватися в
50-і рр., у вітчизняній – у 80-ті рр. Зміна підходів до розуміння «регіону»
наочно проілюструвала «Хартія Співдружності про регіоналізмі», прийня-
та Європарламентом в 1988 р. Вона визначила регіон як гомогенний про-
стір, однорідність якого встановлюється на основі декількох критеріїв: –
фізико-географічна спільність; – етнічна, мовна, конфесійна або культурна
спільність; – спільне минуле; – спільність господарських структур (госпо-
дарського профілю).

Переосмислення концептуальних підходів до поняття «регіон» було
викликано, з одного боку, об’єктивним чинником розвитку наукового знан-
ня, з іншого боку, стало необхідною практичною політичною реакцією
спочатку на виклики післявоєнного часу, потім – на виклики, породжені
глобалізацією і технічним прогресом. Втілилося ж це на початковому етапі
в процесах адміністративної децентралізації, а пізніше – на тлі кризи дер-
жави-нації і невдач політики «загальної індустріалізації» – у спробах змі-
нити модель економічної взаємодії центру і регіонів. Так, з’явилися нові
теорії регіонального розвитку, що грунтуються не стільки на економічне
стимулювання ззовні або на державній модернізації, скільки на ендоген-
них чинниках розвитку – унікальності регіонів (а відповідно, їх продукції
та послуг) у системі глобальних взаємин. Очевидно, що такий підхід вима-
гає від держав враховувати і підкреслювати самобутність регіонів, тобто
йти шляхом регіоналізації, а також повною мірою реалізовувати принцип
субсидіарності (тобто проводити децентралізацію). Втім, тут виникає
серйозне протиріччя: незважаючи на згадану раціональність подібних
ідей, повноцінна децентралізація (адміністративна, культурна, бюджетна,
політична, тобто така, яка в підсумку веде до регіоналізації) все ж не зна-
ходить широкої підтримки у центральної влади європейських держав. Це
властиво як унітарним, але конституційно децентралізованим Франції,
Італії та Польщі, так і федеративній Німеччині. Втім, у всіх із зазначених
країн досвід реформування регіональної політики є унікальним і відобра-
жає історичний досвід взаємовідносин центру і регіонів у кожній з них.

Так, наприклад, Франція почала реформу регіональної політики в 50-і
рр.., мотивована економічно. У ході ж реформ 50-х-70-х рр. у Франції був
заснований додатковий рівень АТД – регіон. Порівняні за розмірами з істо-
ричними провінціями регіни були створені виходячи з економіко-геогра-
фічних принципів, і, в підсумку, стали новим конструктом, що не володіє
сильною ідентичністю. Франція провела адміністративну децентраліза-
цію, але залишила важелі урядового контролю у вигляді посади префекта.
При цьому, в країні увагу було приділено не так процесу децентралізації,
скільки деконцентрації – передачі повноважень центральних органів вико-
навчої влади їх місцевим представництвам. Франція відмовилася від куль-
турної децентралізації і лише в 90-і рр.., під тиском економічних чинників,
провела часткову бюджетну децентралізацію. По суті ж, країна зробила
все, щоб розширення повноважень регіонів не відбилося на здатності цен-
тру контролювати процеси в країні.
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Інший досвід реформ продемонструвала Італія. Для цієї країни транс-
формація регіональної політики, що почалася в 50-і рр. стала спробою дис-
танціюватися від централізму фашистського режиму. У ході реформи
Італія була розділена на 20 областей, 5 з яких отримали спеціальний ста-
тус. Регіони здобули адміністративні повноваження, що регламентували
можливість брати участь у політиці на національному рівні і право висту-
пати із законодавчою ініціативою. Водночас, центральна влада залишили у
своїх руках важелі контролю над областями: посада урядового комісара,
що володіє правом вето щодо регіональних законів; право розпуску регіо-
нальної Ради президентом Італійської республіки. Лише в 90-і рр. Італія
наважилася на проведення часткової бюджетної децентралізації, хоча цей
процес привів до неоднозначного ефекту: з одного боку, це дало можли-
вість регіонам ефективніше використовувати свої ресурси. З іншого боку,
цією можливістю скористалися лише північні і центральні регіони – носії
досвіду «міст-комун», що відрізняються високим рівнем розвитку грома-
дянського суспільства. Регіони ж у минулому феодально-монархічного
Півдня не змогли ефективно освоїти нові інструменти. При цьому еконо-
мічне зростання на Півночі посприяло зростанню сепаратистських настро-
їв. У підсумку, Італія, ставши на шлях «регіоналізації», не врахувала фак-
тор відмінностей регіональної політичної культури. Більш того, провівши
адміністративну, культурну і частково бюджетну децентралізацію, країна
відмовилася від політичної, залишивши простір для спекуляцій статусом
регіонів на національному рівні і зберігши сильний вплив партій на полі-
тичні процеси в регіонах.

Що стосується Польщі, то вона почала перегляд регіональної політики
лише в 90-і рр. з метою інтеграції в ЄС. Цей процес виявився успішним,
враховуючи високу гомогенність країни – в основі реформування
польської системи не лежали соціокультурні фактори, а лише економіко-
географічні та інфраструктурні. У ході реформи Польща повернула істо-
ричний трьохступеневий поділ на гміни-повіти-воєводства, а в основі
адміністративної децентралізації використовувала французький досвід.
Тобто, надавши регіонам регламентований набір повноважень (за принци-
пом «дозволено те, що передбачено»), центральна влада зберегла кон-
трольно-координуючі функції і високий рівень бюджетної централізації.
Важливим аспектом польської моделі стало те, що на рівень воєводств
було передано право розробляти і реалізовувати власні стратегії розвитку,
спираючись на загальнонаціональні стратегії. Така система отримала
назву інтрарегіональної – тобто орієнтованої на розвиток потенціалу воє-
водства. В цілому ж, на тлі адміністративної децентралізації в Польщі
поки повноцінно не була реалізована ні бюджетна, ні політична, ні куль-
турна. Однак, це виправдовувалося тим, що з 90-х рр.., крім трансформа-
ції регіональної політики, Польща зіткнулася з необхідністю провести
значне число реформ, для здійснення яких необхідна була сильна цен-
тральна влада. Можна припустити, що сучасні тенденції у регіональному
розвитку, так чи інакше, будуть стимулювати Польщу рухатися шляхом
децентралізації і, можливо, регіоналізації.
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Як вже було зазначено, прагнення поєднувати децентралізацію як
об’єктивно необхідну умову підвищення ефективності держави, з центра-
лізацією, як суб’єктивним бажанням центру зберегати контроль над регіо-
нами, властиво не тільки унітарних держав, а й федераціям, зокрема,
Німеччині. Втім, спершу, важливо виділити два аспекти: 1) Німецькі землі
є багато в чому результатом післявоєнного конструювання союзників, від-
повідно, їх не можна назвати повноцінними спадкоємицями історичних
земель Німеччини. Виняток становить лише Баварія; 2) Німецька модель
відрізняється сильними вертикальними зв’язками між центром і регіона-
ми; а кооперативна система бюджетного федералізму забезпечує міцні
горизонтальні зв’язки між регіонами. 

У федеративній Німеччини законодавча компетенція концентруються
на рівні центральної влади. Отже, в політичному плані німецькі землі є
слабшими, ніж, наприклад, штати США. Водночас, федеративний устрій
наділяє землі ФРН набором інструментів для ефективного розвитку, від-
стоювання інтересів на федеральному рівні і проведення політики, відпо-
відної вимогам місцевого населення. Невдоволення ряду земель викликає
лише бюджетна «кооперативність», втілена в практиці горизонтального і
вертикального вирівнювання. Так, основними донорами федерального
бюджету і бюджетів відстаючих земель є Баварія, Баден-Вюртемберг і
Гессен. Німеччина продовжує страждати через відмінності у рівні розвит-
ку східних і західних земель. 

Так, у країнах-членах ЄС політика децентралізації та регіоналізації, хоч
і стала трендом, але придбала фрагментарні риси: вона втілюється, в
першу чергу, в адміністративній децентралізації і куди менш охоче держа-
ви реалізують культурно-політичну та бюджетну децентралізацію. При
цьому, країни відчувають тиск не лише зсередини, тобто з боку регіонів, з
їх зростаючими вимогами і поступовою адаптацією до нових тенденцій,
але і з боку наднаціональних утворень. Так, ЄС, починаючи з 80-х рр.., в
дусі змінених підходів до здійснення регіональної політики, більше уваги
приділяє міжрегіональній кооперації і прямим взаємодіям інституцій ЄС з
регіонами. Така політика виявляється спрямованою не тільки на соціаль-
но-економічне зростання регіонів, а й на збільшення їх впливу у зовніш-
ньо-та внутрішньополітичних процесах. Такі практики підтримуються і на
рівні Ради Європи, яка створила правові та інституційні рамки для міжре-
гіонального та транскордонного співробітництва. Це створює грунт для
трансформації ролі держави і «розмивання» державних кордонів. У дано-
му контексті доречно згадати про концепцію «Європи регіонів» і тезах її
прихильників про реліктовість державив умовах глобалізованого світу.
Даний аспект дозволяє говорити про наявність конфлікту між наднаціо-
нальними утвореннями і державами-націями, а також надає можливість
відповісти на питання, чому децентралізація, з одного боку, є популярним
європейським трендом, з іншого боку, набуває дуже обмежені форми при
практичному втіленні.

У даному контексті особливо проблемним стає питання реформування
регіональної політики України. Країна зіткнулася з безпрецедентними
міжрегіональними протиріччями і проблемами у взаєминах центру і регіо-
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нів. Однак, заклики до децентралізації (а іноді й «федералізації») звучали
тут ще з кінця 90-х рр.. і вже тоді базувалися на двох аспектах: – наявнос-
ті «соціокультурних» протиріч між регіонами, а також між центром і регіо-
нами; – наявності структурно-функціональних дисбалансів у сфері регіо-
нальної політики (застарілість системи АТД, бюджетна та адміністративна
централізація). При цьому, друга категорія проблем завжди була реально
існуючим бар’єром на шляху до зняття напруженості у відносинах між
центром та регіонами. Водночас, унікальність ситуації полягає в тому, що
розуміння політичними елітами необхідності перегляду регіональної полі-
тики прийшло вже давно (можна пригадати проект Р. Безсмертного, робо-
ту комісії І.Б. Коліушко, пропозиції екс-президента Л. Кучми, щодо ство-
рення палати регіональних представників у парламенті України, тощо). 

Однак прагнення до вирішення даного питання не було, оскільки
децентралізація розцінювалася та розцінюється як небезпека ослаблення
контролю центру над фінансовими потоками і політичними процесами в
регіонах (це, звичайно, властиво центральнійї владі будь-якої держави,
проте не ціною нульової ефективності регіонального самоврядування).

Що ж до схваленої урядом 1 квітня 2014 р. «Концепції реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні»,
то очевидно, що рушійним мотивом тут стало крайнє загострення регіо-
нальних проблем2. По суті ж, Концепція поки є декларативним докумен-
том. Аналіз її змісту наводить на думку, що під «децентралізацією» розу-
міється, в першу чергу, зняття управлінської навантаження з місцевих дер-
жавних адміністрацій, в той час як механізми забезпечення реальної
фінансової самостійності органів МС залишаються або не прописаними
зовсім, або занадто загальними. Більше того, європейський досвід та
сучасні тенденції у регіональному розвитку, говорять про те, що адмініс-
тративну децентралізацію в країні необхідно поєднувати з реформуванням
структури АТД. Це необхідно Україні, оскільки нинішня система, з одного
боку, не враховує культурно-історичної, природно-географічного, а іноді й
економічної специфіки регіонів, з іншого боку, є нерівномірною. Все це, у
разі адміністративної децентралізації, буде перешкодою для реалізації
принципу субсидіарності.

У Концепції також не піднімається питання представництва інтересів
регіонів на національному рівні. Хоча, багато дослідників сходяться на
думці, що країні необхідний двопалатний парламент, який забезпечив би
участь регіонів у вирішення національних питань і дозволив би нівелюва-
ти регіональну складову у Верховній Раді. Проблемою Концепції є і те, що
вона припускаючи адміністративну децентралізацію не визначає кроки її
реалізації і підвищення ефективності місцевого та регіонального самовря-
дування. А це: 1-проведення реформи АТД з урахуванням соціокультурної
специфіки областей або, як мінімум, економічної доцільності; 2-бюджетна
децентралізація; 3-адміністративна децентралізація; 4-політична децен-
тралізація.

В цілому ж, можна виділити ряд тенденцій у регіональній політиці як
країн ЄС, так і України:1) Європейські держави вже (різною мірою) стали
державами регіонів. Регіони, навіть сконструйовані в недалекому минуло-
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му, поступово зміцнюються у взаєминах між собою, з центральною вла-
дою, з інститутами наднаціональних утворень; 2) ЄС продовжуватиме роз-
вивати свою регіональну політику, спрямовану на зниження ролі держави,
як мінімум, у відносинах регіон-ЄС і регіон-регіон. Цю тезу підтверджу-
ють зростаючі витрати ЄС на регіональну політику і транскордонне спів-
робітництво; 3) Країни-члени ЄС, у свою чергу, будуть намагатися знизи-
ти регіональний чинник у внутрішній і зовнішній політиці. Децентра -
лізація, залишаючись вимогою ЄС, зустрічатиме більше число перешкод
на рівні національної політики (особливо з боку ультраправих партій);
4) Конкуренція в умовах глобалізації, а також зростаюча нерівність у роз-
витку регіонів в умовах вільного ринку, сприятимуть пошуку шляхів під-
вищення ефективності економічної політики держав. Сучасні тенденції
дозволяють стверджувати, що ці шляхи будуть полягати в регіоналізації та
подальшої децентралізації; 5) У цих процесах необхідно буде знайти своє
місце і Україні. Потреба в конкурентоспроможній економіці штовхне краї-
ну до децентралізації з попередньою реформою АТД та супутніми проце-
сами. Однак, потреби держави в інших перетвореннях, загроза посилення
відцентрових тенденцій, змусять владу балансувати між децентралізацією
і регіоналізацією і прагненням контролювати ці процеси.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ 
ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕЛІТИ СХОДУ УКРАЇНИ

Розкриті складові формування регіональної ідентичності. Здійснено аналіз стану і
ідеологічних засад еліти Сходу України. Охарактеризовані чинники рекрутування нових
учасників еліти Сходу. Проведено аналіз кадрових призначень в органах виконавчої
влади України. Визначені причини суспільної неефективності регіональної політичної
еліти. Розкрито поєднання культури політичної діяльності у співвідношенні із цілями,
цінностями та ідеалами регіональних еліт.
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Добижа В.В. Особенности формирования культуры политической деятельно-
сти элиты востока Украины
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Раскрыты составляющие формирования региональной идентичности. Осущест -
влен анализ и идеологических основ элиты Востока Украины. Охарактеризованы фак-
торы рекрутирования новых участников элиты Востока. Проведен анализ кадровых
назначений в органах исполнительной власти Украины. Определены причины обще-
ственной неэффективности региональной политической элиты. Раскрыто сочетание
культуры политической деятельности в соотношении с целями, ценностями и идеала-
ми региональных элит.
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Dobizha Vasil. Features of building a culture of political activity elite east Ukraine
In the article there are discovered the forming components of a regional identity. The sta-

tus and ideological elite of Eastern Ukraine are analysed. The author examined the factors
which recruit new members of the elite of the East. The appointments in the executive bodies
of Ukraine are analysed. There are discovered the reasons of inefficiency of public regional
political elites. It is revealed a combination of cultural politics in relation to the objectives,
values   and ideals of regional elites.

Key words: regional elites, ideology, political culture.

Важливою запорукою прогресивного демократичного розвитку новіт-
ньої України є не лише формування власної нової, національно зорієнтова-
ної еліти, але й узгодження дій еліти загальнонаціональної і місцевої (регіо-
нальної). Власне, від такої узгодженості суттєво залежить не лише резуль-
тат державотворення, але і єдність, цілісність України як унітарної держа-
ви. Це особливо актуально з огляду на те, що конфлікти і неузгодженість
інтересів еліт Сходу України і влади в Києві поставили державу перед
загрозою громадянської війни або розколу під гаслами сепаратизму. Наразі
регіональні еліти Сходу спекулюють на настроях населення заради від-
стоювання особистих інтересів, прикриваючись нелегітимними ЛНР і ДНР. 

Разом із тим, нам більш важливим видається дослідження не стільки
ідентичності регіональних еліт, скільки культури їх політичної діяльності
у співвідношенні із цілями, цінностями та ідеалами.

Ю. Бурімейко й А. Рибак1 вважають регіональною елітою таку “соці-
альну групу, що представляє як адміністративно-управлінські органи
регіону, так і політичні, суспільні й громадські організації, діяльність яких
суттєво впливає на соціально-економічний та науково-технічний розвиток
регіону”.

Як свідчать дослідження А. Зоткіна2, регіональні політичні еліти в
Україні завжди були важливим фактором внутрішньої політики країни.
Останні роки показують, що вони продовжують нарощувати свої політич-
ні потенціали та все активніше намагаються впливати на державну полі-
тику центру, паралельно шукаючи адекватні форми самоорганізації. Про
це говорить хоча б той факт, що об’єднання політиків за регіональною
ознакою до останнього часу були більш впливовими, ніж політичні партії. 

У зв’язку з політичними процесами прийнято виділяти три складові
формування регіональної ідентичності. Перша – когнітивна: усякий про-
цес осмислення регіональної ідентичності починається із освоєння знань
про регіон, його межі й особливості. Друга – емоційна: індивід починає
усвідомлювати регіон як свій власний життєвий простір, малу батьківщи-
ну, і водночас як основу для групової солідарності. І третя – інструмен-
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тальна: специфіка регіону починає використовуватися місцевими елітами
для мобілізації колективних дій у обстоюванні якихось групових інтересів.
Неважко помітити, що в багатьох випадках регіональна еліта, маючи спе-
цифічні риси й особливості, повноваження, разом з тим багато в чому
копіює загальнонаціональну (столичну) еліту. Хоча заради істини треба
вказати і на те, що з роками регіональна еліта України (особливо в колиш-
ніх індустріальних центрах) стає все більш досвідченою, самодостатньою
у розв’язанні конкретних соціально-економічних, політичних та інших
проблем і здобула досвід управління на загальнодержавному рівні, тобто
мало поступається еліті загальнонаціональній. Та специфікою регіональ-
них еліт (особливо тих, що приходять до влади в Києві) є чітка орієнтація
на “своїх” за критерієм регіональної належності. Зайнявши ключові пози-
ції у Києві, представники відповідної регіональної еліти енергійно витіс-
няють з високих державних посад “чужинців”, утворюють земляцтва.

Донецька регіональна еліта, що ментально і історично є нащадком
номен клатури СРСР, успадкувала також бачення щодо формування і рекру-
тування влади за принципом системи гільдій. Система гільдій передбачає
закритий і неконкурентний характер відбору, який здійснюється достатньо
вузьким колом осіб, закритість соціальних ліфтів для “чужинців”, повільне
просування кандидатів вгору, до влади. Відбір здійснюється з певних соці-
альних груп або партій обов’язково враховуючи кровно-родинні зв’язки.
Щодо кандидатів висувається багато формальних вимог, покликаних під-
твердити не стільки їх професіоналізм і компетентність, скільки лояльність
перед вищим начальством. Яскравим вираженням системи гільдій став
номенклатурний спосіб формування еліти у СРСР. Еліта підбиралася звер-
ху з урахуванням рекомендацій партійних органів, соціального походжен-
ня, партійності, декларованій вірності офіційній ідеології.

Кадрові призначення за принципом земляцтва, що були здійснені пре-
зидентом В.Ф.Януковичем у 2011 році, завдяки своїй все загальності,
набули карикатурних форм. У Кабінеті Міністрів України за прем’єрства
М.Азарова май  же половина членів (8 із 17) або народилися в Донецькій
області, або були пов’язані з нею своїм кар’єрним зростанням. Вихідці
звідти посідали усі ключові місця в уряді. Це означає, що вищий орган у
системі виконавчої влади був цілковито підконтрольний істебліш -
менту однієї області України.

Генеральним прокурором України і його першим заступником були
призначені донеччани Віктор Пшонка і Ренат Кузьмін. Наслідок їхньої кад-
рової політики – з 27 регіональних органів Генпрокуратури 12 очолювали
вихідці з Донецької області – або за місцем народження, або за професій-
ною ознакою.

Якби в керівництві прокуратури переважали вихідці з Харківщини чи
Київщини, це якось можна було б пояснити – все-таки тут сформовані цілі
юридичні школи за рахунок наукового потенціалу Юридичної академії
імені Ярослава Мудрого і юридичного факультету Університету імені
Тараса Шевченка. Але, виявляється, все навпаки: прокурором Київщини
був призначений колишній донецький прокурор Михайло Вітязь, а в
Харківській області у цьому кріслі уродженець Донеччини Геннадій
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Тюрін. Трохи менше співвідношення вихідців із Донеччини було поміж
очільників центральних органів виконавчої влади. Але вже на 2011 рік 25%
керівників ЦОВВ (крім міністерств) – представники донецьких еліт. При
цьому йдеться про дуже впливові посади на кшталт голови Державної
податкової служби чи керівникаДержавної пенітенціарної служби.

Донецька прописка ставала визначальним критерієм і під час призна-
чення керівників місцевих державних адміністрацій. Звичайно, якось це не
в’яжеться з ініціативами Партії регіонів про те, що очільників регіонів
мають обирати мешканці областей. Утім, на той час шестеро з них мали
донецьке походження3.

Ще однією особливістю правління В.Януковича стало призначення на
ключові посади не просто вихідців з Донецького регіону, а осіб, що мають
кровно-родинні зв’язки із представниками правлячої регіональної групи.
Найвідоміший з дітей політиків – народний депутат V і VI скли кан -
ня Віктор Янукович, син Президента України В.Ф. Януковича. Обраний до
Верховної ради у квітні 2006 року і обіймав посаду голови підкомітету з
питань автомобільного транспорту Комітету з питань транспорту і зв’язку.

У червні 2010 року Андрія Симоненка, сина лідера КПУ, нардепа Петра
Симоненка, призначено на посаду першого заступника голови Державного
агентства з інвестицій і розвитку.Достатньо нагадати, що КПУ входила до
Антикризової коаліції разом із Партією регіонів.

Феноменальне кар’єрне зростання демонстрували дочки покійного
прем’єр-міністра Криму і впливового регіонала Василя Джарти. Заува -
жимо, що в 23 роки Ольга Джарти, свого часу, була призначена на поса-
ду заступника начальника Київської обласної митниці. А 34-річна Вікторія
Джарти у травні 2011 року обійняла посаду заступника голови Госпо -
дарського суду Києва.

Гарантоване місце у прохідному списку регіоналів було і у сина тодіш-
нього Генерального прокурора, Віктора Пшонки, що за різними джерела-
ми є кумом В.Ф.Януковича. Артем Пшонка – народний депутат України V
і VI скликання від Партії регіонів (№ 149 у виборчому списку). Обидва
скликання – голова підкомітету з питань контролю над виконанням законів
уповноваженими державою органами по боротьбі з організованою злочин-
ністю і корупцією комітету Верховної Ради.

Чисельне представництво у парламенті мав і Григорій Калетник –
колишній губернатор Вінницької області, народний депутат V, VI, VII
скликань від Партії регіонів і керівник аграрного комітету Верховної Ради
України. Крім нього родина була представлена у парламенті колишнім
головою митної Служби і колишнім першим віце-спікером Верховної Ради
Ігорем Калетником, а також і племінницею – комуністкою Оксаною
Єлмановою (Калетник).

17 березня 2010 року тодішній міністр з питань надзвичайних ситуацій
і в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Нестор Шуфрич представив колективу МНС свого заступника Миколу
Коровіцина, який є сином тодішнього заступника глави Адміністрації
Президента Ганни Герман. Пізніше Коровіцин змінив прізвище на Герман,
під яким подав прохання про відставку з посади у середині листопада
2010 року.
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Водночас високі державні посади отримали друзі старшого сина пре-
зидента Олександра Януковича. Зокрема, його другом вважають колиш-
нього Голову Національного банку України Сергія Арбузова, а також
колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

У внутрішній політиці президент Янукович також демонстрував стійку
орієнтацію на рідний регіон. З 2010 по 2013 він здійснив візити в усі облас-
ті України. Проте найбільше відвідував рідну Донеччину – 16 разів, Крим,
Дніпропетровську і Харківські області – по 6-7 разів. Фінансові потоки в
державі також розподілялися за регіональним принципом. Так, за даними
парламентського Комітету з питань бюджету, 2012 року дві області
Донбасу отримали з держбюджету дотацій, субсидій і субвенцій на загаль-
ну суму 16,2 млрд. грн. (Донецька – 10,9 млрд. грн., Луганська – 5,3. грн.).
Причому Донеччина є першою в Україні за цільовими дотаціями. Частину
коштів розподіляють на підставі не закону про держбюджет, а підзаконних
актів, наприклад, постанов Кабміну, які ухвалюють на закритих засіданнях
уряду.

Висновок один – цей регіон не годує країну, а сам поглинає значні
фінансові ресурси, але життя людей там не покращується. І винні у цьому
зовсім не прості мешканці, а особи які тривалий час перебували при владі,
і які паразитують на місцевих мешканцях.

Заблокованість соціальних ліфтів і кадрова політика за принципом зем-
ляцтва стали одними з причин того, що за три з половиною роки пануван-
ня Януковича істотно збільшилась кількість протестних акцій (з 2305 вис-
тупів у 2010-му до 3636 у 2012-му), одночасно розширювалась і географія
виступів. Врадіївка (народний бунт проти приховування правоохоронцями
злочинів), Миколаїв, Семиполки (виступ на захист місцевого мешканця,
що вбив майора міліції, який тероризував все село), Лисичанськ,
Первомайськ, Київ (працівники ринку “Шлях” Святошинського району
вийшли на захист дівчини, яку вдарив співробітник міліції), акції чорно-
бильців, мовні протести. 

Згідно з опитуванням Інституту соціології НАН України, 31% україн-
ців зовсім не довіряють правоохоронцям. 36% респондентів швидше дові-
ряють міліції, ніж не довіряють. 25% опитуваних не змогли визначитись,
довіряють вони вітчизняній міліції, чи ні. А 8% респондентів відповіли,
що швидше за все не довіряють МВС. Лише 1% опитаних визначився, що
повністю довіряє правоохоронцям.Протягом останніх 12 місяців лише 2%
опитаних громадян звертались до міліції та отримали відповідь на звер-
нення. 7% опитаних зазначили, щоїх звернення залишились без відповіді і
91% опитаних взагалі не звертались до міліції4. Звісно не всі ці акції були
спрямовані безпосередньо проти президента, їх об’єднує виступ проти не
можливості відновлення справедливості через законні процедури (звер-
нення до державних органів, позови до суду), відсутності рівності перед
законом, можливості уникнути покарання через кровно-родинні зв’язки
або телефонне право. 

Тотальна недовіра до міліції пояснювалась не лише деградацією пра-
воохоронної системи, яка не виконувала покладені на неї функції, але й
тим, що міліція асоціювалась із владою, а відповідно, і з президентом.
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З моменту здобуття влади у 2010 році, донецька еліта зрозуміла необ-
хідність наявності загальнодержавної системи поглядів необхідної для
обґрунтування свого права на загальнонаціональну владу, аби інші регіони
України, а особливо західні області, не ставились вороже її представників.
Адже “донецькі” завжди вороже сприймали українську національну іден-
тичність, залишаючись на рівні специфічної регіональної ментальності з
гіпертрофованим почуттям територіального патріотизму. Потрібен був
пошук альтернативної концепції ідентичності і відмова, хоча б зовнішня і
демонстративна, від суто регіонального патріотизму помноженого на кри-
мінальні “понятія” і партійну субординацію.

Досить красномовним виразником політичної культури донецької
групи є її політичне і організаційне оформлення – Партія регіонів. Ця пар-
тія була започаткована як один з численних, кишенькових, політичних про-
ектів з метою захисту власних інтересів і на противагу тодішнім владним
“дніпропетровським”. Партія регіонів за президентського правління
Януковича набула рис, що притаманні були Комуністичній партії СРСР і
це цілком закономірне явище, враховуючи те, що один з засновників і пер-
ший заступник Голови партії, Володимир Рибак, є випускник Вищої пар-
тійної школи при ЦК КПУ, і представником донецької партійної номенк-
латури, а Голова партії, Микола Азаров, був делегатом XXVIII з’їзду
КПРС. Слід згадати, що у ця партія є найбільш масовою політичною орга-
нізацією в Україні і, за даними офіційного сайту партії, нараховує 1 млн
436 тис 805членів5. За чисельністю це другий показник у Європі. Очолює
рейтинг російська Единая Россия із 2 млн учасників. Для порівняння най-
старіша з існуючих партій в світі – Консервативна партія Великобританії
нараховує лише 130 тис партійців. Кількість членів Партії регіонів може
бути якісно порівняна із чисельністю комуністичної партії Радянського
Союзу, що на 1986 рік складала 19 млн, або приблизно 10% дорослого
населення СРСР. 

Специфіка соціальних ліфтів за правління Януковича була ідентична
періоду СРСР, де лише наявність партквитка провладної партії дозволяла
обіймати керівні посади в органах влади або місцевого самоврядування.
Найбільше регіональне представництво 292 тис чол регіонали мали на
Донеччині, найменше на Львівщині – 12,3 тис. А на батьківщині четверто-
го президента, Єнакієвому, до Партії регіонів входило 15 тис мешканців,
тобто кожен десятий житель. 

КПРС виробила свою внутрішню партійну культуру, багато в чому
засновану на регламентованих принципах. Крім статутних норм, існували
різноманітні етичні кодекси поведінки членів партії, зокрема, ті що стосу-
валися демонстративного споживання в країні, де була проголошена соці-
альна рівність: вони не могли купувати дорогі речі, нерухомість і автомо-
білі, співробітники партапарату не могли постійно відвідувати дорогі рес-
торани. Це не означає, що партійна номенклатура вела аскетичний спосіб
життя, вона змушена була демонструвати наближення до народу. Партія
регіонів в подібних питаннях виступала антиподом КПРС. Наприклад у
фракції Партії регіонів в 2013 році нараховувалось одразу 18 мультимі-
льйонерів, учасників Золотої сотні видання Кореспондент. Одразу троє
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заступників Голови Партії регіонів є мультимільйонерами (Тігіпко Сергій
Леонідович володіє статками в обсязі 785 млн грн, Колесніков Борис
Вікторович – 470 млн грн, Клюєв Андрій Петрович – 130 млн грн).
Найбільш заможний українець Рінат Ахметов також входив до складу пар-
тії влади. А практично кожна четверта людина в Золотій сотні родом з
Донецька і області. Регіон дає країні 25% багатих людей, в той час як в
області живуть менше 10% населення країни6.

Слід зазначити, що тривалий час в рамках професійної етики владної
еліти домінували патерналістські тенденції. І смислові акценти, і сам спо-
сіб формування ціннісних засад етики носили односпрямований характер.
Це й не дивно. Професіонали, колишні партійні функціонери від КПРС,
які мали не абиякий (й безумовно дуже корисний і сьогодні) досвід кадро-
вої та організаційної роботи, виходили із того, що вони є не лише знавця-
ми професії, але й мають виключне право на моральну експертизу власної
діяльності. Сьогодні ми бачимо, що партійці зберегли за собою елітні амбі-
ції. Колишні комсомольські лідери – засновники потужних банків і влас-
ники підприємств. Це сталося завдяки наявності у лавах партійної номенк-
латури критичної маси надзвичайно активних людей, які за будь-яких умов
зайняли б провідне місце в суспільстві. Вони були налаштовані на те, щоб
будувати, накопичувати, розподіляти, мати певні права і привілеї. А пар-
тійний квиток регіоналів ставав запорукою збереження і примноження
статків, гарантією недоторканості, стартовим майданчиком для політичної
кар’єри. Корпоративність була основою єднання професійної спільноти,
підживлювала відчуття вищості, елітарності, породжувала залізне прави-
ло – “своїх не кидати”, або як висловився міський голова Єнакієве, Валерій
Олійник: “Батя ніколи своїх дітей не зрадить”.

На відміну від КПРС, що мала чітко визначену ідеологію, що не змі-
нювалась при черговому генеральному секретареві, Партія регіонів пред-
ставляє собою квазіблок різноманітних політичних сил без чіткого ідеоло-
гічного спрямування. Досить лише проаналізувати політичні поглинання
здійснені цією організацією в різні періоди її діяльності. Так в 2000 році
регіонали об’єдналися з Партією труда, а також партіями “За красиву
Україну” Леоніда Черновецького, “Солідарність” Петра Порошенка та
Всеукраїнською партією пенсіонерів. У 2005-му ПР поглинула політичну
партію “Нова демократія” багаторічного очільника Харківської ОДА, а
після Помаранчевої революції голови облради Євгена Кушнарьова. 2007-
го до ПР влилися вихідці із СДПУ(о) (Нестор Шуфрич, Михайло Папієв),
“Трудової України” (Валерій Коновалюк), Республіканської партії (Юрій
Бойко), “Віче” (Інна Богословська), ПППУ (Анатолій Кінах), тушки з БЮТ
та “Нашої України”.

І якщо КПРС чітко стояла на ідеологічних засадах діалектичного і істо-
ричного матеріалізму та наукового комунізму, проголошуючи чітку ідеоло-
гічну спрямованість, то Партія регіонів не має чітко визначеної ідеології.
Красномовним прикладом слугують гасла регіоналів 2010– 2013 рр.:
“Покращення вашого життя вже сьогодні”, “Руїну подолано – стабільність
досягнуто”, “Від стабільності до благополуччя”. Не були зроблені істотні
висновки і після Євромайдану. Так базові пункти передвиборної програми
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кандидата в Президенти України від Партії регіонів М.Добкіна “Єдина
країна” містили положення, що можна охарактеризувати принципом: “За
все добре, проти всього поганого”. Наявні задекларовані пункти, що
передбачають високі соціальні стандарти, гідні пенсійні виплати, створен-
ня нових робочих місць з високим рівнем зарплат, мінімальні податки,
максимальний правовий захист внутрішніх та іноземних інвестицій,
боротьба з корупцією, збереження пільгової податкової системи в сіль-
ському господарстві на 15 років, боротьба – з бандитизмом та проявами
неофашизму7. 

Ще одним підтвердженням відсутності фундаментальних ідеологічних
засад регіоналів, стала заява В.Ф.Януковича у 2012 році про те, що євро-
пейська інтеграція України залишається зовнішньополітичним пріорите-
том нашої держави та ключовим орієнтиром її внутрішнього розвитку.
Відповідно декларована партією на президентських виборах проросійська
позиція була відкинута її керівництвом навіть не зважаючи на специфічні
культурні очікування базового електорату і те, що свій політичний капітал
ПР створила, експлуатуючи проросійські настрої на Сході та Півдні
України. У Донбасі, де повноту влади зосереджено в руках регіоналів, про-
паганду “слов’янського братерства” і “антинатівську риторику” сприйма-
ли як догму і безальтернативну позицію.

В наявних умовах суттєвих різниць перед регіональними елітами
постає спокуса їх використання в формуванні та поширенні негативних
соціальних міфів. Сучасним українським регіональним елітам вигідна під-
тримка якщо не конфронтації, то хоча б напруженості у взаємовідносинах
між різними регіональними спільнотами. Певна інфантильність місцевих
еліт, спричинена тривалим домінуванням радянського різновиду держав-
ного патерналізму, зумовлює ознаки хронічного відставання від вимог і
викликів часу. Замість вкладання коштів і сил у модернізацію виробниц-
тва, оновлення виробничих потужностей, розвиток науки й наукоємних
галузей вони зайняті переважно переділом власності, зведенням міжкла-
нових рахунків, політичною боротьбою. Паралельно під гаслами “відрод-
ження” відбувається свідоме чи несвідоме заохочення процесів архаїзації
суспільних цінностей, орієнтація на систему традицій, закорінених у сіль-
ському побуті.

Саме тому пропонована новою українською політичною елітою децен-
тралізація влади та реальне місцеве самоврядування є найкращим вихо-
дом, бо вона базується на реальних самоорганізованих громадах, а не на
штучно створених областях, які фінансуються з центрального бюджету і
не мають жодних реальних повноважень, жодної реальної власності.
Більше того, декларована елітами Сходу російськомовна федералізація це
відкладений постійно діючий конфлікт, який за активної участі Росії рано
чи пізно може призвести до виходу Донбасу зі складу України. 
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ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження політичних технологій
як політичного феномена, зв’язок з виборчими технологіями, основні дослідження в
сфері застосування політичних технологій, структуру та функції політичних техно-
логій.

Ключові слова: політичні технології, політика, влада, виборчі технології, держава.

Жиган Д.Ф. Политические технологии: теоретико-методологические основы
иследования политических технологий

Рассмотрены теоретико-методологические основы исследования политических
технологий, как политического феномена, связь с избирательными технологиями,
основные исследования в области применения политических технологий, структуру и
функции политических технологий.

Ключевые слова: политические технологии, политика, власть, избирательные
технологии, государство.

Zhyhan Dmitry. Political technologies: theoretical and methodological bases of
research Political Technologies

This paper deals with the theoretical and methodological bases of research techniques
and as a political phenomenon, the relationship with the election technologies, basic research
in the field of application techniques and the structure and function of political technologies.

Key words: political technology, politics, government, voting technology, government. 

Політичні технології відіграють важливу роль у формуванні політич-
них процесів та інститутів, а також в політичній сфері суспільства.
Політичні технології це феномен політичного життя суспільства. Розвиток
та вдосконалення політичних технологій триває і нині. Але існує пробле-
ма легітимності використання політичних технологій та чимало прогалин
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права, що призводить до нерегульованості їх застосування в політичній
сфері. Конструктивну роль в політичній сфері має відігравати громадський
контроль та, зокрема, політичне і правове регулювання застосування полі-
тичних технологій у виборчому процесі. Саме для цього потрібно деталь-
ніше досліджувати політичні технології. І почнемо ми з теоретико-методо-
логічних засад дослідження політичних технологій.

Важливість політичних технологій, на наш погляд, обумовлена тим, що
в ході політичної боротьби, зокрема в ході виборів, формуються централь-
ні, регіональні та місцеві органи влади та органи місцевого самоврядуван-
ня, що, у свою чергу, впливає на склад і діяльність парламенту, уряду, при-
значення суддів тощо. Тому від якості проведення виборчої кампанії зале-
жить ефективність законодавчої, виконавчої та судової гілок влади як на
загальнонаціональному, так і регіональному рівні. 

Особливо складною в цьому відношенні є проблема політико-правово-
го регулювання застосування політичних технологій у виборчому процесі,
а також політичної волі на правові обмеження використання політичних
технологій, зокрема в такий складний для суспільства період, як виборчий.
Адже використання політичних технологій у виборчому процесі несе
певні ризики для громадянського суспільства, а іноді й держави.

На сьогоднішній день серед науковців вже є розуміння актуальності
цієї проблеми. Феномен політичних технологій виявлено та розпочато
його дослідження. Політичні технології досліджуються різними науковця-
ми, різних галузей науки, з різних кутів зору. З точки зору психології,
соціології, політології, правознавства, державного управління тощо.
Проблема в тому, що цей феномен лежить на перетині багатьох наукових
сфер. Основними науковцями, які зробили свій внесок в наукову розробку
політичних технологій є праці вітчизняних та зарубіжних учених політо-
логів, правознавців, психологів, соціологів, що займались політико-право-
вими аспектами використання політичних технологій у виборчому проце-
сі в різних аспектах. Зокрема, загальну характеристику політичних техно-
логій здійснювали Т.Е. Грінберг, О.І. Соловйов, Є.Б. Малкін та ін. Загальне
уявлення про розуміння сутності політичних технологій та їх місце у
структурі демократичних соціально-політичних відносин дають праці
Є. Вятра, Л. Гонсалеса, Р. Даля, д. Істона, М. Кроз’є, дж.С. Міля,
дж.А. Паломбара, дж. Сарторі, Х. Томаса, С. Хантінгтона, В. Бебика,
М.М. Малишевський, Пойченко А. та ін.

Про аналіз створюваних образів кандидатів у передвиборчих кампані-
ях у працях Т. Гітліна, д. Грабера, Г. Копленда, К.і Г. Ленга, Б. Пінклтона,
Р. Харта, дж. Едвардса і С. Уейна, Е. дінніс, і дж. Мерріла, К. джемісона, д.
Келлнера, Л. Кейд, М. Маккинні, і дж. Тедескі, Е. Мікевіч, Ч. Файерстоуна
і Л. Роузелл.

Проблеми використання політичних технологій у виборчому процесі
досліджувалися в працях та в таких теоріях, як теорія «чарівної кулі» і тео-
рія «підшкірної голки» П. Лазарсфельд, Б. Берельсон, Х. Годе, теорія
«мінімального ефекту», концепція «корисності та задоволення потреб»
Е. Каца, У. Ліппман, теорія «культурації» дж. Гербнера, а також
Л.О. Кочубей, А.С. Філатова, Г.Г. Почепцова, К.О. Ващенко, Гі Дебора. 
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Державно-управлінські аспекти виборчого права та виборчих кампаній
в Україні були предметом досліджень А.П. Савкова, Ю.Б. Ключковського
та ін. Про конституційно-правові аспекти виборчого права та виборчих
кампаній в Україні йдеться в працях Н.В. Богашевої, О.Б. Ковальчук.
Питання виборчого права і виборчих кампаній в РФ висвітлювалися в
роботах С.А. Авакьяна та ін. Особливості перебігу виборчих кампаній в
Україні висвітлювалися в працях українських дослідників – В. Бали,
О. Голобуцького, Т. Голобуцької та ін. Питання маніпуляції як невід’ємної
складової політичних технологій досліджували О.В. Мисніченко,
С.Г. Кара-Мурза, П.М. Лісовський. Громадська думка як об’єкт впливу
політичних технологій та особливості формування і трансформації гро-
мадської думки, філософія та психологія мас аналізувалися в працях
Г. Лебона, Х. Ортега-і-Гассет, В.А. Яценка, О.С. Онищенка, О.В. Прасюка,
В.І. Токарева, Максвел Мак-Комбс, Ракеш Шарма та ін.

Для розуміння сутності електоральних технологій важливе значення
мають роботи Б. Борисова, В. Васютинського, О. Єгорової-Гартман,
Ф. Іл’ясова, А. Золотарьова, В. Карасьова, С. Лісовського, Є. Малкіна,
О. Морозової, О. Панасюка, Г. Почепцова, Є. Сучкова, О. Чумікова та ін.
Про ненасильницькі політичні технології Джим Шарп.

Отже, досліджень існує багато і різнобічних, проте феномен застосу-
вання політичних технологій в політичному житті суспільства, зокрема у
виборчому процесі(як інституціоналізованої форми зміни влади в державах
з правовим регулюванням зміни влади), є також багатогранний, разом з тим
цей феномен є цілісний, єдиний, а серед науковців його дослідження є стро-
катим. Й досі в українській політичній науці бракує системних, комплекс-
них досліджень політичних технологій, політико-правових засад застосу-
вання політичних технологій у виборчому процесі, їх ролі у забезпеченні
сталого розвитку держави, демократичних інститутів, зміцненні громадян-
ського суспільства, захисту прав людини, громадянських прав та свобод. 

Політичні технології – це явище політичного життя суспільства та
поняття, зміст якого динамічно розвивається та розширюється. Тому чіт-
кого та єдиного визначення серед науковців досі не існує. В широкому
сенсі політичні технології це система способів(злагоджених або автоном-
них), які ведуть до збільшення або збереження політичного впливу, влади
тих, хто їх застосовує. 

Якщо звернутись до етимології поняття, то виявимо, що політичні тех-
нології складаються з трьох грецьких слів: 1. politike – що тлумачиться, як
мистецтво управління державою(полісом), або politicas – державний діяч,
державний посадовець, людина, що наділена владою; 2. tes – мистецтво,
майстерність, майстер, ремесло; та 3. logos – наука, вчення.

В словниках технологію тлумачать як: 1) «сукупність способів обробки
чи переробки матеріалів, виготовлення виробів, проведення різних вироб-
ничих операцій тощо»1; 2) «наука про обробку та переробку матеріалів
способи виготовлення продукції та сукупність прийомів, застосовуваних в
різних видах діяльності»2; 3) «будь-який засіб переробки матеріалів, чи-то
люди, інформація, чи фізичні матеріали, – для отримання бажаної продук-
ції чи послуг»3. Ми будемо дотримуватись трезвої позиції.
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Таким чином, етимологічно виходить, що політичні технології – це
сукупність способів, майстерність та мистецтво послідовної переробки
державного діяча, держави(полісу), політичної сфери, громадської та діло-
вої репутації таким чином, щоб отримати державну владу, досягнути її
зростання чи збереження, а також засвоїти мистецтво управління держа-
вою, суспільною владою. Простіше кажучи, політичні технології це мис-
тецтво та система взаємоузгоджених засобів для отримання, зростання або
збереження політичної влади. Разом з тим виникає відчуття, що політичні
технології це засоби як самоціль, тобто йдеться про те, що для досягнен-
ня, збільшення або збереження суспільної влади використовуються лише
політичні технології, а не будь-які. Тоді нам, щоб не заплутатись, потрібно
заглибитись у визначення поняття «політика, політики». Як вже зазнача-
лося, політика (етимологічно) – це мистецтво управління державою (полі-
сом). Мистецтво управління передбачає не тільки формальні, публічні,
вербальні заходи, а й не формальні, не публічні, не вербальні, а всі ефек-
тивні. Звісно в першу чергу легітимні та(або) легальні. Але не тільки. Тому
розуміти політичні технології як самоціль не правильно. Більше того,
виходячи з визначень технології випливає, що технологія це засіб досяг-
нення результату(цілі). Політичні технології спрямовані на зміни в політи-
ці, здебільшого у цілях того, хто їх застосовує. Зміни в політиці відбува-
ються навколо питань влади. Тому, для початку, можна відштовхуватись
від підходу до визначення політичних технологій як засобів отримання
влади. Проте такий підхід і таке визначення є лише схематичним і заслу-
говує лише на те, щоб використовувати його як тіньове визначення, як
напрямок поглибленого дослідження і тлумачення. В цій статті ми значно
деталізуємо визначення політичних технологій та всього, що входить і ото-
чує цей феномен.

Серед науковців існує багато різних поглядів та підходів до суті, а від-
повідно і до визначення політичних технологій. Наприклад, одним з най-
більш поширених є таке, де політичні технології визначаються як «сукуп-
ність прийомів, методів, способів, процедур, які використовують суб’єкти
політичної діяльності(особистості, політичні та суспільні групи, політичні
партії, громадські об’єднання, групи тиску тощо)»4.

Відомий вітчизняний політолог А. Колодій дає таке визначення полі-
тичним технологіям, де політичні технології – це «система прийомів, тех-
нік послідовного досягнення бажаного результату в тій чи іншій сфері
політичної діяльності»5.

Л. Шкляр вважає, що «ефективність технологічних винаходів в політи-
ці, як правило, тісно пов’язана з її ідеологічною складовою, ціннісними
позиціями кандидата, світоглядними принципами. Тоді технології посилю-
ють ті чи інші сторони претендента і його команди, показують переваги
однієї сторони і недоліки протилежної. Зовсім по іншому виглядає ситуа-
ція, коли технології починають жити своїм власним життям, безвідносно
до ідейних позицій кандидата, працюючи по принципу «переможців не
судять»6.

Політичні технології, як правило актуалізуються підчас виборів в біль-
шості цивілізованих, демократичних країн. Хоча це не зовсім так, що ми
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доведемо в кінці статті. Такі технології називають «виборчі технології».
М. Лозовий визначає виборчі технології як «набір інструментів та каналів
для трансляції повідомлень, що виходять від кандидата, його команди і
спрямовані до виборців»7.

Виборчий процес це інтегративна категорія, за допомогою якої нада-
ється загальна характеристика всього комплексу політичних подій,
пов’язаних з виборами, які розгортаються в країні8.

Один з провідних вітчизняних дослідників політичних технологій
доктор політичних наук Л.О. Кочубей вважає, що більш конструктивно
говорити про виборчі технології. А про політичні технології як про засто-
сування технологій в політиці, адже політичні технології це широке за
об’ємом поняття і включає програму уряду з аграрних, екологічних питань
тощо. А, застосування технологій в політиці вона визначає як «систему
послідовних дій, які спрямовані на досягнення необхідного політичного
результату, працюють над створенням власного іміджу, який би відповідав
очікуванням громадськості»9. Виборчі технології – «мистецтво та вивчення
електоральної мотивації, розроблення механізмів, які базуються на певних
психологічних підходах, з метою побудувати вдалу виборчу кампанію»10.

Виборчі технології важливий елемент політичних технологій і визна-
чень виборчих технологій є багато. На нашу думку найбільш системним,
взаємоузгодженим є визначення Л.О. Кочубей, проте з таким підходом до
політичних технологій можна не погодитись, оскільки політичний процес
є безперервним, а вибори є способом фіксувати проміжні результати полі-
тичної боротьби і регулювати правові аспекти виборів. Виборче законо-
давство не регулює в достатній мірі політичні технології, а лише, ніби,
обмежує їх в часі та просторі(місто, округ, країна). В той час як на округ,
країну можна впливати з сусідніх міст, округів, країн не зважаючи на жодні
обмеження. Тобто поняття політичні технології та виборчі технології не є
співмірними в своєму об’ємі. Поняття «політичні технології» має право на
існування, тому що воно ширше ніж виборчі технології і не має синонімів.
Більше того у них різні завдання, методи тощо. В політичних технологій
основним завданням є отримання, збереження або збільшення політично-
го впливу, влади, а у виборчих технологій це підготовка, проведення та
перемога на виборах, яка в свою чергу, може не змінити тіньового розкла-
ду сил в політиці і не змінити владу в тому регіоні, де відбулись вибори. У
виборчих технологій час і простір обмежений для маневрів, також вибор-
чі технології мають ряд інших обмежень. Враховуючи все вищеперерахо-
ване ми вважаємо актуальним і важливим проводити дослідження саме
політичних технологій, що дасть змогу вивчити цей феномен системно,
цілісно та з усіма його взаємозв’язками з іншими явищами та аспектами.

Політичні технології це багатогранне та динамічне явище, що можна
частково підтвердити типологією, передумовами, функціями та аспектами
політичних технологій. Існує кілька підходів до типологізації політичних
технологій. Наприклад М. Головатий та деякі інші дослідники поділяють
їх на демократичні та недемократичні, а також на базові та другорядні11, де
базові політичні технології стосуються точки зору, дії великих груп або й
усього населення країни. Також типологізувати виборчі технології можна
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за: ступенем інноваційності (на традиційні та іноваційні), витратами
(дорогі, дешеві), прогноз результатів (надійні, вірогідні, ризиковані),
легальності засобів, морально-етичним критерієм (конвенціональні і деві-
антні), характером дії(стратегічні, тактичні, оперативні), рівнем ефектив-
ності тощо12.

Якщо розглядати політичні технології, як інструментарії політичного
управління, то перелік можна здійснювати по напрямкам діяльності полі-
тичного управління: політичні технології політичного аналізу, політичні
технології політичного консультування, прийняття політичних рішень,
управління конфліктами, управління переговорними процесами, лобію-
вання, виборчі, піар-технології, політична реклама, інформаційні, інфор-
маційно-мережеві технології тощо13.

Технології можуть бути об’єднані в наступні групи: аналітичні (аналі-
тичні, консенсусні), предметно-практичні («польові») (прийняття політич-
них рішень, управління конфіктами, управління переговорами, виборчі,
лобіські.), комунікативні (агітація і пропаганда, піар, політична реклама,
інформаційні, інформаційно-мережеві)14.

А О.М. Чижова поділяє політичні технології на загальні та індивіду-
альні. «Загальні(що стосуються максимально великої кількості громадян,
багатьох суб’єктів виборчого процесу). Найпоширенішими серед них є
технології «завоювання» та утримання влади. До загальних політичних
технологій технології виборчих кампаній. Індивідуальні(властиві окремим
суб’єктам політики) технології, які використовуються окремими політич-
ними, громадськими, державними діячами. До найпоширеніших індивіду-
альних політичних технологій належать політичні виступи, участь у бесі-
дах, дискусіях, розв’язанні конфліктів. Кожна технологія має свої особли-
вості, завдяки яким створюється певний імідж політика, його авторитет і
популярність, формується і збагачується досвід політичної діяльності15.

Д. Видрін пропонує поділяти політичні технології на технології та анти
технології, де анти технології це популізм16.

В свою чергу політичні технології мають і свої різновиди, так би мови-
ти підвиди, склад. Щодо складу та різновидів серед науковців немає єдино-
го консенсусу. Зокрема М. Головатий вважає, що «політичні технології
існують в різних видах, а саме: розробка і ухвалення певних політичних
проектів і рішень; реалізація політичних рішень, технології формування
політичної влади; виборчі технології; технології організації діяльності полі-
тичних партій, організацій, громадських об’єднань; технології організації
громадської свідомості, політичної культури; технології формування гро-
мадської думки; технології узгодження суспільних інтересів; технології
розв’язання політичних конфліктів тощо»17. Як один з основних виділяють
політичні технології виборчих кампаній і визначають його як «сукупність
засобів, методів впливу на виборців, що базуються на певних наукових роз-
робках, даних конкретних соціологічних досліджень» і т. д., з метою досяг-
нення політичного успіху певної політичної сили на виборах, яка викорис-
товує для досягнення цієї мети засоби політичної реклами та PR»18.

В науковій літературі можна зустріти різне бачення видів політичних
технологій та їх складу. Одним з поширених є виділення таких видів:
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1. технології створення політичного іміджу; 2. політичний PR; 3. електо-
ральні технології, політичний маркетинг, брендинг; 4. технології регулю-
вання політичних конфліктів; 5. технології лобіювання; 6. технології про-
ведення політичних переговорів і заключення договорів. 

Оригінальне бачення видів політичних технологій дає Г. Пушкарева
Вона виділяє чотири вида політичних технологій і на них концентрує свою
увагу. Це: «1. Технології, що підвищують увагу до потрібної інформації
(«техніка уваги»); 2. Технології, що підвищують кредит довіри до потріб-
ної інформації («техніка довіри»); 3. Технології, що підвищують розумін-
ня потрібної інформації(«техніка розуміння»); 4. Технології, що підвищу-
ють запам’ятовування потрібної інформації(«техніка підкріплення»). До
першого виду належить «ефект виразності», тобто певний надзвичайний
образ, скандал. Мова йде про створення «інформаційних приводів», про
виробництво подій(«newsmaiker»). Сюди також відносять такі технології,
як чутки, формування очікування, відволікання від потрібної інформації
іншою, розрідження інформації нудними подробицями(заговорювання)
тощо. До другого виду належать такі технології, як: залучення експерта,
підміна автора – авторитетом, свідчення простих людей на користь(проти)
когось/чогось, використання соціологічних «рейтингів» тощо. До третього
виду належать такі технології як: ярликування, магія слів(що сильно діють
на емоції) тощо. До четвертого виду технологій належать ті, що сприяють
запам’ятовуванню інформації. Це візуалізація, схематизація, повторення
тощо. Проте на нашу думку таке бачення суттєво звужує розуміння та
склад політичних технологій.

На нашу думку найбільш ґрунтовну позицію щодо сутності політичних
технологій, скрізь призму видів, структури та складу політичних техноло-
гій дає один з провідних вітчизняних фахівців з політичних і, зокрема,
виборчих технології – Л.О. Кочубей, яка вважає, що політичні технології
складаються з: 1. Загальні(макрорівень); 2. Індивідуальні(мікрорівень); 3.
Виборчі(середній рівень) технології19.

Загальними називаються політичні технології, які: 1. не обмежуються
простором міста, округа, країни; 2. не обмежуються часом проведення
передвиборчої агітації; 3. не обмежуються якоюсь певною кількістю
виборців чи цільовою аудиторією виборців.

Індивідуальними називаються ті технології, що властиві: 1. окремим
суб’єктам політичного процесу; 2. Кожний політичний процес унікальний,
неповторний і потребує індивідуального підходу, має індивідуальні особ-
ливості і вимагає індивідуальних технологій(виступи конкретних історич-
них суб’єктів політики, участь у розв’язанні конкретних історичних кон-
фліктів, участь у дебатах з конкретними історично-політичними суб’єкта-
ми політики тощо). 

Виборчими технологіями називають «мистецтво та вивчення електо-
ральної мотивації, розроблення механізмів, які базуються на певних пси-
хологічних підходах, за умов, коли береться за першочергове не «що», а
«як» – здійснити, побудувати вдалу виборчу кампанію, вплинути на вибор-
ця»20. Л.О. Кочубей дає також наступне визначення виборчим технологіям:
«технології виборчі – система(сукупність) заздалегідь продуманих, намі-
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чених, тих, які використовуються (а також, які вводяться інтуїтивно, спон-
танно0 мір, кроків, планів, засобів, процедур, технічних, інформаційних
засобів для успішного висунення кандидатів та їх обрання»21. 

До виборчих технологій Л.О. Кочубей відносить політичний маркетинг,
який в свою чергу Л.О. Кочубей уточнюється, конкретизується як електо-
ральний(виборчий) маркетинг і складається з: виборча інженерія, інфор-
маційні технології, політична реклама, піар, іміджелогія. 

Де виборча інженерія це «порівняльне дослідження різних виборчих
округів, що має на меті визначитися у маневрах претендента і таким спо-
собом підвищити його шанси на перемогу»22; Інформаційні технології це
сукупність методів і засобів створення та поширення політичних сигналів
до широкої аудиторії; Політична реклама це «комунікативний процес,
метою якого є адресний вплив на стратифіковані групи виборців та спону-
кальні дії до участі в політичних процесах. Вона використовується як
інструмент пропаганди певних політичних ідей, партій, діячів та поклика-
на сприяти досягненню завдань у боротьбі за політичну владу»23.
Простіше кажучи це спосіб звернути увагу широкого кола політичної ауди-
торії на політичний проект та його позицію, ідеї тощо; Піар-технології
(PR, public relations, зв’язки з громадскістю) це «системи інформаційно-
аналітичних дій, принципом яких є забезпечення реалізації політичних
завдань на підставі чесного і поважного ставлення до виборця»24;
Іміджелогія це «галузь, яка забезпечує створення іміджу, перш за все як
каналу комунікації»25.

З такою сутністю політичних технологій, через проведення структур-
ного аналізу можемо погодитись і ми в нашому дослідженні, але варто під-
креслити, що, на нашу думку, політичний маркетинг, з усіма його складо-
вими, застосовується і в загальних, і в індивідуальних політичних техно-
логіях.

Щодо функцій політичних технологій, то тут більше єдності серед
науковців. Дослідники виокремлюють три основні функції політичних тех-
нологій це: діагностична(технології збору і аналізу політичної інформації),
директивна(технології прийняття політичних рішень), мобілізуюча(форсу-
вання підтримки політичних рішень великими масами населення)26.

Таким чином провівши дослідження теоретико-методологічних засад
дослідження та структурно-функціональний аналіз можна погодитись з
визначенням політичних технологій як «сукупність прийомів, методів,
способів, процедур, які використовують суб’єкти політичної діяльності
(особистості, політичні та суспільні групи, політичні партії, громадські
об’єднання, групи тиску тощо)»27.

Отже, політичні технології майже ніколи не обмежуються термінами
передвиборчої агітації, не обмежуються територією країни в теорії та не
артикулюються, як такі, на практиці. Тому потрібно продовжувати дослід-
жувати політичні технології, розробити науково-практичну модель право-
вого регулювання застосування політичних технологій з тим, щоб вдоско-
налити законодавство. Проблема полягає в тому, що ніяк не пов’язані між
собою події можуть бути «пазлами» однієї політичної технології, систем-
ної або локальної. Є актуальна необхідність вивчати особливості, законо-
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мірності та всі аспекти політичних технологій в теорії та виявляти їх на
практиці, завчасно.
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І. С. ПРИБЄГІН

МОЛОДІЖНИЙ РУХ СІОНІСТІВ-РЕВІЗІОНІСТІВ 
НА ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ

Представлено комплексний аналіз діяльності молодіжного руху сіоністів-ревізіо-
ністівна етапі становлення. Розглянуто конкретно-історичні умови, що визначили
його характер. Показані його роль і місце у сіоністському русі. Встановлені його основ-
ні цілі та завдання. Проаналізованійого ідеологічні та організаційні засади.

Ключові слова: молодіжний рух, ревізіонізм, сіонізм.

Прибегин И.С. Молодёжное движение сионистов-ревизионистов на этапе ста-
новления

Представлен комплексный анализ деятельности молодёжного движения сиони-
стов-ревизионистов на этапе становления. Рассмотрены конкретно-исторические
условия, определившие его характер. Показаны его роль и место в сионистском дви-
жении. Установлены его основные цели и задачи. Проанализированы его идеологиче-
ские и организационные принципы.
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Pribegin Ivan. Zionist-revisionists youth movement in its infancy
This article presents a comprehensive analysis of the Zionist-revisionists youth movement

in its infancy. We consider the concrete historical conditions which determined its character.
Show its role and place in the Zionist movement.Establish its main goals and
objectives.Analyze its ideological and organizational principles.

Key words: youthmovement, revisionism, Zionism.

Серед найактуальніших і найгостріших питань сучасності особливе
місце займає арабо-єврейський конфлікт. Його розвиток нерозривно
пов’язаний з діяльністю сіоністських політичних партій, найвпливовіші з
яких виникли ще в додержавний період. Окреслені хронологічні рамки
справедливі і щодо правого (національного) табору, що домінує в Ізраїлі з
кінця 70-х рр. XX століття. Так, партія “Лікуд” (“Єдність”), яка наразі очо-
лює правлячу коаліцію, єспадкоємицею політичного руху “Херут”
(“Свобода”), сформованого, у свою чергу, на базі однієїз “ревізіоніст-
ських” молодіжних організацій. Таким чином,доцільно розглянути “золо-
тийвік” єврейських молодіжних організацій крізь призму діяльності руху
сіоністів-ревізіоністів.

Не можна сказати, що запропонована нами тема дослідження виносить
на академічний рівень принципово нові питання. Так чи інакше, означена
проблематика була розглянутау роботах Тетяни Карасової, Шломо Авінері,
Шмуеля Каца, Ханни Арендт, Іосіфа Недави, Моше Бела, Нура Масалхи та
багатьох інших. Однак характер більшості робіт за темоючітко демон-
струєнам ангажованість їх авторів. При цьому велика кількістьвикориста-
них джерел далеко не завжди свідчить про бажаннязмалювати “об’єктив-
нукартину світу”: найчастіше факти ретельно підібрані і тенденційно про-
коментовані. До того ж, мова, як правило, не йде про системне бачення
проблеми що розглядається.

Мета нашого дослідження –провести комплексний аналіз діяльності
молодіжного руху сіоністів-ревізіоністів на етапі становлення.

У 1923 р. у Ризі під впливом публічних виступів Жаботинського, і конк-
ретно його ідеї про необхідність формування єврейської армії, групою сту-
дентів був заснований “Бейтар” (акронім назви
“БрітЙосефТрумпельдор”)1.

У 1925 р.партією “ха-Цоар” (акронім назви “ха-ціонімха-ревізіоніс-
тім”) було офіційно підтримано пропозицію територіальної конференції
Бетару про визнання союзу молодіжним рухом сіоністів-ревізіоністів і
схвалено його прагнення стати всесвітньою молодіжною організацією2.

У наступні 3 роки територіальні відділення Бетару були створені ще в
8 європейських країнах, а також у самій Ерец-Ісраель3. Однак, незважаю-
чи на настільки велику географію поширення, концентрація впливу реві-
зіоністів, і, зокрема, їх молодіжного руху, була вкрай нерівномірною. Так,
популярність Бетару в діаспорі була значно вища, ніж в єврейській спіль-
ноті Палестини, а в усійдіаспорі вплив союзу був відчутним лише в декіль-
кох країнах Східної Європи4. Таку локалізацію популярності руху можна
пояснити, перш за все, конкретними для кожної країни умовами життєді-
яльності їх соціальної опори –непродуктивних національних сил. У цьому
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світлі,є показовимстановище єврейської буржуазії Польщі, котра відчува-
ла національний гніт на Батьківщині і не знаходила свого місця в
Палестині, серед пристосованих до важкої фізичної праці піонерів5.

У вересні 1928 р. біля Стіни плачу, між жіночим і чоловічим відділен-
нями для молитви, були встановлені спеціальні перегородки. Тим самим,
представниками єврейської громади була порушена заборона на встанов-
лення будь-яких архітектурних форм у Старому місті Єрусалиму. І хоча
англійці поспішно знесли згадані самовільні споруди, інцидент не був
вичерпаний6.

15 серпня 1929 р. кілька сотень членів Бетару, скандуючи націоналіс-
тичні гасла і співаючи гімн “Ха-Тіква”, провели під біло-блакитними сіо-
ністськими прапорами збройну ходу до Стіни Плачу.

Подібні дії не залишились непоміченими і вже наступного дня Вища
мусульманська рада організувала свій контр-мітинг. Виступаючи перед
присутніми, духовні лідери мусульман заявили, що іудеї прагнуть захопи-
ти ісламські святині, і, зокрема, мечеть Аль-Акса. Ця звістка викликала
“праведний народний гнів”, і натовпи арабів кинулись бити і закидати
камінням євреїв, що у той час молились біля Західної Стіни7. У наступні
кілька днів насильство захлеснуло всю територію Палестини. І хоча біль-
шість нападів була відбита, в Хевроні і Цфаті єврейські громади, в резуль-
таті, фактично припинили своє існування8.

Між тим, конфлікт, що мав вираження в релігійній формі, мав і суто
політичне підґрунтя9. На початку серпня 1929 р. у Цюріху на XVI сіоніст-
ському конгресі було прийнято постанову про розширення Єврейського
агентства за рахунок несіоністських ділових кіл10. Передбачена мандатом
Ліги Націй структура була покликана координувати з англійцями дії, що
стосувались питань єврейської колонізації Палестини, і небезпідставно
уявлялась арабським лідерам чимось на зразок сіоністського уряду, основ-
не завдання якого полягало у витісненні палестинців з країни11. Тому,
незважаючи на те, що рішення конгресу розцінювалосьревізіоністами, як
таке, що загрожувало підірвати справу сіоністів зсередини, арабська еліта,
вочевидь, навпаки, вбачала в цьому вдалу спробу Всесвітньої сіоністської
організації залучити додаткові кошти на будівництво “єврейського націо-
нального дому”12.

Відразу ж після придушення арабського повстання, в Палестину була
направлена   спеціальна комісія під керівництвом колишнього головного
судді Уолтера Шоу. За підсумками її роботи в березні 1930 р. був підготов-
лений звіт, який містив рекомендації щодо нормалізації ситуації в регіоні.
Запропоновані заходи включали в себе: скорочення програми співпраці з
сіоністської організацією, поновлення зусиль щодо скликання Законо -
давчих зборів Палестини, а також призначення комісії з проведення науко-
вої оцінки землекористування та економічного потенціалу країни13.

На комісію, що складаласьлише з одного члена, було покладено зав-
дання виробити конкретні пропозиції щодо вирішення ключових проблем
Палестини. У своєму звіті, що був представлений уряду Великобританії
20 жовтня 1930 р., Джон Хоуп-Сімпсон висловив впевненість, що скупка
євреями палестинських земель призводить до помітного зростання чисель-
ності безземельного арабського населення. У цьому причинно-наслідково-
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му зв’язку він вбачав корінь міжобщинної напруги в країні, у зв’язку з чим,
рекомендував обмежити імміграцію і придбання євреями земель відповід-
но до економічної та сільськогосподарської ємності Палестини.

Наступного дня, 21 жовтня 1930 р., була опублікована Біла книга
Пасфілда, що закріпила рекомендації, вироблені комісіями Шоу та Хоуп-
Сімпсона.

Відповіддю на її прийняття стало проведення широкої протестної кам-
панії, що об’єднала, окрім сіоністів, британських ліберальних діячів, ліде-
рів опозиційної консервативної партії і навіть деяких впливових лейбо-
ристів. Зокрема, глава ВСО ХаїмВейцман, на знак протесту проти нової
програми розвитку Палестини, подав у відставку з поста голови
Єврейського агентства14

В результаті, 13 лютого 1931 р. прем’єр-міністр Великобританії Рамзі
Макдональд надіслав Вейцману листа, в якому висловив готовність уряду
і надалі проводити політику, яка б відповідала духу мандата на управління
Палестиною, що, по суті, було елегантною відмовою від втілення в життя
тих заходів, щопередбачала затверджена напередодні Біла книга15.

Між тим, криза у відносинах з англійцями і арабами породила у надрах
ВСО гірке розчарування в своєму керівництві, що стало безпосередньою
причиною посилення відцентрових тенденцій у сіоністському русі. У
серп ні 1930 р. у Празі на Всесвітній конференції сіоністів-ревізіоністів
було вперше поставлено питання про остаточне організаційне відділенні
від ВСО, а вже у наступному місяці в Берліні відкрилась міжнародна кон-
ференція робочих партій, що зробила рішучі кроки на шляху до створення
Всесвітньої соціалістичної сіоністської організації.

Крім того, внаслідок політичної кризи, різко зросла кількість прихиль-
ників партії ха-Цоар, що не могло не відбитись, зокрема, і на її молодіж-
ному русі16. 

В липні 1931 р. в Данцигу (Гданську) проходив I міжнародний
з’їздБетару, на якомубулиофіційновизначеніідеологічні та організаційні
засади молодіжного союзу.

Виступаючи перед ревізіоністської молоддю, лідер Бетару –
Володимир Жаботинський сформулював чотири базових принципи органі-
зації, які, взагалі то, не були тотожні принципам, що лежали в основі про-
грами Міжнародного союзу сіоністів-ревізіоністів:

1. “Гадар” (“велич”) 
2. “Легіон” (“мілітаризм”) 
3. “Гіюс” (“мобілізація”) 
4. “Хаднес” (“монізм”)17.
Принципу “Гадар” відводилось найважливіше місце у системі вихован-

ня душі і тіла бетарця. Гадар являв собою набір норм моралі, зовнішнього
вигляду і правил поведінки, які, за задумом Жаботинського, повинні були
бути притаманні кожному єврею і, особливо, членам Бетару.
Стверджувалось, що виховання в собі Гадару не може бути справою
виключно особистою чи родинною, оскільки вважалась такою, що має
високу суспільну вагу. У досягненні величі вбачалось не тільки вирішення
проблеми індивідуальної і колективної самоповаги, але й здобуття шаноб-
ливого ставлення ззовні до кожного єврея і єврейському народу в цілому18.
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При цьому, природне бажання захисту людської гідності дещо перекручу-
валось бажанням підкреслити особливий “аристократизм” євреїв в “сім’ї
народів” та членів Бетару серед співвітчизників19. Крім того, питання уко-
рінення Гадару в єврейському середовищі пов’язувалось з успішністю
трансформації “нездорових” і “ненормальних” євреїв діаспори в повно-
цінних громадян, здатних, підпорядкувавши себе одній меті, діяти як
єдине ціле20.

Мілітаристський принцип Бетару вимагав від кожного члена молодіж-
ного союзу проходження інтенсивної військової підготовки, мета якої
полягала в позбавленні від традиційного для євреїв прагнення героїчно
померти і формуванні людської одиниці, найбільш придатної для єврей-
ської колонізації Палестини21. Принцип “легіон”, однак, включав в себе не
тільки процес навчання необхідним навичкам самооборони, але й, що не
менш важливо, виховання у своїх членів безумовної готовності «захисти-
ти єврейське життя і честь»22. Так, наприклад, для підготовки молоді в
бетаровському дусі була створена мережа шкіл, курсів і загонів, в яких
вчили не тільки володінню зброєю, але й географії, івриту, історії єврей-
ського народу і землі Ізраїля23.

Ще один принцип – принцип мобілізації означав для кожного члена
Бетару готовність у майбутньому приєднатися до єврейської армії і флоту,
а для піонерів – передбачав до того ж обов’язкове проходження дворічної
служби в тій місцевості і на тих умовах, які визначало керівництво моло-
діжної організації24. Як правило, бетаровські іммігранти включались у так
звані “загони праці”, що працювали у тих єврейських поселеннях, які вва-
жались найбільш уразливими з точки зору їх можливої   оборони25.

Під принципом “хаднес” малось на увазі, що в існуючих історичних
умовах, нове покоління євреїв зобов’язане присвятити своє життя реаліза-
ції ідеї побудови “єврейської держави”. Мета руху випливала з формульо-
ваної мети існування будь-якої нації – виконання “місії”, що відповідає її
внутрішнім особливостям. Єдиний шлях до цього вбачався у створенні
національної держави, лише у якій, за твердженням Жаботинського, мож-
ливо на практиці реалізувати свої ідеї. Така необхідність була зумовлена   
тим фактом, що світ не сприймає порад, виражених виключно у формі
нереалізованих на практиці ідей, що й підтверджує багатовікова історія
єврейського народу26. Що не менш важливо, тільки з досягненням цієї
мети бетарці пов’язували питання вирішення “єврейських бід” в їх полі-
тичному, матеріальному і духовному сенсі27. При цьому, на відміну від
інших молодіжних організацій, ідеал, що висувався сіоністським рухом,
зводився Союзом Йосефа Трумпельдора у єдиний світоглядний принцип28.

Відстоюючи абсолютний примат національних інтересів над класови-
ми, очільник Бетару стверджував, що «ідеал не терпить ніякого суперниц-
тва»29. «Свята нетерпимість ідеалу» спонукає людину не тільки жертвува-
ти несумісним з його реалізацією світоглядом, але й служити проти нього,
якщо воно заважає першому30. Виходячи з моністичного світорозуміння,
Жаботинський закликав до боротьби з дуалістичністю, практично безмеж-
но домінуючого в ішуві, соціалістичного спрямування в сіонізмі.
Відмовляючи соціальній революції в праві бути єдиним ідеалом єврей-
ського народу, він, безумовно, відкидав і сам ідеал31. Жаботинський вва-
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жав, що соціалізм, який спирається на класову теорію, є плоть від плоті
комунізму, квінтесенцією якого виступає класова боротьба: «На ділі, кому-
нізм усього лише скорочений виклад класової ідеї пролетаріату, все інше –
лише спроба компромісу, а компроміс – справа тимчасова».

Лідер ревізіоністів був переконаний, що сіонізм має остаточно відмо-
витись від ідеї класової боротьби, принаймні, на час будівництва “єврей-
ської держави”. В іншому випадку, мета і завдання сіоністів не можуть
бути реалізовані. Це уявлення, окрім “класового інстинкту”, базувалось на
розумінні ризиків, здатних унеможливити інтенсивну, як у просторовому,
так і часовому відношенні, колонізацію Палестини32. Не відкидаючи
допустимість класової боротьби у сталому суспільстві, Жаботинський від-
значав, що «коли здійснюється процес колонізації і суспільство тільки
формується, клас – не клас, пролетар – не пролетар, а буржуазія – не бур-
жуазія. Всі вони – піонери, які беруть участь кожен по-своєму в спільному
і дуже важкому процесі. Вони усього лиш пішаки на шахівниці сіоніз-
му»33. Продовжуючи свою думку, Жаботинський пропонував створити
арбітражну комісію, яка б враховувала природним чином неспівпадаючі
інтереси найманого працівника і роботодавця. Відносини між двома кла-
сами представлялись йому не приватною справою сторін, а суспільно важ-
ливим питанням, що визначало хід колонізаційних процесів в Палестині34.

Жаботинський вважав, що «той, хто хоче служити сіонізму, не може не
боротись проти комунізму. ... Рідко зустрічаються в житті два настільки
несумісних рухи». Несумісність сіонізму і комунізму, в уявленнях
Жаботинського, обумовлювалась не тільки боротьбою ліворадикальних
сил проти соціальної опори сіонізму, але й підтримкою комуністами націо-
нальних рухів, у тому числі арабського, здатних істотно послабити міжна-
родну систему капіталізму. «Бо у відповідності до стратегічного закону, не
можна нехтувати ніякою армією, ніяким рухом опору, і бити супротивника
у його найслабкіше місце»35.

Напередодні чергового конгресу ВСО стало зрозуміло, що становище
Вейцмана похитнулось. У таборі “загальних” сіоністів, які до того контро-
лювали більшість, настала криза, і вплив Вейцмана у сіоністському русі
помітно зменшився. При обранні делегатів на майбутній конгрес визначи-
лись два основних центри здатних претендувати на фактичну владу в ВСО.
Такими силами сталисоціал-сіоністи і сіоністи-ревізіоністи, які мали у
своєму активі великі фракції, що об’єднували, відповідно, близько 29 і
21% делегатів конгресу.

XVII Сіоністський конгрес, щозібрався в Базелі в червні 1931 р., став
без перебільшення поворотним у долі сіоністського руху. Незважаючи на
наполегливі спроби англійців зберегти за своїм протеже пост голови ВСО,
Вейцман був усунений зі своєї посади і мінімальною більшістю голосів на
його місце був обраний Наум Соколов – постатьна рідкість бліда і слабка36.
І все ж, відставка Вейцмана не принесла ревізіоністам очікуваних резуль-
татів. Їх головним опонентам –”лейбористам” вдалосьстворити широку
коаліцію всіх партій, за винятком ревізіоністської, і сформувати нове прав-
ління ВСО, виключивши будь-яку участь останніх37.

Крім кадрових питань, на конгресі знов постала проблема визначення
кінцевої мети сіонізму38. Ревізіоністи наполягали на необхідності негайно
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визнати як таку – створення “єврейської держави” на усій території Ерец-
Ісраель, в той час, як загальні сіоністи Вейцмана і соціал-сіоністи Бен-
Гуріона, як і раніше вважали подібний крок передчасним. В результаті, на
XVII Сіоністському конгресі замість “максималістського”  підходу
Жаботинського і його однодумців більшість делегатів знов віддала перева-
гу помірному курсу “реалістів”, що передбачав поступове формування
політичних і економічних інститутів для створення у майбутньому “єврей-
ської держави”, принаймні, на частині території Ерец-Ісраель39. 

Остаточно переконавшись у неможливості реалізації в рамках ВСО
своєї програми, Жаботинський демонстративно розірвав свій депутат-
ський мандат і разом зі своїми прихильниками залишив залу засідань кон-
гресу40.

Таким чином, розвиток молодіжного руху сіоністів-ревізіоністів на
етапі становлення мав наступні особливості:

відбувалась поступова трансформація позиції ха-Цоар з питань спів-
праці з країною-мандатарієм: від практично безумовного схвалення, до
майже настільки ж безумовного несприйняття;

внаслідок стрімкого зростання в єврейській спільноті антибританських
і антиарабських настроїв, значно збільшилось представництво ревізіоніс-
тів у Всесвітній сіоністській організації;

чітко виокремився конфлікт, який визначив весь подальший розвиток
сіонізму, – конфлікт між соціал-сіоністами, які мали намір”закріпитись” в
діаспорі, і ревізіоністами, що прагнули “завоювати” єврейську громаду
Палестини;

були визначені ідеологічні та організаційні засади молодіжного союзу
сіоністів-ревізіоністів, який задавав тон усьому руху, і, у той же час, без
заперечень визнавав авторитет свого очільника.
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УДК 323.174
О. Б. КОБЕНКО

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГЛОБАЛЬНОЇ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Аналізується глобальна регіоналізація як феномен розвитку сучасного світу.
Процеси регіоналізації міжнародних відносин досліджуються в контексті глобалізації,
а простір глобального світу подається як трирівнева структура. Виявлено що причи-
ни глобальної регіоналізації тісно пов’язані з необхідністю суб’єктів глобального світу
вбудуватися у сучасне формування ієрархії глобального світу. 

Ключові слова: глобалізація, міжнародна регіоналізація, інтеграція, макрорегіон,
структура глобального світу, багатополярність.

Кобенко О. Б. Теоретические основы глобальной регионализации международ-
ных отношений

Анализируется глобальная регионализация как феномен развития современного
мира. Процессы регионализации международных отношений исследуются в контексте
глобализации, а пространство глобального мира представляется как трехуровневая
структура. Выявлено что причины глобального регионализации тесно связаны с необ-
ходимостью субъектов глобального мира встроиться в современное формирование
иерархии глобального мира

Ключевые слова: глобализация, международная регионализация, интеграция, мак-
рорегион, структура глобального мира, многополярность.

Kobenko Olesia. The theoretical foundations of global regionalization of internation-
al relations 

This article analyzes the global regionalization as a phenomenon of the modern world.
Regionalization of international relations are explored in the context of globalization, and the
space of the global world is represented as a three-tier structure. Revealed that the cause of
global regionalization closely linked with the need to integrate the subjects of global peace in
the modern global world hierarchy formation.

Key words: globalization, regionalization of international integration, macro-region, the
structure of the global world, multipolarity.

Однією з найважливіших особливостей розвитку світової спільноти в
другій половині XX ст. є глобалізація багатьох процесів і явищ у галузі
міжнародних відносин, посилення взаємозв’язків і взаємозалежності
сучасних держав. Глобалізація проявляється не тільки у світовому мас-
штабі, а й на регіональному рівні. Важливою складовою міжнародних від-
носин у XXI ст. є регіональне співробітництво і розвиток. У зв’язку з чим
істотно зростає значення регіонального чинника в сучасних міжнародних
відносинах.
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Феном регіоналізації міжнародних відносин бере свій початок у проце-
сах глобалізації, відповідно до цього розглядати і вивчати його слід у
цьому контексті.

У підходах до аналізу цих двох процесів немає єдності. Одні вважають
регіоналізацію складовою частиною глобалізації, інші сприймають її як
альтернативу. Наприкінці XXст. спроби універсалізації глобального спів-
товариства в неоднорідному соціальному часі стали супроводжуватися
посиленням тенденцій регіоналізації. Це викликало підвищений інтерес
до геополітичних (геоекономічним) концепціям «великих просторів». У
наукових колах все більше усвідомлюється той факт, що лише створення
наддержавних «великих просторів» є оптимальною моделлю, здатною
ефективно реагувати на зовнішні та внутрішні виклики.

Актуальність регіоналізації зумовлена сучасними тенденціями глобалі-
зації суспільного розвитку, включаючи політику, економіку і культуру. У
процесі глобалізації трансформуються інститути державної влади.
Частина державних функцій переходить на більш високий ієрархічний
рівень до всесвітніх та міжнародно-регіональних організацій. Одночасно
спостерігається тенденція до розширення прав субнаціональних територі-
альних громад – регіональних, муніципальних і провінційних. Таким
чином, в міжнародних відносинах в якості самостійних суб’єктів виступа-
ють саме регіони.

Аналіз процесу регіоналізації в сучасному світі, як вже було сказано
раніше, є одним з найбільш актуальних. На даний час проводиться досить
багато досліджень з проблем регіонального розвитку. Так що ж являє
собою дане явище? У чому полягає його сутність? Як воно впливає на стан
і ставлення сучасних держав? Перш ніж відповісти на ці та інші питання,
необхідно мати чітке уявлення, що таке регіон.

У теоретико-методологічній основі аналізу глобальної регіоналізації
знаходиться поняття «регіон» (від лат. «regio» – область). Трактування
даного поняття залежить від підходу до його аналізу та інтерпретації. Так,
існують економічна, культурологічна, геополітична, політологічна, філо-
софська, адміністративно-правова та інші трактування цього поняття.

У «Політичнії енциклопедії» регіон визначається як «самостійна про-
сторово-географічна, адміністративно-територіальна, інституційно-полі-
тична, економічна, соціальна, історико-культурна, етнічна і демографічна
величина»1. Дане трактування є відкритим за своїм змістом, і під це визна-
чення потрапляють такі різні за своїми масштабами регіони, як Одеська
область, Західна Європа, США, Південно-Східна Азія.

В енциклопедії «Глобалістика» приводяться такі визначення поняття
«регіон»: «1) простір, обмежений фізико-географічними, адміністративни-
ми або будь-якими іншими кордонами; 2) велике територіальне утворення,
що охоплює кілька країн, або значна адміністративна частина однієї краї-
ни, що відрізняються від інших територій сукупністю природних і (або)
історично сформованих, відносно стійких економіко-географічних та
інших особливостей»2.

Науковці Ю.А. Абрамов та В.І. Куйбар пропонують таке визначення
поняття «регіон»: «регіон слід розуміти як загальнонаукову категорію, що
позначає конкретно-історичну цілісність, що володіє властивістю ресур-
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сної технологічної та етнокультурної самодостатності для розширеного
соціального відтворення»3.

У Європейській хартії територіального самоврядування, що є додатком
до прийнятої Європейським парламентом Резолюції про регіональну полі-
тику Співтовариства і про роль регіонів, в ст. 1 є наступне визначення
регіону: «Регіоном називається територія, яка з географічної точки зору
являє собою виразне ціле, або ж є однорідним комплексом територій, які
створюють замкнуте ціле, для того щоб стимулювати культурний, соціаль-
ний та економічний прогрес»4.

Дані визначення, так само як і їх формулювання, методологічно від-
крито. Це дозволяє розуміти під даною категорією регіони будь-якого
рівня і трактувати ту чи іншу державу теж як регіон, як структуроутво-
рюючу одиницю. З даних визначень, регіоном є такі різні за масштабом і
якісним характеристикам структурні одиниці, як Баварія, Андалузія,
Фландрія, Близький Схід, Азіатсько-тихоокеанський регіон, Східна
Європа, Латинська Америка і т. д. Виходячи з цього у подальшому аналізі
ми будемо розглядати простір глобального світу у вигляді трирівневої
структури – сукупність суб-, мезо-та макрорегіонів, де поняття «регіон»
виступає як базовий елемент цієї трирівневої системи.

Таким чином, термін «регіон» використовується для визначення: 
– внутрішньодержавної адміністративної одиниці (Уельс, Корсика,

Флорида) і розуміється як субрегіон всередині держави; 
– поняття «регіон» ототожнюється з поняттям «держава», яке відповід-

но до даної логіки можна визначити як мезорегіони;
– для визначення групи держав (АТР, Північноамериканський регіон,

Європейський регіон і т. д.) і розуміється як макрорегіон; 
Якщо субрегіон та мезорегіон як соціально-територіальний, економіко-

територіальний і політико-територіальний феномен досліджений вже
досить глибоко, то сутність і роль регіональних макросистем в еволюції
сучасних глобальних процесів потребує більш детального вивчення.

Саме процеси, що відбуваються на макрорівні, призводять до «такої
конфігурації міжнародних відносин, в рамках яких основна взаємодія про-
тікає між різними регіональними угрупованнями, а не між окремими вели-
кими державами або коаліціями держав, географічно віддалених один від
одного»5. Результатом цих процесів є зміна Вестфальської системи світо-
устрою, трансформація геополітичної, геостратегічної та геоекономічної
структури глобального світу і складання нових центрів глобальної еконо-
міки і політики.

Макрорегіон, як правило, має ряд однорідних характеристик: загальні
наднаціональні органи управління (Європейський союз, СНД); соціокуль-
турні або мовні кордони (країни Британської співдружності,
Північноатлантичного співтовариства, арабський світ та ін); конфесійну
єдність (ісламський світ, християнська цивілізація); загальну соціально-
економічну модель розвитку (ліберальна, континентальна, середземномор-
ська, скандинавська і т. д.).

Глобальна регіоналізація має свої об’єктивні причини, головна з яких –
необхідність посісти своє місце у процесі становлення ієрархії політичних
суб’єктів глобального світу.
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Аналіз геополітичного простору сучасного глобального світу дозволяє
виділити наступні категорії геополітичних регіонів: центри сили і претен-
денти на центри сили.

Центр сили можна визначити як сукупність військових, економічних,
політичних, соціокультурних (цивілізаційних) ресурсів держави, наявність
яких визначає його геостратегічний, геоекономічний, геополітичний і
соціокультурний потенціал і дозволяє активно брати участь в управлінні
процесами глобального світу. Акумуляція в єдиному локальному геопрос-
торі всіх цих видів факторів утворює центр сили багатополярного світу.

Окремій державі цього домогтися досить складно, проте об’єднання з
іншими державами своїх економічних, політичних і військових ресурсів
дає можливість такому союзу (блоку) стати центром сили глобального
світу. При доведенні інтеграційних процесів до свого логічного завершен-
ня, тобто до формування повноцінного економічного, політичного, вій-
ськово-стратегічного союзу, дане утворення, акумулювавши потенціал
декількох суміжних держав, стає центром сили глобального світу. Однак
поки на практиці в зв’язку зі складністю реалізації даних умов повноцін-
ним центром сили вдалося стати лише Європейському союзу.

Претенденти на центр сили – це країни, які знаходяться в процесі
об’єднання своїх ресурсів і створення економічного, політичного та вій-
ськово-стратегічного союзу. До таких можна віднести багато регіональні
інтеграційні об’єднання, такі як АСЕАН, АТЕС, МЕРКОСУР, РСАДПЗ
(Рада співробітництва арабських держав Перської затоки),
Південноафриканський митний союз, ЕврАзЕС та інші, які перебувають в
даний момент, як правило, на етапі економічної інтеграції.

Тенденція глобального регіоналізму обумовлена   інтенсивними інтегра-
ційними процесами, які є у світі і в результаті яких відбувається об’єднан-
ня країн у регіональні системи. У науковій літературі все частіше зустрі-
чаються терміни «фрагментація світу», «терріторізація світу», «багатопо-
лярність» та ін.

На мою думку, це відображає сучасне формування структури глобаль-
ного світу, яка постає як сукупність макрорегіонів (полюсів, центрів сили
і макрорегіональних систем). Провідні макрорегіони (Євросоюз, АТР)
спільно з світовою державою США є основними рушійними силами гло-
балізації, різною мірою втягуючи в орбіту свого впливу решту держав. На
зміну Вестфальської системи світу приходить макрорегіональна поліцен-
тричнсть.

На макрорівні регіон розглядається як соціально-економічна і політич-
на цілісність, формально виражена (виступаюча) як наднаціональне і
транснаціональне утворення. 

Виходячи з даного твердження, можна констатувати, що в основі пара-
дигми глобального регіоналізму лежить уявлення про макрорегіони як про
інтегровану соціально-економічну, політичну систему, що володіє геоциві-
лізаційною цілісністю, соціокультурною близькістю і пов’язаністю певни-
ми наднаціональними політичними інститутами.

Тобто у контексті глобальної регіоналізації, регіоноутворюючими фак-
торами виступають як економічні, так і географічні, історичні, етноконфе-
сійні, соціокультурні, демографічні, інформаційні та інші фактори.
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Якщо економічна інтеграція зазвичай розглядається як процес створен-
ня єдиного комплексу на рівні національних економічних систем, то полі-
тичну інтеграцію можна трактувати як процес створення цілісного ком-
плексу на рівні національних політичних систем, що інтегруються. 

Для того, щоб зрозуміти сутність політичної інтеграції, необхідно роз-
глянути етапи інтеграції економічної, згідно з якими її поступовими рівня-
ми є: зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний
союз.

На початковому етапі міжнародної економічної інтеграції створюються
зони вільної торгівлі – ЗВТ, тобто скасовуються митні бар’єри у межах
об’єднання.

Другим етапом є створення митного союзу (ЕАВТ, ЛАСТ), це характе-
ризується вільним переміщенням товарів і послуг усередині угруповання,
єдиний митний режим відносно третіх країн.

Третім етапом є формування спільного ринку, це супроводжується зни-
женням бар’єрів між країнами не тільки у взаємній торгівлі, але й у пере-
міщення робочої сили і капіталу.

Та четвертим етапом економічної інтеграції є створення економічного
союзу – це передбачає проведення єдиної економічної політики, функціо-
нування єдиної валюти, створення єдиного емісійного центрального банку.

Побудувати відповідну шкалу, яка б визначала рівень політичної інтег-
рації, достатньо важко, в тому числі через відсутність кількісних показни-
ків. Хоча практика емпіричних спостережень за найбільш успішними
інтеграційними об’єднаннями, тобто тими, які перейшли від економічної
інтеграції до політичної (ЄС) або знаходяться на стадії такого переходу,
дозволяє виділити етапи їх еволюції:

– взаємне інформування та узгодження внутрішньої і зовнішньої полі-
тики країн – членів інтеграційного об’єднання;

– координація політики;
– створення системи регіональної безпеки;
– формування наднаціональних органів (контролю, координації, а піз-

ніше управління);
– прийняття спільної конституції.
Аналізуючи процес глобальної регіоналізації можна визначити його

характерні риси:
– не стихійний характер, тобто це заздалегідь спланований та проана-

лізований процес, що вимагає великої підготовчої роботи та сприймається
його учасниками як об’єктивна необхідність.

– асинхронність економічної та політичної інтеграції різних регіонів.
– наявність регіонального лідера, який ініціює інтеграційні процеси і є

їх головним двигуном.
– історична та етноконфесійна спільність.
– схожість економічних моделей розвитку, політичних систем і домі-

нуючої системи цінностей.
Глобальна регіоналізація проявляється наступним чином:
По-перше, інтеграція локальних спільнот і поєднання в макрорегіон.

Підставами для такої інтеграції виступають як внутрішні (економічне пар-
тнерство, схожість політичної культури та інститутів, соціокультурна
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близькість, наприклад, ідентична цивілізаційна матриця), так і зовнішні
чинники (загальні орієнтири зовнішньої політики, стратегії взаємодії з гло-
бальним світом і його акторами, рішення задач макрорегіональної безпеки
та ін.).

По-друге, відбувається локалізація самодостатнього територіально-еко-
номічного, територіально-політичного та територіально-соціокультурного
співтовариства, межі якого досить чітко окреслені й часто збігаються з
межами конкретної держави. Дані об’єднання можна позначити як «фун-
кціональні регіони», тобто що функціонують як суверенні держави.

По-третє, на базі інтеграції та локалізації виникає якісно нове геопо-
літичне і геоекономічне утворення, члени якого (суверенні держави) пере-
дають частину своїх функцій на наднаціональний рівень. Межі таких мак-
рорегіонів можуть збігатися з кордонами геоцівілізацій (наприклад, ЄС). У
даних об’єднаннях спостерігається тенденція до замикання торговельних
та інвестиційних потоків усередині системи, що сприяє досягненню ще
більшої самодостатності, незалежності від зовнішнього середовища, ста-
більності і безпеки. Особливо це стає актуальним у період фінансово-еко-
номічних потрясінь.

Глобалізація призвела до пошуків противаг і спроб створення геополі-
тичної рівноваги за допомогою регіоналізації міжнародних відносин.
Сучасний глобальний світ не обмежується реальним географічним про-
стором, він став багатовимірним.

Глобальна регіоналізація є наслідком глобалізації, яка призводить до
фрагментації світу на макрорегіони і формуванню ієрархічної глобальної
системи, що складається з полюсів, центрів сили, претендентів на центри
сили і регіональних систем глобального світу.

Таким чином, аналіз соціально-територіального простору глобального
світу і визначення політичної карти земної кулі дозволяє виявити феномен
глобальної регіоналізації, який показує якісно нову форму структурації
глобального світу.

Згідно з цим аналізом, в даний час історичної реальності відбувається
процес розмежування глобального геополітичного простору на декілька
центрів сили. В першу чергу це проявляється посиленням позицій КНР, як
світового лідера, та позицій Росії – про що свідчать процеси евразійської
інтеграції.

Досліджуючи сучасні тенденції розвитку глобального світу, стає оче-
видним те, що у найближчі роки основним змістом світової політики буде
наростання конфліктного потенціалу та суперництва між глобальними
центрами сили Заходу та Сходу. 
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УДК 141.7:131.035
Л. В. ПОППЕР

ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ ІДЕОЛОГІЇ ЕКОЛОГІЗМУ

Розкрито сутність політичного контексту екологізму як ідеології постіндустрі-
ального суспільства. Показано, що екологізм як альтернативний суспільно-політичний
рух сучасності у багатьох країнах світу перетворюється на частину урядового внут-
рішньополітичного курсу, ідеї екологізму входять у “плоть і кров” демократичної дер-
жави і суспільного устрою. Серед головних елементів політичної теорії екологізму
виділено й проаналізовано наступні: усвідомлення конечності можливостей екосисте-
ми і множинної взаємозалежності всіх її елементів; розвиток базисно-демократичної,
самоврядної політики; децентралізація соціального і політичного життя, орієнтація
на позаінституційні форми політичної участі (антипартизм); мультифронтальна
стратегія, як радикальна перебудова пануючих потреб і настанов на підставі цінніс-
ного (екологічного) консенсуса.

Ключові слова: екологія, екологізм, ідеологія, концепція, політика, екологічний рух.

Поппер Л.В. Политический контекст идеологии экологизма 
Раскрыто сущность политического контекста экологизма как идеологии постин-

дустриального общества. Показано, что экологизм как альтернативное общественно-
политическое движение современности во многих странах мира превращается в
составную правительственного внутреннеполитического курса, идеи экологизма вхо-
дят в “плоть і кровь” демократического государства и общественного устройства.
Среди главных элементов политической теории экологизма выделено и проанализиро-
вано следующие: осознание конечности возможностей экосистемы и множественной
взаимозависимости всех ее элементов; развитие базисно-демократической, само-
управляющей политики; децентрализация социальной и политической жизни, ориен-
тация на неинституционные формы политического участия (антипартизм); мульти-
фронтальная стратегия, как радикальное переустройство господствующих потреб-
ностей и наставлений на основе ценностного (экологического) консенсуса.

Ключевые слова: экология, экологизм, идеология, концепция, политика, экологиче-
ское движение.

Popper Lesa. Political context of the ideology of environmentalism
The nature of the political context of environmentalism as an ideology of the post-indus-

trial society is analyzed. It is shown that the environmentalism as the modern alternative
socio-political movement in many countries around the world turns into a component of the
internal policy of the governments. The ideas of the environmentalism become a part of the
“flesh and blood” of the democratic state and society. The author analyzed the following ele-
ments of the political theory of environmentalism: the awareness of the limits of the ecosystem
opportunities, and of the interdependence of all its elements; the development of the basical-
ly democratic and self-governing policies; the decentralization of social and political life, and
the focus on not institutional forms of political participation (antipartism); multi-frontal strat-
egy as a radical reorganization of the prevailing requirements and guidance on the basis of
values   (ecological) consensus.

Key words: ecology, environmentalism, ideology, concept, politics, environmental
movement.
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Екологізм у найширшому змісті є продовження, конкретизація і розви-
ток загально-гуманістичної, вічної, хоча й багато у чому утопічної ідеї гар-
монії людини і природи. Тому екологічну проблематику можна знайти
практично за будь-яких часів, у багатьох соціально-політичних ученнях, й
у такому підході питання щодо конкретного часу виникнення екологізму
втрачає усілякий сенс.

Якщо ж говорити про конкретну дату виникнення екологізму – то це
кінець 60-х – початок 70-х pоків ХХ ст. Саме в цей час з’явились глобаль-
ні прогнози Римського клубу, висновки окремих дослідників із вивчення
конкретно-екологічної ситуації. Перш за все відзначимо наукові доробки
теоретиків екологізму: Р. Аллена, А. Гора, В. Дам’є, Ж. Дорста, У. Дугласа,
Б. Коммонера, А. Печчеї, Ю. Одума, С. Оуена, Ф. Сен-Марка, Е. Фрома,
Г. Хейфлінга, В. Хьосле, Т. де Шардена, А. Швейцара, В. Шумахера та ін.
Науковий аналіз, проведений вказаними дослідниками дозволяє зробити
загальний висновок про те, що існують природні межі перетворення при-
роди, за якими починаються незворотні зміни функціональних характе-
ристик біосфери. Нині людство опинилось перед лицем найглибшої еко-
логічної кризи, яка поступово переростає в екологічну катастрофу.

Досить плідно в обґрунтуванні конкретного екологічного знання пра-
цюють й вітчизняні дослідники, які розвивають традиції, започатковані ще
В. Вернадським: Г. Бачинський, В. Бродвій, В. Добровольський, Ю. Злобін,
В. Єлисєєв, М. Калінін, В. Кучерявий, Л. Макаренко, О. Микитюк,
С. Мороз, С. Стойко, Ю. Туниця, І. Черваньов, Ю. Шеляг-Сосонко та ін.
Можна вважати, що перспективи українського екологізму багато в чому
визначатимуться саме цим напрямком знань. Саме конкретне екологічне
знання, науковий алармізм (від фр. Alarm – тривога) з приводу майбутньо-
го планети, усвідомлення можливої майбутньої її катастрофи послужило
поштовхом до створення тої сукупності ідей, які ми визначаємо як еколо-
гізм. Воно ж постійно стимулює пошуки нових підходів до формування
екологічного світогляду.

Зазначимо, що екологізм несумісний з доктринами, що виходять з
заздалегідь встановлених теоретичних принципів як свого ядра. Він вихо-
дить не з принципів, а з конкретних фактів загибелі природного середови-
ща. Тому те, навколо чого концентрується філософія вітчизняного еколо-
гізму, стосується перш за все проблем взаємодії людини й природи
(В. Акопян, В. Андрущенко, Л. Большак, С. Волковинський, Т. Гардашук,
В. Деркач, А. Єрмоленко, Г. Йонас, Ф. Канак, М. Кисельов, С. Кримський,
В. Крисаченко, В. Лук’янець, Г. Марушевський, О. Стегній, Г. Ярчук та ін.)
й містить водночас глибокий політичний контекст.

Вибуховим початком заявили про себе екологічні рухи, що незабаром
трансформувались у ряді країн у специфічні партії. Тому закономірне
домінування у визначенні екологізму таких його характеристик як форма
соціального протесту, організованого у межах руху, як етичний й гуманіс-
тичний принцип життя громадян цивілізованого, демократичного суспіль-
ства і т. ін. Але визначення екологізму ніколи не може набрати закінчено-
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го й конкретного вигляду доти, поки він не буде визначений як ідеологія в
усіх її проявах, поки не буде сформульована його суть, основні принципи
та концептуальні засади.

Однак, наскільки екологізм співставимий з ідеологією? Традиційно під
ідеологією розуміють систему цінностей, сукупність взаємопов’язаних
ідей, уявлень і переконань, призначених об’єднувати людей заради спіль-
ного життя і спільних дій1. 

Дійсно, ідеологія, якщо абстрагуватись від її конкретної форми, від сту-
пеню деталізації, від засобів аргументації й т. ін., є не щось інше як кон-
солідуючий нормативний образ суспільства, як особливий зріз свідомості,
яка, виявляючи прихильність людей певним цінностям й інтересам, орієн-
тує на дію по їхній реалізації. Як відзначав А. Шафф: “Під ідеологією я
розумію систему переконань /beliefs/ і позицій /attitudes/ у значенні схиль-
ності людини діяти, яка на підставі соціально прийнятної системи ціннос-
тей детермінує орієнтацію дій людини, націлених на здійснення /досяг-
нення/ визнаної найкращою формою суспільного життя. Без ідеології, що
розуміється таким чином, не може існувати жоден рух, жодна політична
партія”2. Отже, без загальних ідеологічних меж будь-яка політична дія
буде сліпою й хаотичною, позбавленою змісту навіть для тих, хто її здійс-
нює. Й навпаки, неінституціалізованість ідеології у суспільно-політичній
сфері позбавляє її атрибутивної властивості.

У цьому контексті цілком правомірно відзначити тісний взаємозв’язок
між екологією й екологізмом. Однак, як справедливо застерігає Р. Кіркман,
не слід ототожнення ці поняття, наголошуючи, що екологія – це насампе-
ред наука, яка досліджує, об’єктивує життя на Землі у формі знань з пози-
цій зовнішнього спостерігача, тоді як екологізм охоплює взаємозв’язки і
взаємо– відповідність між людським суб’єктом і біосферою як безпосе-
реднє переживання цих зв’язків із середини, як певна характеристика люд-
ської екзистенції3. 

Оцінюючи позицію Р. Кіркмана щодо визначення екології й екологізму,
Т. Гардашук зауважує, що “екологія як комплексна наука становить важли-
ве підґрунтя сучасного екологізму, але не тотожна йому. Більше того,
зв’язок між екологією й екологізмом не є простим лінійним, а вимагає
занурення у широкий пізнавальний, світоглядний, а також загально-куль-
турний і цивілізаційні контексти, спираючись не лише на знання, а й на
традиції, досвід, мудрість, інтуїцію, віру тощо. Таким чином, якщо еколо-
гія лежить у сфері науки, то екологіям охоплює собою частково сферу еко-
логії і частково – сферу поза наукового знання”4. 

Головним організуючим принципом будь-якого ідеологічного явища є
вимога “з практики і для практики”. Це повністю стосується й екологізму,
що первісно виник лише як соціальний рух, але який по мірі розвитку
прийшов до необхідності розвитку власної ідеологічної бази, здатної, у
свою чергу, не лише пояснити, але й намітити шляхи перетворення самої
дійсності. Дане положення дозволяє довести як факт наукової легітимнос-
ті екологізму як сучасного суспільно-політичного явища, так і визнати
потребу в його розвитку для загально-соціальної теорії і соціально-полі-
тичної практики.
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З часу свого виникнення, екологізм завжди мав чітку політичну орієн-
тацію, що по мірі його теоретичного розвитку закономірно повинно було
призвести до формування політичної ідеології. Оцінюючи ідеологічну
доктрину сучасного екологізму можна відзначити, що вона володіє всією
неповторною специфікою, притаманною її творцям. Сучасний екологізм
настільки теоретичний, наскільки він здатний вирішувати актуальні теоре-
тичні проблеми екологічного руху, весь комплекс екологічних проблем
суспільства. Отже, ідеологічну теоретичність екологізму необхідно оціню-
вати не стільки у порівнянні з іншими ідеологічними побудовами, скільки,
й більш за все, керуючись критеріями практичної доцільності і необхід-
ності існування такого ідеологічного феномену, яким первісно є екологізм.

В ідеології екологізму слід виділити такі важливі компоненти: конкрет-
но-екологічне знання, філософська, політична, економічна теорії, еколо-
гічний футуризм.

Поява екологічної політичної теорії була обумовлена необхідністю як
впровадження екологічних цінностей у соціальну практику, трансформаці-
єю різних соціальних інститутів, у тому числі й інститутів влади, так і
потребою вирішення конкретних екологічних проблем на локальному
рівні. Крім того, переведення цінностей екологізму на мову політичної
теорії сприяло подальшій конкретизації екологічних понять, збільшенню
різноманітності контексту, в якому вони існують, і, нарешті, створенню
концептуального образу оптимального, “екологічно виправданого” полі-
тичного режиму.

Зауважимо, що політична теорія екологізму досить своєрідна. Вона
дещо по-іншому поставила традиційні проблеми й висунула ряд нових. З
точки зору теоретиків екологізму, необхідно говорити про нове усвідом-
лення поняття “влада”, про політичну екологію, куди входять всі аспекти
життя і існування людей. Серед них важливе місце посідають власне полі-
тичні, тобто розробка і обгрунтування шляхів політичної організації сус-
пільства, проблеми взаємовідносин громадянського суспільства і держави,
політична етика і політичні принципи. Доводячи правомірність ствер-
дження нової екологічної парадигми в політиці, екологісти пов’язують
появу кризових явищ у сучасному політичному процесі з екологічної кри-
зою (О. Андрос, О. Базалук, В. Кирик, Л. Курняк, С. Крутько, О. Сал -
товський, Л. Стасюк, Г. Таран, В. Топоровський, М. Хилько, В. Шибко).

Серед головних елементів політичної теорії екологізму виділимо такі:
1. Цілісний підхід до світових проблем, взаємозв’язок усього з усім, у

тому числі й людських спільностей. І хоч ця ідея розвивалась мислителя-
ми з часів античності, екологізм додав до неї новий елемент – усвідомлен-
ня майбутнього омніциду (загибелі всього живого). Лише цілісний, сис-
темний погляд на світ дозволить, на думку екологістів, уникнути глобаль-
ної катастрофи. Планетарна свідомість, що формується, основується, зок-
рема, на думку А. Тоффлера, не на принципах laisserfaire, а на ідеях глоба-
лізму, які заперечують націоналізм і суверенітет: “Якщо націоналізм
покликаний говорити за всю націю, то глобалізм за увесь світ”5. Цю думку
підтримує відомий дослідник М. Мойсеєв: “Спільні труднощі повинні
породити відчування нової спільності: ні родини, ні роду й навіть ні краї-
ни – загальнопланетарної єдності”6.
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Отже, внаслідок глобалізації суспільних відносин суб’єктом політич-
ного процесу стає не національна держава, а людство в цілому. Ключовим
моментом цілісного підходу є тривога з приводу екологічних проблем,
усвідомлення конечності можливостей екосистеми і множинної взаємоза-
лежності всіх її елементів.

2. Категорія “базисної демократії”. На думку екологістів сучасні
форми демократії підкоряють більшість меншості, вони неспроможні
забезпечити широку участь громадськості у процесі формування політики
взагалі і екологічної політики, як головної, зокрема. Без збереження й роз-
ширення демократичних прав неможливо вести успішну боротьбу за
покращення умов праці й життя населення, проти руйнування навколиш-
нього середовища.

Від виявлення “дефіциту” позитивного у сучасних типах демократії
екологісти конструюють свою, альтернативну модель системи “влада-
людина”. Суть її у відмовленні від будь-яких форм насильства і розвиток
базисно-демократичної політики, тобто максимально децентралізованої,
“прямої демократії”, головними принципами якої повинні стати справжнє
народовладдя, рівноправність, воля особистості. 

Разом з тим, поняття “базисної демократії”, “демократії самоврядуван-
ня” трактується досить широко. Це й організаційний принцип партії, і
політична організація суспільства, і соціально-політична діяльність мас, і
програма ненасильницьких дій по впровадженню нових цінностей в сві-
домість людей7.

Як принцип політичного упорядкування суспільства “базисна демокра-
тія” вмішує в себе запровадження максимально близького кожній людині
самоврядування шляхом передачі функцій управління окремим територі-
альним одиницям – аж до міських кварталів. Це дасть змогу населенню
відкрито й без посередників висловлювати свою думку з усіх життєво важ-
ливих питань. Як перехідне явище до такої форми демократії екологістами
пропонується широке використання місцевих й загальнонаціональних
референдумів з усіх питань зовнішньої і внутрішньої політики. Кінцевим
підсумком системи заходів по здійсненню “базисної демократії” повинна
стати ситуація, коли політична діяльність взагалі перестає бути професією
й вона стане свого роду “громадською роботою” кожної людини.

3. Децентралізація соціальної і політичної активності. Цей елемент
політичної теорії екологізму логічно витікає з попереднього. Головною
мішенню критики стає “левіафанізм”, гігантизм політичних систем, особ-
ливо держави. Під цим розуміються не розміри політичної організації, а
ступінь її втручання у особисте життя. Розрив з цією практикою припускає
перехід до общинних форм організації суспільно-політичного життя, що
основується на принципах “базисної демократії”. Община є єдино можли-
вим місцем, де людина має шанс реалізувати себе. Система ж общин, скла-
довими частинами якої є села, квартали, селища (тобто свого роду замкне-
ні екосистеми) вважається цілком достатньою для здійснення головних
функцій людини як соціальної істоти8.

Для екологістів є непорушним, що сучасна держава – породження
індустріальної системи, а тому вона повинна “відмирати” разом з цією
системою. Звідси гасла: “діяти проти держави і без держави”, “розсіюван-
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ня державної служби серед низових комірок суспільства”. У силу общин-
ної організації соціального життя заперечується політичний масштаб
національної держави на користь регіонального устрою. У федерації регіо-
нів екологісти вбачають і майбутнє усієї планети, де буде одночасно реалі-
зований і політичний принцип різноманіття.

Таким чином, теоретичні побудови екологістів з проблем державної
влади поєднують давній анархістський ідеал суспільства без центрального
уряду, суспільства» у якому особа володіла б високим ступенем свободи,
що свідчать про зростання вимог регіоналізації, децентралізації, функціо-
нальної диференціації структур, які приймають рішення.

4. Важливою складовою політичної теорії екологістів є орієнтація на
позаінституційні форми політичної участі, антипартизм. Традиційні
політичні партії, як одна з несучих конструкцій сучасної політичної систе-
ми, що намагаються зберігти status quo, заперечуються. Теоретики еколо-
гізму вважають, що між флангами у сучасних політичних системах немає
принципової різниці. Ліві, праві, центр повинні бути змінені такою парті-
єю, яка б виходила не з соціального критерію у своїй діяльності, а перш за
все з гострих суперечностей між людиною і технікою, людиною і держа-
вою, які особливо яскраво виявляються у сфері екології. Це повинна бути
партія нового типу, свого роду “антипартія”, у якій не було б тенденції до
бюрократизації.

5. Політичні принципи переходу до нового екологічного суспільства –
наступний важливий елемент політичної теорії екологізму. Підіймаючи
питання про реалізацію своїх цілей, екологісти не лише не покладають
жодних надій на державний апарат і партії, але й, закликають максималь-
но дистанціюватись від них. Вони вважають, модель розвитку суспільства,
яку вони пропонують, не може бути досягнута ані через соціальну рево-
люцію, ані через реформістську політику. Своїх цілей екологісти мають
намір досягти, використовуючи так звану мультифронтальну стратегію,
що містить у собі різні форми боротьби. Вони мають намір поступово під-
вести суспільство до такої системи управління, при якій централізованій
владі залишається мінімальна сфера діяльності.

Важливою складовою частиною цієї мультифронтальної стратегії, без
якої неможливе досягнення глибинних змін, є радикальна перебудова
пануючих потреб і настанов. Це буде “мініреволюція”, на відміну від “мак-
рореволюцій”. Її важелями є зростання освітнього рівня, переконаність,
більш рівномірний перерозподіл ресурсів, підтримка всім суспільством
реформ, усунення заборон, ненасильницький опір, постійне самовдоско-
налення людей і будівництво нових людських відносин у межах невеликих
колективів.

Основним принципом досягнення нового політичного і соціального
порядку е консенсус й ненасильство. Вважається, що екологічні і соціаль-
ні відносини повинні розвиватись шляхом “розсіяного переходу”.
Політика прямого диктату, політичний екстремізм неприйнятні. Ставка
робиться на так звану “революцію коренів трави”: поступову, у межах
існуючого закону перебудову громадських відносин, на утворення пара-
лельно нинішньому іншого суспільства, з іншим способом життя, іншими
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цінностями, нормами і принципами, на поступове “виключення” окремих
ланок від існуючої системи.

Разом з тим, екологізм не виходить з образу ворога. Усі сили, діючі у
суспільстві, він розцінює як даний контекст, як можливих партнерів і опо-
нентів, а не як “своїх-чужих”, “друзів-ворогів”. Ніхто не відкидається як
можливий союзник, ніякі попередні умови для спільних дій не висувають-
ся. Умовою спільних дій виступає лише цінностний консенсус.

Таким чином, формулюючи принципи зміни структур сучасного сус-
пільства, екологісти продовжують тривалу політичну традицію ненасиль-
ства. Цей принцип визнаний прогресивним людством як основний полі-
тичний інструмент, що виявився у різнорідних точках земної кулі, захища-
ється різними за характером своєї діяльності людьми і конкретизується у
реальних політичних діях .

Значне місце в обгрунтуванні політичної стратегії екологізму посідає
фактор часу. Сучасний період розглядається ними як перехідний. З одного
боку, відзначається, що “мирна експансія” екологічних цінностей – від-
носно тривалий процес. “Нові політичні структури, – зауважує А.
Тоффлер,– створюватимуться не єдиним напруженням насильної револю-
ції, а виникнуть протягом десятиріч як наслідок багатьох тисяч новацій і
колізій на самих різних рівнях”9. З другого боку підкреслюється, що якщо
у ідеологів індустріалізму у розпорядженні були сторіччя, то у екологістів
– десятиріччя. Причому якщо суспільство не повернеться до нових пер-
спектив свого розвитку вже у цьому сторіччі, то подальший розвиток буде
проблематичним.

Завершуючи розглядання політичної теорії екологізму, слід відзначити,
що не доводиться очікувати активної розробки її вітчизняними екологіста-
ми. Пов’язане це перш за все з незавершеністю вирішення політичних про-
блем, притаманних структурам індустріального суспільства (національна
держава, розвинена соціальна і політична структура, громадянське сус-
пільство й т. ін.). Можна очікувати, що розробка політичних концепцій
екологізму в нашій країні відбуватиметься шляхом вибіркового сприйман-
ня окремих положень з концепцій і доктрин, які розвиваються на Заході.

З часу свого виникнення, екологізм завжди мав чітку політичну орієн-
тацію, що по мірі його теоретичного розвитку закономірно повинно було
призвести до формування політичної ідеології. Оцінюючи ідеологічну
доктрину сучасного екологізму, можна відзначити, що вона володіє всією
неповторною специфікою, притаманною її творцям. Сучасний екологізм
настільки теоретичний, наскільки він здатний вирішити актуальні теоре-
тичні проблеми екологічного руху, весь комплекс екологічних проблем
суспільства. Отже, ідеологічну теоретичність екологізму необхідно оціню-
вати не стільки у порівнянні з іншими ідеологічними побудовами, скільки,
й більш за все, керуючись критеріями практичної доцільності і необхід-
ності існування такого ідеологічного феномену, яким первісне є екологізм.

Необхідно визначити, що ідеологічна доктрина сучасного екологізму
не є ще досить стрункою, структурно-логічною побудовою. Не вистачає
послідовності, чіткості, всебічності розгляду і узгодженості окремих час-
тин цього теоретичного утворення, що формується. Разом з цим, досить
чітко виявляється необхідність подальшої розробки даного, безперечно
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перспективного і інтересного підходу до аналізу політичних процесів і
інститутів влади, що грунтується на врахуванні екологічного політичного
світогляду, менталітету, підходу до визначення перспектив політичного
курсу партій і урядів, активізації усіх форм політичної участі.

В становленні сучасного екологічного руху, в його практичній діяль-
ності виявляється весь інноваційний потенціал ідеології екологізму.
Значення екологічного руху складається не з успіхів або невдач окремих
акцій, воно не пов’язане прямо з їхньою масштабністю, усталеністю, орга-
нізованістю і іншими традиційними атрибутами. Для нашої країни особ-
ливо важливий сам по собі процес “самоконструювання”, самогенеруван-
ня громадянської активності, ступінь впливу на формування соціокультур-
них орієнтацій, а також типів /і стереотипів/ соціальної дії всередині сус-
пільства у тривалій перспективі. Розвиток екологічних рухів відзеркалюе
масове зростання громадської відповідальності людей за долю своєї краї-
ни. В свою чергу він стимулює процес засвоєння масами нових політич-
них, ідеологічних і ціннісних орієнтирів, формуванні мислення, що відпо-
відає вимогам епохи.

Екологічні цінності, що накопичуються в громадянському суспільстві,
з невідворотністю сприймаються демократичною державою, гармонійно
вписуючись в неї. Це призводить до втілення екологізму на рівні політич-
ної практики держави. Можливість затвердження в налий країні нової –
екологічної – моделі соціального розвитку багато в чому залежатиме від
того, якою мірою вона відповідає сучасному соціокультурному ідеалу, що
формується на перехрещенні пивілізапійних традицій, актуальних очіку-
вань, намагань і інтересів масових суспільних груп, а також – не найос-
таннім чином -світових тенденцій і імперативів, серед яких виділяються
екологічні цінності.

Виходячи з цього усього, необхідна особливо ретельна увага до фено-
мену екологізму. Не можна упустити період інтенсивного формування
ідеологічної доктрини екологізму, конкретного екологічного руху, еколо-
гічних орієнтирів державної політики в нашій країні. Необхідно активізу-
вати розробку даних проблем екологізму у вітчизняній науковій літературі
з тим, щоб хоча б не відставати від світового рівня розробки даних про-
блем.
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УДК 343.2 (477)
О. О. ЖИТНИЙ

АКТУАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ МЕТОДОЛОГІЇ 
ПІЗНАННЯ ІНСТИТУТУ ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ1

Проблеми методики й методології в теорії правознавства та галузевих
юридичних науках є, з одного боку, перманентно актуальними й такими,
що постійно привертають увагу фахівців, але з іншого – одними з най-
менш вивчених. Цей висновок поширюється й на стан, в якому перебуває
методологічний базис сучасної кримінально-правової доктрини, який
навряд чи можна визнати досконалим чи хоча б задовільним. Водночас,
розбудова демократичної правової держави, формування сучасної націо-
нальної кримінально-правової системи, удосконалення засобів і заходів
кримінально-правового впливу обумовлюють необхідність поглибленого
вивчення та критичного осмислення теоретичних засад проведення фун-
даментальних і прикладних розробок у сфері кримінального права. Саме
тому зростає значення наукознавчих досліджень, предметом яких є засоби,
форми та прийоми пізнання, якими може й повинен користуватись фахі-
вець з кримінального права у своїх наукових розвідках (незважаючи на те,
є вони масштабними чи фрагментарними). Шлях до правильного розумін-
ня природи та сутності феноменів цієї галузі, їхнього змісту, характерис-
тик та особливостей завжди лежить через оволодіння сучасним методоло-
гічним арсеналом такого роду досліджень. Без них у теорії кримінального
права України не може бути забезпечено ані якості наукових праць, ані
приросту нових теоретичних знань. Згадаємо, що ще на порозі Нової доби
Фр. Бекон порівняв метод із ліхтарем, стверджуючи, що навіть кульгавий,
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який іде з ліхтарем по дорозі, випередить того, хто біжить без дороги, а
Р. Декарт вказував: «для відшукання істини потрібен метод». 

На шляху «озброєння» дослідника сучасним методологічним інстру-
ментарієм у сфері пізнання кримінально-правових явищ виникають різні
перепони. Одна з них – відсутність в Україні ґрунтовних наукових праць з
методології пізнання кримінального права, його системи та складових.
Спостерігається певний дефіцит нових розробок саме з методології кримі-
нально-правової науки, звичне використання фахівцями давно напрацьо-
ваних пізнавальних засобів, фактична відсутність оновлення прийомів
накопичення й обробки нових наукових знань. Наявні наукові доробки
методологічних проблем кримінального права, які належать перу таких
вітчизняних фахівців, як Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Н.О. Гуторова,
О.О. Дудоров, О.М. Литвинов, В.О. Навроцький, Є.Л. Стрельцов,
В.Я. Тацій, В.О. Туляков, В.П. Тихий та деяких інших вчених стосуються
лише окремих наукознавчіх аспектів кримінально-правової доктрини.
Друкованих праць монографічного рівня, що були б присвячені методоло-
гії досліджень окремого кримінально-правового інституту, в Україні доне-
давна не видавалось. Тому помітною подією у науці кримінального права
в цьому році є вихід друком монографії «Інститут покарання неповноліт-
ніх у кримінальному праві України (нарис з методології дослідження)»,
автором якої є начальник ад’юнктури (аспірантури) Донецького юридич-
ного інституту МВС України, кандидат юридичних наук, старший науко-
вий співробітник Єгор Сергійович Назимко.

Необхідно зазначити, що Є. С. Назимко не вперше звертається до
питань методології кримінально-правових досліджень. Він є співавтором
виданого у 2012 році науково-практичного посібника «Методологія кримі-
нально-правових досліджень», циклу наукових статей, присвячених цій
проблематиці (їх більше двадцяти) та виступів на науково-практичних
форумах, як в Україні, так і поза її межами. Таким чином, зазначена праця
є етапом тривалої, вдумливої роботи зазначеного автора над розв’язанням
методологічних проблем кримінально-правової доктрини.

Рецензована монографія є першою у вітчизняній кримінально-правовій
науці науково-практичною працею, в якій висвітлено проблеми методоло-
гії пізнання інституту покарання неповнолітніх та суміжних з ним явищ
соціальної та правової дійсності. Уявляється, що завдання цієї книги поля-
гає в узагальненні найбільш важливих методологічних підходів, способів
та засобів пізнання інституту покарання неповнолітніх у кримінальному
праві України та розробленні на цій основі науково-практичних рекомен-
дацій для двох сфер наукової діяльності в галузі кримінального права:
1) вдосконалення методологічних засад кримінально-правових дослід-
жень; 2) забезпечення якості законодавства України про кримінальну від-
повідальність та підвищення ефективності його застосування. І, як свід-
чить аналіз роботи, ці завдання Є. С. Назимко досить успішно вирішив.

Авторові вдалося поєднати суто теоретичний матеріал з широкою емпі-
ричною базою дослідження, що своєю чергою, дозволило йому відійти від
«сухого теоретизування» до «живих», в тому числі й праксеологічних про-
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блем інституту покарання неповнолітніх. При цьому слід зазначити, що
здійснений в монографії опис засад використання конкретних методів
наукового пізнання, екстрапольованого на проблематику окремо взятого
інституту кримінального права України, може бути використаний і при
вивченні інших положень цієї галузі. 

Вдалою є загальна композиція й архітектоніка монографії. У першому
її розділі розглядаються теоретичні засади методології пізнання інституту
покарання неповнолітніх у кримінальному праві України. Цікавим є лін-
гво-семантичний аналіз базових понять дослідження та визначення струк-
тури методології пізнання інституту покарання неповнолітніх. На цій
основі побудовані подальші розділи монографії. Також Є.С. Назимко звер-
тає увагу наукової громадськості на необхідність розроблення теоретико-
методологічних засад інституту покарання неповнолітніх у кримінальному
праві України. 

В другому розділі основна увага приділяється філософсько-світогляд-
ним підходам та методам пізнання інституту покарання неповнолітніх у
кримінальному праві України. При цьому висвітлюється не лише можли-
вості застосування діалектичного, позитивістського, антропологічного,
культурологічного та гременевтичного підходів, а й приділяється увага
дослідженню впливу релігії на формування концепції інституту покарання
неповнолітніх. Таким чином, Є. С. Назимко позиціонує себе як прибічник
методологічного й ідеологічного плюралізму, що в сучасних умовах бага-
товекторності розвитку суспільно-політичних процесів є достатньо про-
дуктивним підходом.

У третьому розділі монографії автор досліджує загальнотеоретичні
методи пізнання інституту покарання неповнолітніх. Піддано аналізу як
загальновідомі способи пізнання кримінально-правової дійсності (струк-
турно-функціональний аналіз, історичний, системний, компаративіст-
ський, статистиічні методи), так і ті, викорситання яких потребує подаль-
шого осмислення й обгрунтування (синергетичний та математичні мето-
ди).

Важливим є аналіз зарубіжного досвіду кримінально-правового регу-
лювання інституту покарання неповнолітніх. Із застосуванням порівняль-
ного методу в роботі сформульовано значну кількість цікавих пропозицій,
адресованих українському законодавцеві (наприклад, необхідності розроб-
лення окремого закону стосовно заходів кримінально-правового впливу на
неповнолітніх). 

Останній – четвертий розділ монографії – присвячений емпіричним
методам пізнання інституту покарання неповнолітніх. Автором надається
загальна характеристика та здійснються аналіз можливостей застосування
методів психології та соціології під час дослідження інституту покарання
неповнолітніх. Наводяться результати анкетування суддів, пересічних гро-
мадян та осіб, що відбули покарання щодо ефективності застосування
покарання до неповнолітніх та можливість їх використання у законодавчій
та правозастосовній діяльності.

Загальні й часткові висновки, запропоновані у праці Є. С. Назимка, є
достатньо аргументованими. Їх достовірність зумовлена тим, що дослід-
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ження ґрунтується на широкій джерельній базі, нормативно-правових
документах стосовно проблем покарання неповнолітніх у кримінальному
праві України, на використанні широкого пласту наукової літератури.
Викладений у роботі матеріал характеризується об’єктивністю, науковіс-
тю, послідовністю. Книгу написано гарною мовою, що легко сприймаєть-
ся.

Наукова значущість рецензованої монографії полягає в тому, що робо-
та є комплексним дослідженням проблеми методології пізнання інституту
покарання неповнолітніх у кримінальному праві України. Наукові виснов-
ки та рекомендації автора можуть бути використані для подальших науко-
вих пошуків у сфері пізнання кримінально-правових явищ, а також для
вдосконалення кримінально-правової регламентації інституту покарання
неповнолітніх, що надає роботі очевидного практичного значення. 

Як і будь-яка значна за обсягом та кількість розглянутих питань науко-
ва праця, монографічне дослідження Є.С. Назимка не позбавлене деяких
недоліків. Щодо змісту цієї праці є певні зауваження та побажання, які сто-
суються, зокрема: 1) необхідності більш ґрунтовного дослідження історії
розвитку інституту покарання неповнолітніх у вітчизняному кримінально-
му законодавстві та розгляду впливу наукових концепцій на формування
цього законодавства та практики його застосування; 2) потреби у деталь-
ному аналізі структурних елементів інституту покарання неповнолітніх, у
наданні їх характеристики; 3) більш повного вивчення і узагальнення
досвіду іноземних держав у частині регламентації інституту покарання
неповнолітніх; 4) критичної оцінки положень інституту покарання непов-
нолітніх за кримінальним правом України крізь призму загальновизнаних
принципів і норм міжнародного права з продуктивним використанням при
цьому методу порівняльного правознавства. Зазначені зауваження визна-
чають для автора перспективи подальших наукових розвідок та, як уявля-
ється, можуть надати роботі більшої інформативності та гносеологічної
цінності.

В цілому ж монографія за обсягом та змістом, характером досліджува-
них питань та вирішуваних завдань становить вагомий доробок у розвиток
юридичної, зокрема кримінально-правової науки. Вона може бути цікавою
і корисною для широкого кола читачів – від студентів (курсантів, слухачів),
аспірантів і викладачів до юристів (теоретиків і практиків), які цікавлять-
ся методологією пізнання кримінально-правових явищ.
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