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УДК 34 : 165.242.1

С. О. ГЛАДКИЙ

СТРУКТУРА САМОСВІДОМОСТІ У КОНТЕКСТІ 
ПРАВОВОГО САМОПІЗНАННЯ

У статті з позицій міждисциплінарності розглядається низка питань, що
належать до комплексу проблем науково-теоретичного і практичного характеру,
які виникають у процесі розробки автором теоретичних засад, методології й
методики правового самопізнання. Згідно з логікою цього дослідження, піддають-
ся аналізу структура самосвідомості людини та її правові компоненти. Правова
самосвідомість осмислюється як психічне утворення, яке може бути дієвим регу-
лятором правової поведінки і чинником поступального розвитку правосвідомості
та правової культури індивіда.

Ключові слова: свідомість, самосвідомість, Я-концепція, правосвідомість,
правова самосвідомість, правове самопізнання.

Гладкий С.А. Структура самосознания в контексте правового самопозна-
ния

В статье с позиций междисциплинарности рассматривается ряд вопросов,
относящихся к комплексу проблем научно-теоретического и практического харак-
тера, которые возникают в процессе разработки автором теоретических основ,
методологии и методики правового самопознания. Согласно логике этого иссле-
дования, подвергаются анализу структура самосознания человека и его правовые
компоненты. Правовое самосознание осмысливается как психическое образование,
которое может быть действенным регулятором правового поведения и факто-
ром поступательного развития правосознания и правовой культуры индивида.

Ключевые слова: сознание, самосознание, Я-концепция, правосознание, право-
вое самосознание, правовое самопознание.
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Gladky Sergiy. The structure of self-consciousness in the context of legal self-
knowledge

In the article from the point of interdisciplinary addresses issues development of con-
sciousness of the individual in the field of law. Investigation of the structure of self-con-
sciousness is a necessary step towards the development of the author of the theoretical
foundations, methodology and methods of legal self-knowledge. Legal consciousness is
interpreted as mental education, which can be an effective regulator of legal behavior
and factor the progressive development of legal awareness and legal culture of the indi-
vidual.

Key words: consciousness, self-consciousness, self-concept, legal consciousness,
legal self-consciousness, legal self-knowledge.

Розуміння правосвідомості як невід’ємної складової (одного з
«вимірів») свідомості людини зумовлює визнання того, що в структурі
правосвідомості є утворення, які формуються в результаті індивідуаль-
ного самоусвідомлення. Значеннєво поняття самосвідомості та самоус-
відомлення пов’язані між собою так само, як поняття свідомості й усві-
домлення. Самоусвідомлення можна вважати актом свідомості, який
спрямовується на неї саму.

Сучасні українські дослідники, зокрема, Ю. Калиновський, свідомі
того, що на індивідуальному рівні розвинута правосвідомість зумовле-
на активізацією таких компонентів, як самооцінка, самоконтроль,
самопізнання, самоідентифікація, а також того, що вищезазначені ком-
поненти є основою правової самосвідомості, яка виступає дієвим регу-
лятором правової поведінки та суспільного правопорядку в цілому1.
Разом з тим, аналіз наукової літератури з проблем правосвідомості
свідчить про очевидну недостатність наукової розробки поняття, сут-
ності, структури, динаміки, функціонального призначення правової
самосвідомості особи. Зазначеним зумовлюється необхідність вивчен-
ня цього феномена з використанням доробку вчених, які працюють в
галузі психології та інших суміжних з юридичною наукою царинах піз-
нання людини і суспільства.

У психологічній і соціологічній науках вивченням самосвідомості
або Я-концепції (поняття Я-концепції виникло у 1950-ті рр. у контексті
феноменологічної (гуманістичної) психології) займалися чи продов -
жують займатися В. Джемс, К. Роджерс, Р. Бернс, І. Кон, В. Столін,
О. Спіркін, М. Боришевський, А. Фурман, О. Гуменюк, В. Кайгер,
У. Кірєєва, Л. Терлецька, І. Чеснокова та інші вчені. Вони піддають ана-
лізу онтогенетичний, гносеологічний та феноменологічний аспекти
цього психічного утворення, досліджують його структуру, функціо-
нальні прояви тощо.

Так, структурно-функціональна модель Я-концепції індивіда в
науковому підході Р. Бернса складається з таких компонентів: образ
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Я – уявлення інди віда про самого себе; самооцінка – афектив на оцінка
цього уявлення, яка може мати різ ну інтенсивність, оскільки конкретні
риси образу Я спроможні зумовлювати більш чи менш сильні емоції,
пов’язані з їх прийнят тям або відторгненням; потенційна поведін кова
реакція, тобто ті конкретні дії, які можуть бути зумовлені образом Я і
самооцін кою2. У процесі правового самопізнання зазначені складові
набувають правового змісту. Так, образ Я наповнюється уявленнями
індивіда про себе як носія правосвідомості та правового менталітету,
суб’єкта прав і обов’язків, правових відносин і правових учинків.

О. Гуменюк теоретично інтерпретує підхід Р. Бернса, включаючи до
компонентів Я-концепції, крім когнітивного (Я-образ), емоційно-оцін-
кового (Я-ставлення) та вчинково-креативного (Я-вчинок), ще й спон-
танно-духовний (Я-духовне), завдяки якому людина пізнає себе через
вищі вияви почуттів і творчості, знаходить сенс життя (останній, як
видається, може бути пов’язаний з правом, його розумінням як свобо-
ди, простору соціальної творчості та особистісної самореалізації).
Причому динамічна цілісність Я-концепції, з погляду дослідниці, під-
тримується її системоутворювальним четвертим компонентом, джере-
ла якого приховані у глибинах несвідомого. При цьому всі зазначені
складові утворюють єдине ціле – Я-образ, Я-оцінка, Я-вчинок і 
Я-духовне підлягають лише абстрактно-концептуальному розмежуван-
ню, тому що у психологічному відношенні вони неподільно взаємо-
пов’язані, хоч і характеризуються різними модальностями (Я-реальне,
Я-несвідоме, Я-ідеальне, Я-ціннісно-рефлексивне тощо)3.

М. Боришевський вдається до іншого підходу у визначенні структу-
ри самосвідомості, виокремлюючи в ній самооцінку, домагання, соці-
ально-психологічні очікування та образ Я як її інтегральну форму, що
виникає лише на певному, більш пізньому й вищому, етапі культурно-
го розвитку особистості4. Проте більш усталеним серед учених є розу-
міння образу Я (Я-образу) як компонента самосвідомості, що в часово-
му вимірі є первинним стосовно самооцінки та однорівневим щодо неї.

У контексті найпоширенішого підходу, що полягає у виокремленні
когнітивного, емоційно-оцінкового та поведінкового компонентів
самосвідомості, Я-концепція «правової людини» може бути охаракте-
ризована як сукупність уявлень і установок особистості стосовно самої
себе (образів Я), що сформувалися в процесі взаємодії з правовим сере-
довищем її життя на основі інтеріоризованих нею уявлень про «нор-
мального» суб’єкта права в даній правовій системі та під впливом
низки інших (усвідомлюваних та неусвідомлюваних) чинників, в тому
числі глибинно-духовних (зокрема, тих, що пов’язані з досліджуваним
Л. Петражицьким феноменом інтуїтивного права). Зазначені уявлення
породжують емоційно-оцінкову реакцію в процесі їх співставлення з
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нормативними образами (еталонами правової поведінки) та виклика-
ють у взаємодії з останніми певну поведінкову реакцію (правовий вчи-
нок). При цьому зв’язок між вказаними компонентами не є лінійним.

Вивчення процесів самопізнання, самостав лення та саморегуляції
передбачає їх поетапне виокремлення та аналіз. Розглянемо компонен-
ти самосвідомості детальніше, починаючи з Я-образу (картини Я).

Активність самосвідомості індивіда у різних соціальних, у тому
числі правових, ситуаціях, виражається у вигляді ситуаційних (опера-
тивних і динамічних) «Я-образів», котрі, будучи значною мірою усві-
домлені, є актуально усвідомлюваними частинами «Я-концепції», її
різних підструктур (стійких «Я-образів»). Вони входять до складу
«плину психіки» (зокрема, «плину свідомості») і нерідко, залежно від
швидкості зміни зовнішніх ситуацій, швидко змінюють одна одну5. У
такий спосіб психіка людини гнучко реагує на ситуаційні зміни й у
сфері правових відносин і взаємодій.

Уявлення про себе (у формі знання про те, що «Я – є») ускладню-
ється через нагромадженням індивідом різної інформації про себе, що
формує статусно-рольову позицію особи, забезпечує виникнення у неї
самооцінювальних суджень, завдяки яким з’являється інформаційне
об’єднання різних Я у певну схему. Отже, «Я-образ – це системне само-
уявлення, котре розвивається і формується на основі установок стосов-
но себе, через когнітивні та емоційні компоненти соціальної взаємодії;
з іншого боку – це бачення себе відмінним від інших у контексті само-
притаманного набору статусних, рольових та інтелектуальних характе-
ристик»6.

Системна природа Я-концепції виявляється у тому, що в ній інтег-
руються ситуативні самообрази, збагачені окремими (парціальними)
самооцінками, і відбувається становлення якісно нового (структурова-
ного) утворення. Його другим компонентом, що формується шляхом
емоційно-цінніс ного ставлення людини до себе, є загальна самооцінка
(разом з тим, багатьом дослідникам властиве її розуміння як основно-
го компонента самосвідомості).

Р. Бернс виділяє такі найістотніші моменти, що впливають на фор-
мування самооцінки: а) зіставлення образу реального Я з ідеальним Я;
б) інтеріоризація соціальних реакцій, що спрямовуються на інди віда
(оцінює себе так, як його оцінюють інші); в) прояви самоідентичності
(людина оцінює успішність своїх дій крізь формат останньої)»7.

Самооцінка характеризується дослідниками за такими параметра-
ми: а) рівнями – високим, середнім і низь ким; б) співвідношенням з
реальною успішніс тю – адекватна і неадекватна (завищена і занижена);
в) особливостями будови – конфліктна і безконфліктна.

Структура самооцінки представлена когнітивним і емоційним ком-
понентами. Когнітивний компонент відображає знання людини про
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себе різного ступеня сформованості і узагальнення; емоційний компо-
нент – ставлення людини до себе – так званий «афект на себе», пов’яза-
ний з мірою задоволення власними діями і результатами реалізації
накреслених цілей. У становленні загальної самооцінки провідну роль
відіграє когнітивний компонент, оскільки його функцією є узагальнен-
ня найважливіших для суб’єкта часткових самооцінок, їх синтез і
вироблення ціннісної самооцінки, в якій відображається розуміння
особистістю її власної суті8. Таким чином, під самооцінкою розуміють
важливий (ймовірно, центральний) компонент самосвідомості, який,
об’єднуючи когнітивну та емоційну складові, пов’язаний з ціннісним
ставленням індивіда до себе, до результатів власної діяльності.
Самооцінка виникає на певному етапі вікового розвитку особистості і
спроможна визначати міру самоприйняття (самоповаги) суб’єкта,
характер (позитивний чи негативний) самоставлення.

Процеси формування Я-образу та самоставлення перебувають у
постійній взаємодії та взаємозв’язках із циклом саморегулювання осо-
бистістю складних психічних актів діяльності та по ведінки. Вочевидь,
саме цей аспект функціонування самосвідомості становить найбіль-
ший інтерес з погляду спеціально-юридичних функцій права. Складні
форми саморегулювання характеризують завершальний етап форму-
вання зрілої особистості, яка усвідомлює себе в світі права. 

Очевидно, що Я-концепція впливає на цілеутворення (цілі узгоджу-
ються з образом Я і самооцінкою) та на інтерпретацію результатів
діяльності. Я-кон цепція мотивує (спонукає) до певної поведінки.

Відносна стійкість (стабільність) Я-концепції забезпечується про-
цесом «підтвердження власного Я»: кожен прагне думати про себе як
про людину, котра не змінюється від ситуації до ситуації, тому схиль-
ний шукати й інтерпре тувати останні як такі, що відповідають існую-
чим Я-концепціям, і намагається уникати тих ситуацій, що не відпові-
дають його Я. Тобто, взаємо діючи із довкіллям, люди використову ють
поведінкові стратегії, які підтверд жують їхні уявлення про себе9.

Разом з тим, слід підкреслити, що залежність поведінкової складо-
вої Я-концепції від когнітивного та емоційно-оцінкового чин ників не є
лінійною. Взаємодія цих трьох компонентів між собою та з іншими
елементами у структурі людської психіки характеризується значною
складністю. Тому проблему регуляторної ролі самосвідомості дослід-
ники вважають однією з найскладніших і малодосліджених сфер пси-
хології людини. Низка питань не знаходить переконливих відповідей.
Одне з них – чому принципи і переконання людини не завжди відпові-
дають її поведінці? Суть цієї проблеми, на думку В. Моросанової та
Е. Аронової, полягає в тому, що «зміст самосвідомості безпосередньо
не визначає поведінку людини»10.
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Чимало авторів, визнаючи регуляторну функцію самосвідомості, її
проявами вважають будь-які зміни у самосвідомості та поведінці люди-
ни, викликані як її власною активністю, так і життєвими обставинами,
залишаючи поза увагою власне психологічні механізми регуляторного
процесу11. Подібна тенденція існує в правознавстві, коли фактичні
зміни у поведінці особи трактуються як результат правового впливу
(регулювання), тоді як вони цілком можуть бути наслідком дії зовсім
інших регуляторів.

Рефлексія психологічних механізмів регуляторного процесу натика-
ється на низку перешкод, деякі з яких (насамперед ті, що пов’язані зі
сферою несвідомого) для наукового інтелекту можуть бути нездолан-
ними. Тому цілком зрозумілою є потреба окремих дослідників виокре-
мити у структурі Я-концепції четверту складову – спонтанно-духовну
та її відповідні модальності. 

Так, О. Гуменюк розглядає цей компонент у взаємозв’язку з фено-
меном «спонтанного вибору», наголошуючи на позитивності природи
останнього на відміну від імпульсивності та реактивності.
Спонтанність (лат. spontaneus – самодовільний) трактується як харак-
теристика процесів, викликаних не зовнішніми впливами, а внутрішні-
ми причинами. Здатність до вчинку визначається «коефіцієнтом спон-
танності», мірою вільного виявлення своєї індивідуальності12. 

Важливою тезою в системі поглядів О. Гуменюк є твердження, що
самосвідомість може бути джерелом і підґрунтям духовності. За цим
слідує наступне твердження: джерела ж духовності особи приховані у
нерефлексивних глибинах несвідомого (у цьому дослідниця солідари-
зується з поглядами В. Франкла)13. З другою тезою важко не погодити-
ся. Першу прийняти без застережень не можна, адже емпіричний
досвід самопізнання дає не менше підстав для зворотного твердження:
духовність можна розглядати як джерело й підґрунтя самосвідомості.
Механізм такої детермінації саме через належність до «нерефлексив-
них глибин» навряд чи може бути проаналізований з позицій структур-
но-функціонального підходу (і, напевно, проаналізований і визначений
раціональними засобами взагалі).

Разом з тим структурно-функціональний та феноменологічний під-
ходи виступають доволі ефективними методологічними інструментами
для аналізу модальностей (свого роду «вимірів») компонентів Я-кон-
цепції. Вирішення цього дослідницького завдання є актуальним як з
теоретичної, так і з практичної точок зору, адже автори сучасних
навчальних посібників з питань самовиховання, адресованих студен-
там, наголошують на тому, що основне правило самопізнання – шука-
ти в собі істин не «Я»14. Тобто, передбачається існування багатьох «Я»,
серед яких слід знайти істинне.
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В аналізі модальностей Я-концепції для фахівців відправною точ-
кою виступає розрізнення Я як суб’єкта актив ності та як об’єкта само-
пізнання. У психо логічний вжиток це розрізнення було уведено
В. Джемсом, який розглядав особистісне Я (Self) як подвійне утворен-
ня, котре містить Я-усвідомлювальне (/), або чисте Его, і Я-як об’єкт
(Me), або емпіричне Его. Він зазначав, що це – «дві сторони однієї
цілісності». На думку вченого, Я-усвідомлювальне охоплює чистий
досвід людини, а Я-як об’єкт обіймає все те, що особа «може назвати
своїм», тобто не тільки власне тіло, психічні сили, а й власність, сім’ю,
пращурів, друзів, репутацію, творчі досягнення тощо. Емпіричне Его
чи Me В. Джемc поділив на три компоненти: матеріальне Я – тіло, одяг,
власність; соціальне Я – те, ким визнають людину навколишні; духов-
не Я – сукупність її психічних здібностей і схильностей15.

Р. Бернс вважає, що кожній складовій Я-концепції людини (когні-
тивній, оцінювальній, поведінковій) притаманні різні модальності,
основними серед яких є: реальне Я – установки, пов’язані з тим, як
індивід сприймає свої актуальні здібності, ролі, соціальний статус,
тобто з його уявленнями про те, яким він є насправді; дзеркальне (соці-
альне) Я – установки, пов’язані з уявленнями індивіда про те, як і яким
його бачать інші, найближче оточення; ідеальне Я – установки,
пов’язані з уявленнями індивіда про те, яким би він хотів бути16.

А. Налчаджян вказує на такі модальності самоустановок: «тілесне Я
(якою сприймає особа свою зовнішність), те перішнє, актуальне або
реальне Я (яким інди від бачить себе насправді у певний момент), дина-
мічне Я (яким індивід поставив собі за мету стати), фантастичне Я
(якою б людина хотіла стати, якби все було можливо), ідеальне Я (яким
індивіду треба бути, орієнтуючись на засвоєні моральні норми, іденти-
фікації і взірці поведінки), дзеркальне Я (ким сприймають мене інші),
можливе або майбутнє Я (яким, на думку індивіда, він може реально
стати), ідеалізоване Я (якою людині приємно бачити себе зараз), зобра-
жувальне або уявлювальне Я (образи і маски, які індивід виставляє
напоказ, щоб приховати негативні риси чи слаб кості свого реального
Я), фальшиве Я (набуття спотвореного уявлення про себе та викрив -
лення теперішнього Я), центр Я у співвідно шенні із підструктурами
особистості (яким чи ном центральна інстанція Я здійснює контроль і
керівництво психічною діяльністю)»17. 

Складовою ідеального Я в психіці індивіда, чия правова соціаліза-
ція була загалом успішною, є «нормативно-правове» Я – самообраз,
сформований під впливом нормативних приписів чинного права.
Віддзеркалення правової реальності (способів і характеру взаємодії з
нею свідомості індивіда) можна знайти і в змісті інших модальностей
Я-концепції.
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Потреба в певній систематизації наукових поглядів щодо структури
Я-концепції реалізується, зокрема, в такий спосіб. Самосвідомість роз-
глядається у площині модальностей (типів відношення до реальності):
1) просто рової та темпоральної, 2) алетичної та деонтичної, 3) епісте-
мічної, 4) аксіологічної. Перша з них описується в поняттях фізичне Я,
те перішнє (актуальне) Я, динамічне Я, пережи ване Я, діюче, екзистен-
ціальне Я; друга – можливе (майбутнє) Я, Я-реальне, Я-ідеальне, фан-
тастичне Я, нормативно-моральне Я, нормативно-рефлексивне Я;
третя – само пізнання, категоріальне Я, «Я у власних очах» (езотеричне
Я), «гіпотетичне власне Я в очах іншого» (екзотеричне, імерсивне Я);
четверта – самооцінка, ставлення до себе, сенс життя, духовне Я,
трансцедентальне Я, «вище Я»18. 

Синхроністичне бачення (групування) елементів структури Я-кон-
цепції доповнюється її осмисленням в діахронному аспекті. Так,
А. Болотова розглядає «рух образу Я в часі», зазначаючи, що множин-
ність самообразів свідчить про постійний рух, динаміку структурних
компонентів самосвідомості19.

Все вищезазначене засвідчує складність Я-концепції як системного
утворення. Причому рівень її складності в окремих індивідів завжди
відрізняється. При цьому Я-концепція індивіда може бути позитивною
і негативною, суперечливою і гармонійною. Кожен суб’єкт прагне, щоб
його Я-концепція була гармонійною, тобто щоб її компоненти фун-
кціонували збалансовано. Проте проблемні ситуації нерідко породжу-
ють дисгармонію у внутрішньому світі людини. Між образами «Я»,
котрі належать до структури «Я-концепції», нерідко виникають кон-
фліктні відносини, які обумовлюють зміни самосвідомості особистос-
ті, позначаючись і на її свідомості та правосвідомості загалом.

Все вищевикладене дозволяє сформулювати такі висновки і уза-
гальнення:

1. Правове самопізнання як процес є проявом функціонуючої само-
свідомості людини, яка сприймає, оцінює й осмислює себе у правово-
му вимірі суспільного буття, та водночас чинником розвитку самосві-
домості. Розвинута самосвідомість надає правосвідомості індивіда
найвищі функціональні властивості, актуалізує їх.

2. Центральною ланкою самосвідомості є Я-концепція, що являє
собою (за Р. Бернсом) сукупність установок особистості, які спрямова-
ні на саму себе. Вона виникає в процесі соціальної (у тому числі пра-
вової) взаємодії індивіда як результат його психічного та духовно-куль-
турного розвитку. Відповідно, правові за своїм змістом елементи Я-
концепції є результатом свідомої участі індивіда в правовому спілку-
ванні та показником рівня розвитку його правової культури.

3. Становлення самосвідомості та Я-концепції характеризується
поступовим структурно-функціональним ускладненням упродовж
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всього життя. Онтогенетично розвиток Я-концепції відбувається
поетапно: Я-образ людини, пройшовши певний первинний цикл ста-
новлення, збагачується і взаємодоповнюється Я-ставленням, Я-вчинка-
ми, в результаті чого виникає Я-концепція як інтегральна цілісність
сфери самосвідомості.

4. Я-концепція як важливий теоретич ний конструкт сучасної психо-
логії може бути використаний для спеціалізованого вивчення та пояс-
нення правової самосвідомості особи. Наукове уявлення щодо правової
самосвідомості доцільно формувати шляхом застосування феномено-
логічного підходу. Предметом самосприйняття і самооцінки індивіда
можуть стати його зовнішність, здібності, соціальні відносини, серед
яких і правові, а також безліч інших особис тісних виявів на тлі тих чи
інших правових явищ.

5. Я-образи мають правову складову (хоча можуть і не мати її, якщо
індивід не сформувався як «правова людина», тобто має нерозвинену
правосвідомість). Наявність в індивіда розвинутої правової самосвідо-
мості передбачає існування в структурі його Я-концепції функціональ-
но активних елементів, що генетично пов’язані з явищами і процесами
правової дійсності. Зазначені елементи є складовими, насамперед, «Я-
нормативного» чи «Я-ідеального» (не вичерпуючи змісту цих утво-
рень, який формується також під впливом низки інших соціальних
регуляторів – моралі, релігії тощо), хоча потенційно можуть належати
і до структури всіх інших модальностей «Я».

6. Я-концепція як інтегральний механізм саморегуляції поведінки
особи забезпечує почуття ідентичності, самототожності людини. У
правовому вимірі її буття збере ження самоідентичності дозволяє усві-
домлювати межі між «Я» і «не-Я», що є психологічним підґрунтям пер-
спективної (позитивної) юридичної відповідаль ності, почуття обов’яз-
ку, поваги до прав інших учасників соціального спілкування, співвід-
несення власних прав з правами інших, а також співвіднесення власних
прав з власними обов’язками щодо інших.
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І. М. СИТАР

РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ АКУЛЬТУРАЦІЇ ПРАВА
(до проблеми десекуляризації)

Розглядається досвід країн Європи щодо законодавчого врегулювання проблем,
пов’язаних із розвитком науки, техніки, біотехнологій, а також шляхи вирішення
проблем евтаназії, клонування, одностатевих шлюбів, трансплантації тощо, які
відображають семантичні права людини.

Зазначено, що основою вирішення окреслених проблем є релігійний підхід до
оцінки й аналізу законодавства європейських країн, який дозволяє знайти вихід із
ситуації шляхом десекуляризації.

Сучасний процес розвитку суспільства повинен базуватися на співвідношенні
науки і моралі, релігії.

Підкреслено, що будь-яка запозичена норма повинна відповідати моральному
стану суспільства, його релігійним засадам світобачення.

Ключові слова: релігійний аспект права, акультурація у праві, евтаназія, сома-
тичні права, трансплантація, одностатеві шлюби, десекуляризація.

Ситар И. М. Религиозный компонент в контексте аккультурации права (к
проблеме ресекуляризации)
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Рассматривается опыт стран Европы по законодательному урегулированию
проблем, связанных с развитием науки, техники, биотехнологий, а также пути
решения проблем эвтаназии, клонирования, однополых браков, трансплантации и
т. д., отражающих семантические права человека. 

Отмечено, что основой решения определенных проблем является религиозный
подход к оценке и анализу законодательства европейских стран, который позво-
ляет найти выход из ситуации путем десекуляризация. 

Современный процесс развития общества должен базироваться на соотно-
шении науки и морали, религии. 

Подчеркнуто, что любая заимствованная норма должна отвечать морально-
му состоянию общества, его религиозным основам миропонимания. 

Ключевые слова: религиозный аспект права, аккультурация в праве, эвтана-
зия, соматические права, трансплантация, однополые браки, десекуляризация.

Sitar Igor. Religious aspect of acculturation law (the problem desecularization) 
Consider the experience of the European legislative settlement of problems related

to the development of science, technology, biotechnology, as well as solutions to the
problems of euthanasia, cloning, gay marriage, transplantation, etc, that reflect seman-
tic human rights. 

It is noted that the basis for solving these problems is a religious approach to the
evaluation and analysis of European legislation, which allows you to find a way out by
desecularization. 

The current process of social development must be based on the relationship of sci-
ence and morality and religion. 

It is emphasized that any borrowed rate should correspond to the moral state of soci-
ety, his faith-based world view. 

Key words: religious aspect of the law, the right to acculturation, euthanasia, somat-
ic rights transplantation, gay marriage, desecularization.

Історичний розвиток суспільства щоразу вимагає переосмислення
досягнень науки, аналізу останніх досягнень цивілізаційї. Здійснити це
можливо лише в контексті релігійності. Відтак постає проблема секу-
ляризації та де секуляризації, що відображається в акультураційних
процесах. Сучасний світ продукує ідеї, що змінюють правову основу
суспільства, а тому повинні відповідати релігійній системі уявлень,
підтримуваній тією чи іншою правовою системою і такій, що може
бути запозичена в процесі акультурації.

Питання, що стосуються релігійного аспекту в контексті акультура-
ції права, висвітлювалися у працях Й. Ратцингера, Г. Бальтазара,
Г. Геффдінга, К. Барта, Е. Бутру, І. Бубера, М. Фуко, Л. А. Луць,
О. Д. Тихомирова. Хоча поза увагою дослідників залишились пробле-
ми десекуляризації в контексті акультураційних процесів.

Християнська релігія, віра прийняла в спадщину світоглядні уяв-
лення з інших релігій, одночасно спрямувавши їх до Логосу, істинного
розуму, де істиною вважається відкритість простору, в якому всі
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можуть стати єдиним цілим і ніхто не втрачає ні власної цінності, ні
гідності. Така релігія здатна своєю глибокою сутністю забезпечити
справжній синтез технічної раціональності і віри. Цей синтез здійсню-
ється не безпосередньо шляхом втечі в ірраціональне, а через відкрит-
тя розуму для досягнення його справжньої висоти і широт1.

У такому контексті сутністю і завданням богослов’я сьогодні є діа-
лог між релігією та наукою, що концентрується навколо понять спра-
ведливості, миру і підтримує культурні основи етносів. Релігія повин-
на бути духовним порадником, допомагати людині досягнути гармонії
з самою собою і подолати відчуженість2. 

Сучасний процес секуляризації відображає співвідношення між
мораллю і релігією. Вчені можуть плідно взаємодіяти з релігією у
питаннях моралі, а мораль, безперечно, може бути обґрунтована тільки
Божественними началами3.

Датський філософ Г. Геффдінг у праці «Філософія релігії» зазначає,
що релігія є однією з форм людського життя, і правильну оцінку вона
може отримати тоді, коли розглядається у зв’язку з іншими формами
цього життя. Він вказує, що всі духовні сили повинні сприяти поглиб-
ленню і збагаченню життя Духа, і основна роль при цьому відводиться
релігії4.

Під терміном «філософія релігії» можна розуміти мислення, для
якого релігія є джерелом і базисом творення, або мислення, об’єктом
якого є релігія5.

Сучасний дослідник і найбільш впливовий богослов XX ст. Карл
Барт (1886–1968) з приводу розвитку суспільства у праці «Виправ -
дання і право» зазначає, що держава в контексті світського розуміння
повинна першопочатково базуватися і кінцево належати Ісусу Христу.
Вона у своїх відносно самостійних субстанціях, за функцією і цільо-
вою установкою повинна служити справі Ісуса Христа. Така держава
зможе захищати право і, таким чином, гарантувати справжню свободу,
щоб «провадити спокійне і тихе життя у побожності й гідності»6.

У контексті десекуляризаційного підходу, запропонованого Юрге -
ном Хабермасом і Йозефом Ратцингером, держава повинна тісно спів-
працювати з церквою, релігійною общиною, де зовнішньою формою є
держава, а орієнтиром її діяльності, сутністю духовності повинна бути
релігія.

Французький дослідник Бутру Эміль у праці «Наука і релігія у
сучасній філософії» намагається знайти шляхи вирішення конфлікту
між наукою та релігією за допомогою протиставлення натуралістично-
го та ідеалістичного напряму. На думку дослідника, закони науки, не
будучи абсолютно строгими, залишають місце для випадковості, інди-
відуальної дії, творчого принципу7.
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Особливої уваги щодо акультураційних процесів заслуговує про-
блема десекуляризації.

Сучасний розвиток цивілізації характеризується новими виклика-
ми, що зумовлені всепроникною інформатизацією, проблемами генної
інженерії, сучасної сім’ї, соматичних прав, наслідками втілення нових
біотехнологій і т. д.

Західне сімейне законодавство зазвичай скорочує народжуваність,
заохочує навіть розрив кровноспоріднених зв’язків. У Європі, зокрема
у Франції, за статистикою від 40 до 60 розлучень на 100 шлюбів; спос-
терігається зростання числа холостяцьких господарств, кількості мате-
рів і батьків-одинаків. У Північній Європі лише 50% жінок, які можуть
народжувати, перебувають у шлюбі; існує проблема позашлюбних
дітей у Данії та Норвегії, Франції та Італії. Постала також проблема
дітей із неповних сімей і прийомних дітей. Зростає кількість незареєс-
трованих та одностатевих шлюбів, узаконено альтернативні способи
зачаття дітей («пробіркові діти»), розповсюджується нелегалізоване
виношування дітей біологічною матір’ю8.

Необов’язковою стала незайманість нареченої, що була обов’язко-
вою умовою шлюбу, подружня вірність. Зазвичай сучасні молоді люди,
які вступають у шлюб, укладають, на їхню думку, «пакт про взаємну
свободу» за дотримання визначених правил допустимого. Формуються
нові форми сімейних утворень, ідеться про вільні союзи двох чи
декількох спільних людей, що спільно проживають, і про гомосек-
суальні (лесбійські) пари, що претендують на статус сім’ї.

У 2001 році Конституційний Суд Німеччини почав обговорення
питання про конституційність введення реєстрації гомосексуальних
шлюбів у деяких землях ФРН.

У Мексиці та Великобританії (а саме в Лондоні) гомосексуалісти
можуть офіційно реєструвати свої відносини. Це є першим кроком на
шляху до легалізації гомосексуальних шлюбів. З вересня 2001 р.
Лондонський РАЦС (The London Partnerships Register) зобов’язаний
приймати заяви від гомосексуальних пар, якщо хоча би один з членів є
жителем Лондону.

На нашу думку, вищезазначені проблеми вимагають вирішення
шляхом десекуляризації, повернення до онтології людини, до змісту
буття людини у Всесвіті, до божественних начал. Вищенаведені проце-
си порушують антропологічні закони розвитку людини, її світоглядні
основи, що призводить до руйнівних процесів.

Іще однією юридично-антропологічною проблемою, що потребує
де секуляризації, є постмодерне бачення особистісних прав людини та
їх меж. Це так звані персональні або соматичні (тілесні) права, які сто-
суються евтаназії, зміни статі, трансплантації органів, вживання нарко-
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тиків чи психотропних засобів, права на штучне репродукування, сте-
рилізацію, аборти, на клонування і т.д.9

Визначення таких прав, на нашу думку, суперечить онтологічним
основам людства та релігійному світогляду, природному стремлінню
людини до трансцендентального.

Особистісні права повинні охоплювати право на життя і гідність
особистості, право на свободу й особисту недоторканність, свободу
совісті, на безпечне існування і т. д. Це природні права людини, які
відображають її духовний стан.

Ще однією складною проблемою сучасності є законодавче врегулю-
вання дослідів з ембріоном. У ряді ліберальних країн (Франція,
Німеччина, Норвегія) дослідження з ембріонами дозволені лише з пев-
ними застереженнями. В Німеччині вирощування людського ембріону
поза організмом людини для інших цілей, ніж вагітність, не тільки
заборонено, але і карається законом (позбавлення волі на три роки). У
Швеції тканини, отримані від абортованого плоду, можуть бути вико-
ристані тільки для медичних цілей, але обов’язково за згодою жінки,
що носила плід. З проблемами статусу ембріону пов’язані дві інші про-
блеми – генна інженерія (розшифровка генів людини і маніпуляція з
ними) і клонування людини10.

Дискусії викликає й широке використання в медицині органів і тка-
нин (трансплантатів), узятих із тіла живої людини чи трупа, і пересад-
ка їх з лікувальною метою іншій людині. Поряд зі згодою живого доно-
ра на трансплантацію (відомі випадки пересадки здорових органів,
наприклад, нирки, від донора його кровному родичу) існують пробле-
ми примусового взяття органів чи тканин людини для трансплантації.
Питання етики і права в даному випадку залишаються відкритими.

Трансплантація органів від самого початку викликала широкий сус-
пільний резонанс і обговорення в засобах масової інформації, хоча на
сьогоднішній момент суспільство все більше усвідомлює важливість
цього методу спасіння людського життя і переходить від раціональної
критики до вдумливого і серйозного філософсько-правового аналізу11.
На нашу думку, дана проблема потребує серйозного філософсько-пра-
вового аналізу соціогуманітарного, етичного та морального аспектів
даного явища й теологічного обґрунтування. 

Сьогодні регулювання процедури отримання згоди на забір органів
у живого донора, питання донорства post mortem залишаються акту-
альними. Вони нормативно закріплені в ряді країн: Німеччині, США,
Великобританії, Франції, Бельгії, Швеції12.

Окреслені проблеми слід вирішувати з залученням спеціалістів різ-
них галузей знань і діячів духовенства, адже використання ембріонів
чи трансплантації органів багато в чому суперечить релігійним та
моральним нормам.
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Ще однією морально-етичною проблемою сучасності є зміна статті
людини – транссексуалізм. Дослідники соматичних чи персональних
прав людини зазначають, що людина має право на зміну своєї зовніш-
ності чи статі. В ряді європейських держав прийняті закони про зміну
статті, зокрема в Німеччині (1980 р.), Франції (1987 р.), Нідерландах
(1985 р.). Право на статеву ідентичність визнано резолюціями Євро -
пейського Парламенту (12 вересня 1989 р.), Парламентської Асамблеї
Ради Європи (29 вересня 1989 р.), у зв’язку з чим державам-членам ЄС
рекомендовано прийняти відповідні законодавчі акти. В Італії в жовтні
2000 р. такий закон теж було прийнято. Транссексуа лізмом визнається
право адаптувати свою анатомію до статевої ідентичності, яку індивід
відчуває і якою жива, а також коректування своєї статі13.

На нашу думку, людина народжується унікальною, і будь-які зміни
її зовнішності суперечать її природі.

Особливої уваги у сучасний період набуває проблема евтаназії (в
перекладі з латинської – «блаженна смерть»), коли застосовуються
обезболювальні засоби для полегшення процесу вмирання при невилі-
ковних хворобах. Евтаназію застосовують і до новонароджених з явни-
ми фізичними вадами. Розрізняють пасивну евтаназію (догляд за хво-
рим у вигляді паліативного лікування, що не призведе до виздоровлен-
ня) і активну евтаназію (безболісне умертвіння хворого за його згодою
і згодою родичів14.

Більш докладно форми евтаназії поділяють на: 
«вбивство з милосердя». Воно має місце в тих випадках, коли лікар

або інша особа, бачачи страждання іншої безнадійно хворої особи і не
будучи в змозі їх усунути, вводить їй надмірну дозу медичного препа-
рату, в результаті чого настає смерть;

«самогубство, асистоване лікарем», коли лікар допомагає невилі-
ковно хворій людині припинити життя;

«власна активна евтаназія», що може мати місце без допомоги ліка-
ря, коли пацієнт сам вмикає прилад, який сприяє йому в настанні лег-
кої і безболісної смерті15.

Евтаназію поділяють на насильницьку, коли вона здійснюється
щодо особи проти її волі, й ненасильницьку, коли наявне прохання або
згода особи на передчасне припинення життя.

На нашу думку, евтаназія порушує баланс між людиною і
Всесвітом, вона не узгоджується з нормами канонічного права, згідно
якими лише Бог вирішує питання про життя чи смерть людини. Одна
із заповідей Божих – «Не вбивай». Отже, штучне втручання людини у
вирішення питання про смерть є гріхом, особливо коли людина (лікар)
вбиває іншу людину. Людина є вбивцею в такому випадку. Евтаназія не
сприймається суспільною мораллю більшістю цивілізованих країн.
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Церква зазначає, що існує невидима релігійна, моральна, етична
межа, перейти яку страшно. Священик Георгій Чистяков пише: «Біда
нашої цивілізації полягає в тому, що в більшості випадків наші родичі
і близькі, а потім і ми самі помираємо в лікарнях в ізоляції від реаль-
ності, від рідних і друзів. Істинний гуманізм, на його думку, в тому,
щоб допомогти людині подолати біль і страждання, «пережити велике
духовне зростання» в останні дні свого життя, подолати цю планку,
якою, як йому здавалося, був обмежений. «Не дати людині пережити
це – неприпустимо»16.

Іспанський християнський філософ і антрополог Карлос Вільверде
пише: «Людина страждає більше, ніж тварина, оскільки усвідомлює
своє страждання. Вона страждає і знає, що страждає. Але з другого
боку страждання посилює невід’ємне усвідомлення власного «Я»...
Страждання має настільки особистісний характер, що переконує нас
кожен день жити, усвідомлюючи свою відповідальність за власну уні-
кальність. Насамкінець кожен залишається наодинці з Буттям, з
Богом»17.

К. Вільверде засуджує західне ставлення до смерті як порушення
процесу насолодження життям. він вказує: «Все, чого торкається капіта-
лізм, дегуманізується і перетворюється в спосіб максимальної вигоди»18.

Сучасний біоцентричний світогляд знайшов відображення в недав-
но сформованому напрямі етичної філософії – біоетиці. Термін «біо-
етика» був запропонований американським ученим В.   Поттером в
1969 р. для виділення специфічних моральних проблем, що виникли у
зв’язку із втіленням у медицинську практику нових біотехнологій.
Можливо, цей напрям філософії з часом дасть відповіді на питання, що
постали з розвитком нових технологій.

Отже, особистісні (соматичні) чи персональні права сьогодні
надзвичайно видозмінені, тому позитивне право є, на нашу думку,
малоефективним у вирішенні проблем, що постали, відтак їх слід вирі-
шувати виключно в площині десекуляризації, повернення до божес-
твенних начал, до онтології людини. 

Проблеми, пов’язані з легітимізацією одностатевих шлюбів, транс-
плантацією органів і тканин людини, евтанацією, клонуванням тощо,
вимагають якнайшвидшої правової оцінки на державному рівні з огля-
ду на моральні та релігійні принципи, покладені в основу онтологічно
важливих прав народу. Процеси акультурації, що відбуваються внаслі-
док зближення культур, у правовому аспекті повинні відображати релі-
гійні погляди більшості населення держави, яка інтегрується у право-
вий простір ЄС. Тому актуальними є критично-правові дослідження,
що дадуть відповіді на питання, висвітлені в статті. Однак, як уже вка-
зано вище, вирішення таких проблем вбачається лише шляхом десеку-
ляризації.
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О. В. МИНЬКОВИЧ-СЛОБОДЯНИК

РОЛЬ ЗАСОбІВ МАСОВОЇ ІНфОРМАЦІЇ 
У фОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ І ПОЛІТИчНОЇ КУЛЬТУРИ

Здійснено спробу проаналізувати сферу впливу засобів масової інформації на
розвиток і вдосконалення правової і політичної культури. Акцентується увага на
основних проблемах, пов’язаних зі здійсненням засобами масової інформації діяль-
ності у напрямку підвищення правової і політичної культури. 

Ключові слова: правова культура, політична культура, засоби масової інфор-
мації, політичні комунікації, інформаційний розвиток.

Минькович-Слободяник Е.В. Роль средств массовой информации в форми-
ровании правовой и политической культуры

Предпринята попытка проанализировать сферу влияния средств массовой
информации на развитие и совершенствование правовой и политической культу-
ры. Акцентируется внимание на основных проблемах, связанных с осуществлени-
ем масс-медиа своих профессиональных функций и их влиянием на развитие и
повышение уровня правовой и политической культуры в обществе.
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Mynkovych-Slobodianyk O.V. The Role of The Mass Media in The Formation of
Legal and Political Culture

The state of Ukraine has chosen a democratic way of development, but in then it has
faced significant difficulties in the legal and political life of the society. After twenty three
years of independence we still find ourselves in a kind of a transit society which, having
taken a step ahead, then takes two steps backwards. Deep political, legal, spiritual, infor-
mational transformations of the last months influence not only the society, but its culture
as well – including legal and political one. This process is especially vivid in the integral
informational culture, for, as a famous banker and polititian N. Rotshield once said: «He
who owns the information, owns the world». The principal source of information that
builds up the awareness of the Ukrainians is mass media. Therefore, undoubtedly, the
research of the influence and role of the mass media on the formation of legal and polit-
ical culture in the society is rather topical.

The present article is an attempt to shed the light on the main problems in the for-
mation of legal and political culture through the mass media, as well as the media’s role
in the process. It covers such matters as manipulation of the citizens’ consciousness via
mass media, and defines the types of such manipulation. The paper also examines the
types of editorial policy that exists nowadays in our country and its influence on the for-
mation of legal and political culture. We have also looked into the major functions of the
mass media whose performance ensures formation and increase of the citizens’ legal and
political awareness. Besides, in the article we have sought to analyze a certain bloc of
norms and regulations that cover social relationships in the given domain, and their
influence on legal and political culture.

Key words: judicial culture, political culture, mass media, political communications,
information development.

Україна обрала для себе демократичний шлях розбудови держав-
ності, але в процесі його здійснення вона зіштовхнулася зі значними
складнощами в правовому й політичному житті суспільства. За двад-
цять три роки своєї незалежності ми й досі знаходимося в транзитно-
му суспільстві, яке, зробивши крок вперед потім робить два кроки
назад. Глибокі політичні, правові, духовні, інформаційні трансформації
останніх місяців впливають не тільки на суспільство але й на його
культуру, в тому числі правову й політичну. Особливо яскраво цей про-
цес прослідковується через інформаційну культуру, адже колись відо-
мий банкір та політик Н. Ротшильд слушно зауважив: «Хто володіє
інформацією – володіє світом». Основним джерелом, що формує свідо-
мість українців, є засоби масової інформації. Тому й дослідження
питання впливу і ролі засобів масової інформації у формуванні право-
вої і політичної культури суспільства є надзвичайно актуальним. Це
питання досліджували багато фахівців, зокрема, такі як: В. Галунько,
Н. Войтович, Г. Клімова, О. Головчук, В. Співак та інші. Разом з тим,
внаслідок підвищеної динаміки змін у досліджуваній сфері, цілий ряд
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питань потребують додаткового вивчення. У відповідності з цим метою
пропонованої статті є виявлення ролі засобів масової інформації у фор-
муванні правової і політичної культури суспільства.

Виклад основного матеріалу варто розпочати з розуміння того, що
свідомість пересічних громадян у суспільстві формує так звана масова
культура. Доречною є думка Т. Фотопаласа, згідно з якою доки люди
живуть у суспільстві вони потребують певної популярної культури,
тобто масової, яку й надають мас-медіа1. Безумовно, найбільший вплив
на пересічного громадянина, на його свідомість, як правову так і полі-
тичну, справляють засоби масової інформації, а саме – телебачення,
радіомовлення та Інтернет. Через них суспільство усвідомлює реаль-
ність і аналізує її. Усі особи, причетні до масової культури, поділяють-
ся за критерієм спеціалізації на дві категорії: 1) «творці» масової куль-
тури – продюсери, журналісти, актори, співаки, так звані зірки; 2) спо-
живачі – пересічні громадяни. На перших лежить своєрідна місія –
формувати в людей любов до Людини і Бога, повагу до суспільства й
держави, патріотизм2. У цьому переліку найбільшу роль відіграють
журналісти, оскільки саме вони є носіями суб’єктивних прав і визна-
чених державою юридичних обов’язків щодо інформування населення
нашої держави з приводу тих чи інших питань.

Правове унормування журналістської діяльності сьогодні є достат-
ньо врегульованим у вітчизняному законодавстві, зокрема Консти -
туцією України і Законами України «Про інформацію», «Про друкова-
ні засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення та
радіомовлення», «Про авторські та суміжні права», «Про інформаційні
агентства», «Про рекламу», «Про суспільне телебачення та радіомов-
лення», «Про національну раду з питань телебачення і радіомовлення»,
«Про порядок діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про держав-
ну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журна-
лістів» і т. ін. Всі вони покликані захищати і гарантувати свободу слова
в нашій державі. Конституція України в 34 статті закріплює: «кожен
має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати
інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір». Однак
демократичне суспільство не гарантує абсолютного забезпечення
цього різновиду прав, а тому для забезпечення громадського спокою,
запобіганню порушення прав та інтересів інших осіб дані права
можуть зазнавати певних обмежень, що і визначено в другій частині
статті 34 Конституції України. Крім того в нашій державі рядом нор-
мативно-правових актів заборонена цензура, що є цілком логічним,
оскільки свобода слова несумісна з останньою. 

Ще одним фундаментальним правом у даній сфері є право на інфор-
мацію, яке закріплене у ст. 5 Закону України «Про інформацію», а саме:
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кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного
одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформа-
ції, необхідної для реалізації особою своїх прав, свобод і законних
інтересів. Реалізація права на інформацію не повинна порушувати гро-
мадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші
права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси
юридичних осіб3. Окремо визначається у ст. 34 Закону України «Про
друковані засоби масової інформації (пресу)» право громадян на опе-
ративне одержання публічно поширюваної інформації про діяльність
державних органів і організацій, об’єднань громадян та їх посадових
осіб, а також інших відомостей, необхідних для реалізації ними своїх
прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій4.

Слід констатувати, що, не дивлячись на досить серйозний арсенал
правових норм у даній сфері, все це ще не означає, що практика засто-
сування зазначених норм відповідає змісту й духу відповідних законів.
Для цього в Україні, крім розвитку самого законодавства в даній сфері
і певної політичної волі, повинна розвинутись правова і політична
культура самого суспільства, яка відповідно буде стояти на сторожі
достовірності й неупередженості щодо отримання інформації.

У національному законодавстві сформовані три основні функції
ЗМІ – інформаційна, агітаційна та просвітницька. Якщо перші дві є
відносно врегульованими, то питання з просвітницькою функцією
залишається відкритим, не дивлячись на зміни в чинному законодав-
стві і прийняття довгоочікуваного Закону «Про суспільне телебачення
і радіомовлення».

Важливість просвітницької функції, на наше глибоке переконання,
полягає в тому, що саме за її допомогою формується правова й полі-
тична свідомість громадян. Зокрема, просвітницька функція ЗМІ яскра-
во проявляється в умовах виборчих процесів. Діяльність засобів масо-
вої інформації у виборчому процесі здійснюється через процес полі-
тичної комунікації – обмін інформацією між політичною системою та
громадянським суспільством. Ідеальна модель політичної комунікації
означає високий рівень правової культури учасників виборчого проце-
су, наявність діалогу між політичною елітою та громадянами за допо-
могою незалежних засобів масової інформації5.

Як відомо, незнання законів не звільняє від відповідальності, тому
громадяни сьогодні потребують цілодобової інформації про зміни в
законодавчому полі нашої держави, тим паче, що на практиці саме
населення вкрай низько оцінює свою обізнаність у даній сфері. Лише
1,5 % жінок та 38,8% чоловіків вважають, що вони добре поінформо-
вані про українські закони, а 38,7% чоловіків та 37,3% жінок знають їх
тільки частково. Але найбільшу групу на сьогодні (41,4% чоловіків і
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44,9% жінок) складають ті, хто законів не знають, але прагнуть щось
про них дізнатись. І тільки 4,9% чоловіків і 4,4% жінок стоять на пози-
ції «законів не знаю і знати не хочу»6.

Враховуючи наведені результати соціологічних опитувань, більш
зрозумілою стає проблема низького рівня правової і політичної культу-
ри в нашому суспільстві. Не знаючи законів, не вміючи активно від-
стоювати власні громадянські права, люди втрачають і свої політичні
права, здатність критично оцінювати владу і ті політичні кроки, які
вона робить на шляху розбудови нашого суспільства і демократичних
перетворень у державі. В цьому контексті саме ЗМІ через покладену на
них просвітницьку функцію можуть ефективно впливати на формуван-
ня і розвиток правової і політичної свідомості громадян, відповідної
культури соціуму. Перевагою ЗМІ перед іншими каналами правового і
політичного інформування населення є оперативність подання інфор-
мації, широке охоплення населення, щоденність впливу і доступність
правової інформації, яка подається ними для громадян. 

Доступність правової інформації, що подається ЗМІ, пояснюється,
по-перше, тим, що на противагу офіційному виданню закону, що міс-
тить лише сам його текст, ЗМІ у більшості випадків супроводжують
переказ його норми з роз’ясненням того, як її тлумачити на практиці.
По-друге, ця інформація сама знаходить свого адресата без звернення
будь-куди7. У цьому зв’язку роль преси, радіо і телебачення у форму-
ванні правової та політичної свідомості, а через них і правової та полі-
тичної культури українських громадян важко переоцінити. 

Разом з тим часто ЗМІ справляють і деструктивний вплив на фор-
мування правової та політичної культури громадян, змінюючи їх пра-
восвідомість. Так, у ЗМІ інколи активно обговорюються невдалі зако-
нопроекти, які ще не пройшли доопрацювання і не отримали згоду
законодавця, що формує низьку якість уявлення про законотворення
загалом. На радіо і телебаченні спостерігається негативний аспект
звернення до випусків новин і аналітичних передач, що полягає у
вибірковості подання інформації: «скандальні», непопулярні закони, як
правило, отримують в ЗМІ найбільшу огласку8. Те ж саме спостеріга-
ється й на політичних ток-шоу, які формують політичну свідомість гро-
мадян через спілкування політиків між собою, що, по суті, не призво-
дить до покращення політичного клімату в державі та є, на нашу думку,
частиною політичної агітації і проведення піар-компаній парламента-
рів у режимі «non-stop». Саме тому журналіст, як носій політично і
соціально забарвленої інформації, повинен ретельно перевіряти її з
точки зору правдивості, доцільності саме в цей момент і на даному
політичному етапі розвитку суспільства, а надто, коли ця інформація
стосується змін до законодавства і їх впливу на подальший розвиток

23Юридичні і політичні науки



суспільства. Слушним є з цього приводу зауваження Ю. Тодики, що
саме ЗМІ сприяють правовій орієнтації громадян через розповсюджен-
ня правової інформації, яка впливає на поведінку суб’єктів правовідно-
син, формує їх правосвідомість, мобілізує на активну участь у держав-
ному та суспільному житті9. 

Саме сьогодні, в умовах неоголошеної війни, кризи влади, еконо-
мічної кризи в нашому суспільстві, ми як ніколи потребуємо достовір-
ної інформації, яка б поширювалася ЗМІ, потребуємо певних зрушень
у правовій просвітницькій діяльності за допомогою даних засобів.
Натомість, не дивлячись на ті «гучні» зміни, які декларує сьогодні
діюча влада, на практиці нічого не змінюється. Ми знову знаходимось
у передвиборчій гонці, знову з екранів телевізорів і всесвітньої павути-
ни отримуємо потоки неперевіреної інформації, за недостовірність якої
притягнути на практиці до «реальної» відповідальності нікого не
можна. Певну надію можна було плекати з прийняттям Закону України
«Про суспільне телебачення та радіомовлення» від 17 квітня 2014 року,
але даний закон ні слова не містить про правову просвітницьку діяль-
ність ЗМІ. Тобто, скоріше за все, йдеться про те, що цей процес буде
відбуватися сам по собі. Між іншим, навіть цей нормативно-правовий
акт не враховує питання редакційної політики каналу і проблем з нею
пов’язаних. Адже, не секрет, що об’єктивність і достовірність даних, а
значить і рівень правової й політичної культури самого засобу масової
інформації залежить від редакційної політики, яка може бути різною. 

В українському медійному просторі існує три типи редакційної
політики – авторитарна, корпоративна та ліберальна. Авторитарна
модель редакційної політики застосовується в партійних виданнях. Її
зміст полягає у свідомому та цілеспрямованому поданні певним засо-
бом масової інформації офіційної точки зору партії. Ця ж модель засто-
совується і в державних друкованих виданнях, прямою функцією яких
є обслуговування інтересів державного органу, що виступає засновни-
ком того чи іншого мас-медіа. Корпоративна модель дещо гнучкіша,
хоча і не виключає залежності масмедіа від тих чи інших суб’єктів
політичного процесу. Засоби масової інформації в рамках цієї моделі
мають змогу почуватися й поводитися вільніше, забезпечуючи більш
об’єктивний та незаангажований рівень інформування громадян.
Ліберальна модель соціальної відповідальності передбачає забезпечен-
ня якісного та об’єктивного інформування громадян, оскільки власник
засобу масової інформації не втручається в редакційну політику10. Ми
прагнемо до створення ліберальної моделі редакційної політики.
Власне, Закон України «Про суспільне телебачення і радіомовлення» і
є цією спробою, але не більше. Сьогоднішній медіа-простір застряг
десь поміж авторитарною та корпоративною моделями і тяжіє то до
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однієї, то до іншої, в залежності від того, якою буде діюча влада в дер-
жаві – більш прокремлівською чи проєвропейською. 

Досліджуючи далі медійне законодавство, бачимо, що законодавець
не приділяє й ніяких конкретних вимог до правової і політичної куль-
тури окремо взятого журналіста, редактора і т. д., а правова і політич-
на культура кінцевого медійного продукту (новини, політичні ток-шоу,
аналітичні передачі й рубрики) на всі 100% залежить від колективу,
який її розповсюджує. Хоча з даною тезою в повному обсязі можна й
не погодитись, оскільки сама по собі особа (наприклад, журналіст)
може мати високий рівень правової й політичної культури, але на неї
може здійснюватися вплив з боку керівництва тієї групи, в якій вона
знаходиться більшу частину свого часу (трудовий колектив). Велике
значення також мають економічні чинники, надто в державі, яка має не
тільки значні політичні проблеми, неоголошену війну але й суттєві еко-
номічні складнощі. Йдеться про те, що більшість журналістів саме
через економічний чинник не готові позбутися свого робочого місця. І
в цьому контексті правова й політична культура відходять повністю на
останній план, а разом з ними – мораль, відчуття справедливості, прав-
дивість інформації. Прикладом можуть слугувати буремні події зими
2013-2014 років, коли більшість центральних телерадіоканалів (Інтер,
Україна, УТ-1 і т.ін.) подавали інформацію у розрізі, потрібному владі,
а не так як вимагає закон – об’єктивну, достовірну, правдиву, перевіре-
ну. На так звані опозиційні ЗМІ тодішня влада чинила значний адмі-
ністративний вплив (зокрема, обшуки, перевірки), особливо це стосу-
валося окремо взятих журналістів. Виникає питання, для чого все це
було потрібно? Справа в тому, що ЗМІ є не тільки провідником у сус-
пільстві щодо питань основних політичних, правових і економічних
засобів його розвитку. Саме через ЗМІ здійснюється масштабне мані-
пулювання свідомістю населення, яка в питаннях рівня правової і полі-
тичної культури відіграє найголовнішу роль. 

Якщо частина засобів масової інформації починає діяти в одному
напрямі, ретранслюючи однакові інтерпретації політичних подій, то
роль їх у процесах формування громадської думки різко підвищується
завдяки виникненню специфічного кумулятивного ефекту. Водночас і
для самих засобів масової інформації зростає загроза стати заручника-
ми політичних і технологічних маніпуляцій. Соціополітичним чинни-
ком, який підвищує небезпеку масових маніпуляцій громадської думки
за допомогою ЗМІ, є наявність тотальних порушень принципу рівного
доступу політичних сил до ЗМІ (непропорційність представлення
суб’єктів виборчого процесу в повідомленнях). Методами маніпулю-
вання інформацією є: сортування, замовчування, дозування інформації,
домінування оціночних суджень у повідомленнях, вилучення окремих
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відомостей із загального контексту, незбалансоване подання інформа-
ції щодо дій певних політичних сил11. Найбільш яскраво ця діяльність
прослідковується під час виборчого процесу. Зокрема, якщо взяти
інформаційну кампанію перед позачерговими виборами до Верховної
ради України 8 скликання, то ми можемо побачити як через ЗМІ фор-
мують політичну свідомість виборців, включаючи в цей процес поде-
куди некоректну політичну рекламу партій та блоків. Оскільки україн-
ці є нацією візуалістів, тобто вплив на нашу свідомість в основному
мають картинки, а не реальні вчинки представників партій чи окремих
народних депутатів, то для маніпуляцій зі свідомістю громадян обира-
лися конкретні картинки, підкріплені гаслами: «За мир!» – на тлі сюже-
тів війни (Опозиційний блок); «Не відпустимо дітей на війну!» – на тлі
могил та хрестів (партія Солідарність жінок України) і т.д. Усе це спри-
яє маніпуляції свідомістю громадян. При цьому жодна партія чи кан-
дидат у народні депутати не показали через свої політичні реклами, які
безсумнівно є найбільш дієвим інструментом впливу на свідомість гро-
мадян, жодного реального вчинку, результатів роботи чи відповідних
прагнень. 

Підсумовуючи вищесказане, варто відзначити, що правова й полі-
тична культура, безсумнівно, отримують свій розвиток і підвищення
рівня через ЗМІ найшвидше. Але ми сьогодні не маємо чіткої концеп-
ції, за якою могла б розвиватися правова й політична культура нашого
соціуму, тому такий розвиток відбувається стихійно, під впливом рево-
люційних перетворень, через досвід війни та загибелі тисяч наших гро-
мадян, через окуповані землі, постійний страх серед населення. Люди
сьогодні потребують реформаторських змін не тільки в сфері судочин-
ства, економіки і т.д., але й у сфері правової та політичної культури,
адже в нашій державі до сьогодні не існує жодної комплексної програ-
ми з підвищення правової і політичної культури. Були, звичайно, зроб-
лені деякі спроби в цьому напрямку, зокрема, прийнято постанову
Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 88 «Про заходи
щодо реалізації Концепції підвищення правової культури учасників
виборчого процесу та референдумів в Україні», але вона по суті нічого
не змінила. Сьогодні можна з упевненістю констатувати, що в даній
сфері у нас утворився інформаційний вакуум, де, з одного боку, всі зна-
ють що таке правова й політична культура, а з іншого, ніхто в реально-
му житті не хоче змінювати себе під конкретні вимоги, які пред’явля-
ються до соціуму. Ніхто не бажає внести чіткість у дане питання і
визначити, що на сьогоднішньому етапі ми робимо покроково для під-
вищення рівня правової та політичної культури, і, звичайно, абсолют-
но абстрактно законодавець говорить сьогодні про роль ЗМІ в даному
процесі.
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Галецкая Н.Б. Национальная имплементация соглашения об ассоциации
между ЕС и Украиной: некоторые теоретические аспекты

Настоящая статья посвящена проблематике форм национальной имплемен-
тации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Исследуются особеннос-
ти имплементации Соглашения в право ЕС и национальное право Украины. Также
определяется статус Соглашения в системе источников права ЕС и Украины.
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Підписання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною (далі –
«Угода») є тим першим кроком, який дозволить українським і європей-
ським виробникам мати додатковий засіб захисту на експортному
ринку. Дієвість цього засобу захисту залежатиме від національної
імплементації Угоди та визначення її статусу в системі джерел націо-
нального права. 

Окремі аспекти цієї проблеми досліджувалися М. Мендезом,
П. Рабіновичем, Н. Раданович, А. Розасом О. Соловйовим, В. Скомо -
рохою, Д. Слосом та ін. Разом з тим варто відзначити, що в цих дослід-
женнях проаналізовано особливості національної імплементації у дер-
жавах-членах ЄС або Україні, проте у них не зосереджено уваги на
конкретному міжнародному договорі. Таким чином метою цієї статті є
ґрунтовне дослідження загальнотеоретичних аспектів національної
імплементації Угоди в ЄС та в Україні.

За методологічну основу дослідження обрано класифікацію форм
імплементації, що була запропонована у 2001 році у Звіті Комітету
юридичних радників щодо публічного права Ради Європи «Надання
державами згоди на обов’язковість міжнародних договорів» (далі –
«Звіт»). Відповідно до Звіту залежно від дій, які необхідно вчинити для
введення міжнародного договору в систему внутрішнього права певної
держави, форми імплементації можна поділити на наступні види:
1) автоматична інтеграція, коли норми міжнародних договорів автома-
тично стають частиною національного права, без прийняття націо-
нального акта для забезпечення набуття чинності нормами міжнарод-
них договорів. При цьому варто відзначити, що у національному праві
має існувати загальна норма, яка б уможливлювала автоматичну інтег-
рацію і, як правило, така норма закріплюється на конституційному
рівні; 2) матеріальна інкорпорація, коли норми міжнародних договорів
вводяться у національне право через національні акти, які їх адаптують
до юридичних реалій тієї чи іншої країни; 3) формальна (процедурна)
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інкорпорація, коли норми міжнародних договорів стають частиною
національного права шляхом інкорпорації через прийняття національ-
ного акта. 

Також у Звіті відзначено труднощі у відокремленні в деяких держа-
вах процедурної інкорпорації від автоматичної інтеграції, а в іншій
групі держав – процедурної інкорпорації від матеріальної інкорпора-
ції1. Проаналізувавши національне право держав, які наведені у Звіті
як приклади держав, що застосовують процедурну інкорпорацію,
можна зробити наступні висновки. Розмежувальною ознакою між про-
цедурною інкорпорацією та автоматичною інтеграцією може слугувати
необхідність прийняття імплементаційного акта. Проте у державах з
автоматич ною інтеграцією ратифікаційний акт може одночасно висту-
пати й імплементаційним актом. Якщо дотримуватися такої логіки,
тоді автоматичну інтеграцію не можливо відмежувати від процедурної
інкорпорації. 

З іншого боку, розмежувальною ознакою між процедурною інкор-
порацією та матеріальною інкорпорацією може бути лише зміст імпле-
ментаційного акту, зокрема, чи в такому акті надається згода на імпле-
ментацію міжнародного договору в цілому, чи національний акт транс-
формує норми міжнародного договору у норми національного права.
Проте спосіб відображення міжнародного договору в імплементацій-
ному акті може залежати від багатьох факторів, а саме від змісту між-
народного договору та його відповідності національному законодав-
ству, процедури внесення змін у національне законодавства. Як вида-
ється, зміст такого акта може залежати від особливостей національно-
го права певної держави і тому не може слугувати самостійною розме-
жувальною ознакою між процедурною інкорпорацією та матеріальною
інкорпорацію. 

Таким чином, як бачиться, процедурна інкорпорація істотно не від-
різняється від матеріальної інкорпорації чи автоматичної інтеграції, а
тому, не бачиться як самостійний вид форми національної імплемен -
тації. 

1. Особливості національної імплементації Угоди в Україні. У від-
повідності зі статтею 9 Конституції України «чинні міжнародні дого-
вори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є
частиною національного законодавства України. Укладення міжнарод-
них договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише піс -
ля внесення відповідних змін до Конституції України»2. Аналіз статті
9 Конституції України дозволяє зробити висновок, що Україна застосо-
вує автоматичну інтеграцію як форму національної імплементації,
тобто, не є потрібним прийняття додаткових імплементаційних актів. 

Важливо зазначити, що не всі міжнародні договори можуть бути
автоматично інтегровані, а лише ті, які відповідають наступним озна-
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кам: 1) міжнародні договори набрали чинності згідно з правилами, що
визначені у міжнародному праві; 2) згода на обов’язковість таких між-
народних договорів надана Верховною Радою України. Варто зупини-
тись більш детально на другій ознаці. Згідно з пунктом 32 статті 85
Конституції України передбачено компетенцію Верховної Ради
України на надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів
України. Стаття 11 Віденської конвенції про право міжнародних дого-
ворів 1969 року передбачає, що «згоду держави на обов’язковість для
неї договору може бути виражено підписанням договору, обміном
документами, затвердженням, приєднанням до нього або будь-яким
іншим способом, про який домовились»3. Подібна норма міститься у
статті 8 Закону України «Про міжнародні договори України», а саме:
«згода України на обов’язковість для неї міжнародного договору може
надаватися шляхом підписання, ратифікації, затвердження, прийняття
договору, приєднання до договору. Згода України на обов’язковість для
неї міжнародного договору може надаватися й іншим шляхом, про який
домовилися сторони»4. Для того, щоб визначити види міжнародних
договорів, згоду на обов’язковість котрих надає Верховна Рада
України, видається доцільним провести аналіз Закону України «Про
міжнародні договори».

Згідно з п. 9 статті 9 Закону України «Про міжнародні договори»
«Верховна Рада України розглядає внесений Президентом України або
Кабінетом Міністрів України проект закону про ратифікацію міжна-
родного договору України і приймає відповідне рішення». Стаття 13
Закону України «Про міжнародні договори» передбачає, що «рішення
про приєднання України до міжнародних договорів або про їх при-
йняття приймаються: а) щодо договорів, які потребують ратифікації, –
у формі закону України про приєднання до міжнародного договору або
закону України про прийняття міжнародного договору, невід’ємною
частиною яких є текст міжнародного договору». На підставі вищенаве-
дених статей можна зробити висновок, що Верховна Рада України
може надавати згоду на обов’язковість міжнародного договору у формі
ратифікації або приєднання. 

Тому як частину внутрішнього законодавства слід розглядати не
лише ратифіковані міжнародні договори України, а і ті міжнародні дого-
вори, згоду на обов’язковість яких було надано Верховною Радою
України в інший формі»5. Відповідно міжнародні договори, згоду на
обов’язковість яких Верховна Рада України не надала, не застосовують-
ся як частина національного законодавства, оскільки на них не поши-
рюються правила ст. 9 Конституції України. Видається слушним пого-
дитись з позицією П. Рабіновича та Н. Раданович, що «ті міжнародні
договори, згоду на обов’язковість яких дала Верховна Рада України у
вигляді ратифікації або приєднання, стають джерелами національного
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права, а ті міжнародні договори, які не проходять процедури одержання
такої згоди, відповідно, джерелами національного права не стають»6.
Також варто погодитись з позицією В. Скоморохи, що «особливістю
норм чинних міжнародних договорів, які стали частиною національно-
го законодавства України, виходячи із сенсу частини першої статті 9
Конституції України, є те, що, ставши частиною національного законо-
давства України, відповідна норма договору не трансформується в нову
національну норму України, а реалізується самостійно»7.

Щодо статусу Угоди в системі джерел права України, то видається
слушним проаналізувати можливі вирішення колізії між нормою
Конституції України та нормою міжнародного договору, а також між
нормою закону України та нормою міжнародного договору.

Проаналізувавши статтю 9 Конституції України можна припустити,
що у випадку колізії з Конституцією перевагу може мати Конституція
України. При цьому варто зауважити, що положення міжнародного
договору перевіряються на стадії надання Україною згоди на обов’яз-
ковість такого міжнародного договору, що сприяє уникненню колізій.
Отже, реалізовується презумпція відповідності міжнародного договору
Конституції України. 

Щодо вирішення колізії між нормою закону України та нормою
міжнародного договору, то на конституційному рівні це питання не
врегульоване. В той же час Закон України «Про міжнародні договори
України» у частині 2 статті 19 передбачає: «Якщо міжнародним дого-
вором України, який набрав чинності в установленому порядку, вста-
новлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті зако-
нодавства України, то застосовуються правила міжнародного догово-
ру»8. Таким чином, на законодавчому рівні закріплено примат норми
міжнародних договорів над нормою закону України.

Отже, проаналізувавши чинне українське законодавство, можна
зробити висновок, що виконання міжнародного договору, згода на
обов’язковість якого надана Верховною Радою України, передбачає
його пріоритет над національним законом та іншими актами законо-
давства, крім Конституції України. Проте відповідно до ст. 87 Закону
України «Про Конституційний Суд України» Суд може розглядати
питання щодо конституційності чинного міжнародного договору і у
разі дачі висновків про невідповідність міжнародного договору
Конституції України Конституційний Суд України у цьому ж провад-
женні вирішує також питання щодо неконституційності цього догово-
ру чи його окремих частин9.

Проте не вирішення питання колізії між національним законодав-
ством та нормами міжнародних договорів породжує сумніви в опонен-
тів примату міжнародного права. Так, суддя Конституційного Суду
України В. Шаповал, зазначає «Конституція України не встановлює
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принципу примату міжнародних договорів або міжнародного права
загалом. У разі невідповідності, наприклад, між законом України та
міжнародним договором, можна говорити лише про їх колізійність»10.
Для обґрунтування пріоритету міжнародних договорів з прав людини
М. Козюбра пропонує застосувати підхід, що полягає у з’ясуванні зміс-
ту принципу верховенства права11. Як бачиться, закріплення примату
міжнародного права над національним законодавством на рівні
Конституції створило би правові умови для ширшого застосування
міжнародних договорів судами загальної юрисдикції.

В практиці українських судів випадки застосування норм міжнарод-
них договорів є радше поодинокими, ніж систематичними. Як слушно
зазначає О.В. Соловйов, проблема загальнотеоретичних аспектів внут-
рішньодержавного застосування міжнародних договорів у радянській
науці не була предметом дослідження з огляду на панівну ідеологію про
неможливість прямого застосування норм міжнародних дого ворів12. 

16 вересня 2014 року Верховна Рада України ратифікувала Угоду13.
Відповідно до статті 9 Закону України «Про міжнародні договори»
Угода належить до міжнародних договорів, які мають бути ратифікова-
ні Верховною Радою України, а, отже, норми Угоди автоматично інтег-
руються в національне законодавство України. Відповідно законодав-
ство України створює всі правові можливості для прямого застосуван-
ня норм Угоди судами, органами державної влади та місцевого само-
врядування. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 верес-
ня 2014 р. № 847-р затверджено План заходів з імплементації Угоди
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми дер-
жавами-членами, з іншої сторони, на 2014 – 2017 роки (далі – «План»).
План містить порядок дій щодо імплементації Угоди. Водночас, у
Плані не розкривається поняття «імплементація», проте, проаналізу-
вавши заходи, що заплановані для імплементації Угоди, можна при-
пустити, що під національною імплементацією Угоди Кабінет
Міністрів України розуміє увесь комплекс організаційно-правових
заходів, необхідних для виконання Угоди. Зокрема, до заходів з імпле-
ментації Угоди Кабінет Міністрів України відносить розроблення ново-
го та внесення змін до чинного законодавства, організацію та прове-
дення тренінгів, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом,
проведення моніторингів, проведення консультацій тощо. Таким
чином, правозастосовча практика покаже, чи норми Угоди будуть
застосовуватися як норми прямої дії, чи будуть застосовуватися норми
національного законодавства, приведеного у відповідність з нормами
Угоди. У випадку виникнення колізії між нормами Угоди і законами,
норми Угоди переважатимуть, що повністю відповідає чинним вимо-
гам національного правопорядку.
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2. Особливості національної імплементації Угоди в ЄС. Значна час-
тина європейських держав є членами Європейського Союзу («ЄС»),
який за своєю сутністю є міждержавним утворенням. Для держави-
члена ЄС постає питання про імплементацію як міжнародних договорів
та актів в рамках ЄС (назвемо це умовно «перший рівень імплемента-
ції»), так і міжнародних договорів між ЄС (і/або державами-членами
ЄС) та третіми державами, що не є членами ЄС. (назвемо це умовно
«другий рівень імплементації»). З підписанням та ратифікацією
Лісабонського договору ЄC стає суб’єктом права та має право укладати
міжнародні договори від імені усіх держав-членів ЄС14. Відповідно до
Лісабонського договору держави-члени ЄС делегують частину своїх
повноважень органам ЄС, а частину залишають собі. У сфері укладен-
ня міжнародних договорів, це виглядає наступним чином: частина між-
народних договорів укладається лише ЄС, а частина – ЄС спільно з дер-
жавами-членами ЄС, тобто, кожна держава-член ЄС має дати свою
згоду на укладення такого міжнародного договору. Окрім цього, існу-
ють деякі міжнародні договори можуть укладатися одним або кількома
державами-членами ЄС самостійно, без участі ЄС15. 

Угода належить до другої групи договорів, тобто, кожна держава-
член ЄС повинна ратифікувати Угоду. До першої і другої груп догово-
рів застосовуються наступні принципи: верховенство, пряма дія та
пряме застосування16. Питання, чи такі міжнародні договори можуть
бути джерелом права у державах-членах ЄС, не було врегульовано на
договірному рівні. Проте Суд ЄС у справі № 181/73 «Р.В.Хегеман
проти Бельгії» («R.V. Haegeman vs. Belgian State») встановив, що між-
народні норми у сферах, де ЄС здійснює свої повноваження, автома-
тично стають частиною правопорядку ЄС17. Як слушно зауважує проф.
Мендез, такі міжнародні договори є обов’язковими для всіх органів, в
т.ч. судів, держав-членів ЄС18. Таким чином, згідно з практикою суду
ЄС, застосовується автоматична інтеграція до тих міжнародних дого-
ворів, стороною яких виступає ЄС, що діє в межах своїх повноважень.

Практика суду ЄС щодо статусу міжнародних договорів має юри-
дичні наслідки для національних правових систем, а саме може впли-
вати на форму національної імплементації держав-членів ЄС. Зокрема,
держави-члени ЄС імплементують норми міжнародних договорів без-
посередньо як суб’єкти міжнародного права. Окрім цього, міжнародні
договори, що укладені від імені ЄС, є частиною правопорядку ЄС і є
обов’язковими для держав-членів ЄС як частина права ЄС. Тому дер-
жави-члени ЄС імплементують і ці норми міжнародних договорів.
Таким чином, чим більше повноважень держави-члени ЄС передають
до сфери компетенції ЄС, тим більше норм міжнародних договорів
держави-члени ЄС імплементують як частину права ЄС19. 
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Як наслідок, для деяких держав-членів ЄС такий підхід може при-
звести до зміни форми національної імплементації. Наприклад,
Великобританія, за загальним правилом, використовує матеріальну
інкорпорацію, як форму національної імплементації, проте щодо права
ЄС (яке включає і міжнародні договори) має застосовуватися автома-
тична інтеграція. 

Стосовно статусу міжнародних договорів з третіми державами, що
не є членами ЄС, то варто зазначити наступне. Міжнародні договори з
третіми державами, що не є членами ЄС, повинні відповідати угодам
про утворення ЄС. Проте міжнародні договори з третіми державами,
що не є членами ЄС, мають вищу силу, ніж акти органів ЄС. 

Оскільки ЄС застосовує автоматичну інтеграцію до міжнародних
договорів з третіми державами, то Угода після ратифікації та набрання
чинності буде обов’язковою для всіх судів та державних органів дер-
жав-членів ЄС. Більше того, до Угоди застосовуватимуться наступні
принципи: верховенство, пряма дія та пряме застосування. Відповідно,
у випадку колізії з національним законодавством держави-члена ЄС,
переважатимуть норми Угоди. При цьому, варто відзначити, що про-
блемною може бути ситуація, коли виникатиме колізія між нормами
Конституції держави-члена ЄС та нормами Угоди. В такому випадку
мали би переважати норми міжнародного договору, оскільки міжна-
родний договір стає частиною права ЄС. 

Порівнюючи форми національної імплементації у ЄС та в Україні,
можна відзначити наступне. І ЄС, і Україна використовують автома-
тичну інтеграцію як форму імплементації, тобто не потрібне прийнят-
тя додаткових імплементаційних актів для набрання чинності Угодою.
Стосовно статусу Угоди в системі джерел права України, то ратифіку-
вавши Угоду, держава реалізовує презумпцію відповідності норм між-
народних договорів Конституції України. Згідно з правом ЄС норми
установчих договорів ЄС матимуть перевагу над нормами Угоди. І ЄС,
і Україна дозволяють пряму дію міжнародних договорів, а, отже, заці-
кавлені фізичні та юридичні особи мають можливість використовувати
норми Угоди для захисту своїх прав та інтересів у судовому порядку.
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Г. В. ТОЛКАЧОВА

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ 
ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОбОД ДИТИНИ ТА ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ 

У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Стрімкий розвиток міжнародних відносин свідчить про потребу удосконален-
ня системи існуючих у вітчизняному законодавстві гарантій захисту прав та сво-
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бод дитини. Це можливо шляхом імплементації у національне законодавство між-
народних і європейських стандартів у цій галузі та створення відповідного дієво-
го юридичного механізму.

Міжнародно-правові гарантії склада ються із системи загальновизнаних при-
нципів та правових норм, що регулюють процес забезпечення прав і свобод дити-
ни та соціальних спільнот, а також діяльності міжнародних установ і організа-
цій, наділених відповідними повноваженнями. Світові стандарти у цій галузі фор-
мувалися протягом багатьох десятиліть та закріплені у низці міжнародних доку-
ментів, серед яких слід виділити міжнародні договори, декларації, резолюції між-
народних організацій та ін.

Ключові слова: права і свободи дитини, міжнародно-правові гарантії, імпле-
ментація.

Толкачёва А.В. Международно-правовые гарантии защиты прав ребенка и
их имплементация в национальное законодательство

Стремительное развитие международных отношений свидетельствует о
необходимости усовершенствования системы существующих в отечественном
законодательстве гарантий защиты прав ребенка. Это возможно путем импле-
ментации в национальное законодательство международных и европейских стан-
дартов в этой отрасли и создания соответствующего эффективного юридиче-
ского механизма.

Международно-правовые гарантии состоят из системы общепризнанных
принципов и правових норм, которые регулируют процесс обеспечения прав и сво-
бод ребенка и социальных сообществ, а также деятельности международных
учреждений и организаций, наделенных определенными полномочиями. Мировые
стандарты в этой отрасли формировались на протяжении многих десятилетий
и закреплены в ряде международных документов, среди которых следует выде-
лить международные договора, декларации, резолюции международных организа-
ций и др. 

Ключевые слова: права и свободы ребенка, международно-правовые гарантии,
имплементация.

Tolkachova Anna. International legal guarantees for protection of child’s rights
and freedoms and their implementation in national law

Rapid development of international relations demonstrates the need to improve the
system of guarantees for protection of child’s rights and freedoms stipulated in national
law. It is possible through implementation of international and European standards in
national law and development of corresponding effective legal mechanism for protection.

International legal guarantees include a system of generally recognized principles
and legal rules governing the protection of rights and freedoms of children and social
communities, as well as the activities of international agencies and organizations vested
with appropriate powers. Global standards in this field have evolved over many decades
and are enshrined in a number of international instruments, among which a special
attention shall be paid to international treaties, declarations, resolutions of internation-
al organizations etc.

Key words: child’s rights, international legal guarantees, implementation.

Проблема створення та забезпечення гарантій прав та свобод дити-
ни є однією із найактуальніших у світі, в тому числі і в Україні, оскіль-
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ки, діти – майбутнє будь-якої нації. Захист прав та інтересів дитини –
це одне із головних завдань держави, адже ставлення до дітей, їхніх
прав і свобод, повага до їх людської гідності відображають рівень
гуманності й цивілізованості суспільства та держави. 

Водночас, стрімкий розвиток міжнародних відносин свідчить про
потребу удосконалення системи існуючих у вітчизняному законодав-
стві гарантій захисту прав та свобод дитини. Це можливо шляхом
імплементації у національне законодавство України міжнародних і
європейських стандартів у цій галузі та створення відповідного дієво-
го юридичного механізму захисту.

Загальнотеоретичні засади проблем захисту прав та свобод дітей в
Україні, історія їх становлення та розвитку, правове забезпечення, ство-
рення механізму для їх реалізації опрацьовувалися науковцями різних
галузей права. Зокрема, зазначені питання досліджували: В.В. Копей -
чиков, С.Л. Лисенков, О.І. Анатолієва, Н.М. Оніщенко, О.Ф. Скакун,
Ю.С. Шемшученко, Н.М. Крестовська, В.В. Кулапов, В.С. Нерсесянц,
Л.М.Зілковська, О.І.Карпенко, К.Г. Волинка, С.С. Алексєєв, С.В. Неси -
нова, М.І. Матузов, М.П. Орзіх, О.В. Зайчук, Т.Ю. Смолова, С.М. Тим -
ченко, М.І. Хавронюк, П.М. Рабінович, Р.А. Калюжний, С.П. Коталей -
чук, О.П. Семітко та інші вітчизняні й російські науковці.

На нашу думку, гарантії прав і свобод дитини необхідно розглядати
як систему засобів, завдяки яким забезпечується ефективна реалізація
дітьми своїх прав та свобод, їх охорона і захист у разі порушення. Їх
головне призначення полягає у забезпеченні всіх і кожної дитини рів-
ними правовими можливостями для набуття, реалізації, охорони і
захисту суб’єктивних прав та свобод. 

Існують різні критерії класифікації гарантій. В теорії права за
сферою дії розрізняють:

– міжнародно-правові гарантії, які склада ються із системи загаль-
новизнаних прин ципів та правових норм, що регулюють процес забез-
печення прав і свобод дитини та соціальних спільнот (народ, нація), а
також діяльність міжнародних установ і організацій, наділених відпо-
відними функціями та повноваженнями;

– внутрішньодержавні – закріплюються в конституції та інших
нормативно-правових актах держави, забезпечуються відповідними
матеріальними і організаційними засобами;

– автономні – гарантії, зафіксовані в законодавстві складових частин
федеративних держав (штатів, республік, областей, земель, провінцій).

Щодо міжнародно-правових гарантій захисту прав та свобод дити-
ни, необхідно зазначити, що світові стандарти у цій галузі формували-
ся протягом багатьох десятиліть, закріплені у низці важливих міжна-
родних документів. Серед них слід виділити міжнародні договори, дек-
ларації, резолюції міжнародних організацій та ін.
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На початку XIX століття права дитини переважно розглядались як
міри по захисту дітей від рабства, тяжкої праці, торгівлі дітьми, про-
ституції неповнолітніх, повної влади батьків, економічної експлуатації.
Значним прогресом у даному напрямку було створення Міжнародного
союзу захисту дітей у 1923 році, який 26 листопада 1924 року прийняв
перший міжнародний акт – Декларацію прав дитини (Женевська дек-
ларація). У подальшому П’ята асамблея Ліги Націй, що відбулася у
1925 році, затвердила Декларацію і закликала уряди країн-учасниць
керуватися її принципами (в тому числі і СРСР, до складу якої входила
Україна).

Наступним суттєвим кроком у розвитку системи міжнародно-пра-
вових гарантій захисту прав та свобод дитини було створення
Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН), яке відбулося після закін-
чення Другої світової війни 25 квітня 1945 року на конференції у Сан-
Франциско. Слід зазначити, що у роботі ООН пріоритетне значення
мали проблеми реалізації і захист прав і свобод людини. 

У 1946 році було створено Дитячий фонд ООН як організацію
надзвичайної допомоги дітям у країнах Європи, що постраждали від
Другої світової війни, який з 1953 року став іменуватися ЮНІСЕФ.
В подальшому, 10 грудня 1948 року Генеральною Асамблеєю ООН
прийнято Загальну декларацію прав людини, основною тезою якої є:
«Людство зобов’язане давати дитині все краще, що воно має»1. У стат-
тях 25 і 26 Загальної декларації прав людини зазначено, що діти повин-
ні бути об’єктом особливого захисту і допомоги. 

Однак найважливішою подією стало прийняття ООН 20 листопада
1959 року Декларації прав дитини, у якій проголошуються соціальні і
правові принципи захисту і благополуччя дітей на національному і
міжнародному рівнях. Десять принципів Декларації являють собою
першу спробу привернути увагу світової громадськості до проблеми
забезпечення прав дитини, які можна викласти наступним чином:

1. Кожна дитина користується правами, проголошеними цією
Декларацією без будь-яких форм дискримінації.

2. Дитина повинна користуватися особливим захистом, і повинна
мати можливість для нормального здорового розвитку в умовах свобо-
ди і гідності.

3. Дитина з моменту народження набуває ім’я і національність.
4. Дитина повинна користуватися благами соціального забезпечен-

ня, включаючи адекватний до-, та післяпологовий догляд для неї або
нього та матері. Дитина повинна мати право на нормальне харчування,
житло, творчі та медичні послуги.

5. Дитині, яка є фізично, розумово або соціально неповноцінна,
повинні надаватися спеціальне лікування, освіта та догляд.
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6. Дитина повинна там, де можливо, зростати під опікою і доглядом
її батьків в атмосфері приязні, моральної і матеріальної безпеки.
Малолітня дитина, не повинна, крім виключних обставин, відокрем-
люватися від матері. Суспільство і органи влади повинні забезпечити
необхідний догляд за дітьми, які залишилися без піклування сім’ї або
без адекватних засобів підтримки.

7. Дитина має право на отримання освіти, яка повинна бути обов’яз-
ковою та безплатною щонайменше на початковому рівні. Дитина
повинна мати можливість для гри та творчості.

8. Дитина за будь-яких обставин повинна бути серед перших, хто
отримає захист і допомогу.

9. Дитина повинна бути захищена від усіх форм занедбання, жор-
стокості та експлуатації. Дитину не можна наймати на роботу до досяг-
нення нею мінімального віку, з якого дозволено працювати.

10. Дитина повинна бути захищена від расової, релігійної або іншої
дискримінації. Вона повинна бути вихована у дусі розуміння, толеран-
тності та дружби між народами, миру і загального братерства2.

У преамбулі Декларації зазначено, що дитина, внаслідок її фізичної
і розумової незрілості, потребує особливої опіки і уваги, включаючи
правовий захист, як до, так і після народження. Отже, батьків, чолові-
ків і жінок персонально, громадські організації, органи влади на місце-
вому та національному рівні Декларація закликала визнати ці права та
забезпечити їх виконання через правову реформу чи іншими шляхами.
Женевська Декларація стала першим кроком на шляху до визнання
дитини суб’єктом права. Тільки після її проголошення принцип спеці-
альної охорони дитини та особливого піклування про її права почав
набувати загального визнання. Однак, слід звернути увагу на те, що
декларація (лат. declaratia – проголошення) – не зобов’язує, не має пев-
ної обов’язкової сили, а лише рекомендує країнам-учасницям у внут-
рішньому правопорядку керуватися цими принципами.

З часом питання захисту прав дитини знайшли відображення і у
Міжнародних пактах 1966 р., зокрема, у Міжнародному пакті про гро-
мадянські і політичні права (п.1 ст.24) зазначено: «Кожна дитина без
будь-якої дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови,
релігії, національного чи соціального походження, майнового стану
або народження має право на такі заходи захисту, які є необхідними в
її становищі як малолітньої, з боку її сім’ї, суспільства і держави»3, що
в свою чергу забезпечує додаткові гарантії захисту її прав та свобод. 

20 листопада 1989 року Генеральною Асамблеєю ООН прийнята
Конвенція про права дитини, яка правомірно вважається міжнародною
дитячою конституцією. Конвенцією запроваджено сучасні універсальні
стандарти, що слугують орієнтирами у сфері забезпечення прав дітей у
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світі й у кожній країні зокрема. Документ складається з 54 статей, що
деталізують індивідуальні права осіб віком до 18 років (у випадку якщо
повноліття не настає раніше) на повний розвиток своїх можливостей в
умовах, вільних від голоду, жорстокості, експлуатації та інших форм
зловживань. Конвенція ратифікована майже усіма країнами світу, окрім
США, Південного Судану та Сомалі. Набрання юридичної сили
Конвенцією про права дитини, або як її називають «Світової конститу-
ції прав дитини», стало гарантією реалізації урядами країн, які її рати-
фікували, зобов’язань забезпечити дитині зростання у безпечних та
сприятливих умовах, маючи доступ до високоякісної освіти та охорони
здоров’я, високий рівень життя, а також захист дітей від дискримінації,
сексуальної та комерційної експлуатації, насильства, особливої турботи
про дітей-сиріт та біженців тощо4. Україна однією з перших серед
країн – членів ООН ратифікувала Конвенцію про права дитини
Постановою Верховної Ради України № 789ХІІ від 27 лютого 1991 року.
Таким чином наша держава визнала, що діти є особливо уразливою гру-
пою з огляду на їх вік, психічний і фізичний розвиток і що вони потре-
бують спеціального постійного догляду і захисту, а також узяла на себе
низку зобов’язань у рамках Конвенції, зокрема здійснити реформуван-
ня законодавства відповідно до міжнародних стандартів.

Відповідно, Конвенція – це не лише перелік прав дитини, а й зако-
нодавчо закріплений перелік зобов’язань, які країни повинні виконува-
ти у відношенні дитини. Ці зобов’язання можуть бути прямими,
наприклад, надання можливості для утворення чи забезпечення належ-
ного відправлення правосуддя у відношенні до неповнолітніх, або
непрямими, даючи можливість батькам, іншим членам родини чи опі-
кунам виконувати обов’язки вихователів і захисників. 

Отже, Конвенція ООН про права дитини 1989 року є головним між-
народним документом, з якого розпочалося формування системи між-
народних стандартів щодо захисту прав дітей. Після ратифікації біль-
ше ніж 20 років тому цієї Конвенції Україна активно розбудовує своє
національне законодавство щодо захисту прав дітей. 

Основні гарантії захисту прав і свобод дитини закріплені перш за
все у Конституції України від 28 червня 1996 року. Зокрема, відповід-
но до ст.ст. 51, 52 Конституції України сім’я, дитинство, материнство і
батьківство охороняються державою, діти рівні у своїх правах неза-
лежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи
поза ним.

Крім того, з метою реалізації прав дітей на життя і здоров’я закріп-
лено, що будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслі-
дуються за законом. На державу також покладено обов’язок утримання
та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклуван-
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ня, внаслідок чого забезпечуються соціальні права дітей, держава
заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.

Конституцією України розширено механізм реалізації прав дітей на
освіту. Згідно зі ст. 53 повна загальна середня освіта обов’язкова, дер-
жава гарантує її доступність і безоплатність. До того ж конституційно
визначені органи, які здійснюють організаційну діяльність із забезпе-
чення прав і свобод дітей5. 

Згідно зі ст.9 Конституції України набули чинності і стали складо-
вою національного законодавства такі міжнародні документи у галузі
прав дитини, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України:

– Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо
торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (ратифікова-
но 3 квітня 2003 р.);

– Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо
участі дітей у збройних конфліктах (ратифіковано 23 червня 2004 р. із
заявою);

– Угода про співробітництво держав-учасниць Співдружності
Незалежних Держав з питань повернення неповнолітніх у держави їх
постійного проживання (ратифіковано 12 січня 2005 р.);

– Конвенція про кіберзлочинність (ратифіковано 7 вересня 2005 р. із
застереженнями і заявами);

– Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викраден-
ня дітей (ратифіковано 11 січня 2006 р.);

– Конвенція про стягнення аліментів за кордоном (приєднання 20
липня 2006 р. із заявою);

– Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який
стосується криміналізації дій расистського і ксенофобного характеру,
вчинених через комп’ютерні системи ( ратифіковано 21 липня 2006 р.
із застереженнями);

– Європейська конвенція про здійснення прав дітей (ратифіковано 3
серпня 2006 р. із заявою);

– Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов’язань
про утримання в рамках Гаазької конференції з міжнародного приват-
ного права (приєднання 14 вересня 2006 р. із заявою та застереженням);

– Європейська соціальна хартія (переглянута) (ратифіковано 14 ве -
ресня 2006 р. із заявами);

– Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання,
виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та
заходів захисту дітей у рамках Гаазької конференції з міжнародного
приватного права (приєднання 14 вересня 2006 р. із заявами та засте-
реженням);
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– Європейська конвенція про контакт з дітьми (ратифіковано 20 ве -
ресня 2006 р. із заявою);

– Європейська конвенція про громадянство (ратифіковано 20 верес-
ня 2006 р. із застереженням та заявою);

– Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосов-
но опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми (ратифіковано
6 березня 2008 р. із заявами та застереженням);

– Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених
поза шлюбом (ратифіковано 14 січня 2009 р.);

– Конвенція про заходи щодо протидії торгівлі людьми (ратифікова-
но 29 листопада 2010 р.). 

На підставі положень Конституції України, Конвенції ООН про
права дитини та інших міжнародних документів 26 квітня 2001 року
прийнято Закон України «Про охорону дитинства», а також ряд інших
законів, спрямованих на забезпечення захисту прав та інтересів дітей. З
2004 року в Україні набрали чинності нові Цивільний кодекс України та
Сімейний кодекс України – базові законодавчі акти незалежної України,
зокрема і у сфері правовідносин щодо дітей. У нових кодексах урахова-
но низку важливих зауважень та рекомендацій Комітету ООН з прав
дитини. Зокрема, Сімейний кодекс України максимально розширює
предмет свого регулювання, деталізує правове регулювання сімейних
відносин у найрізноманітніших сферах, врегульовує не тільки сімейні, а
й особисті і майнові відносини між подружжям, батьками і дітьми, уси-
новителями і усиновленими, матір’ю і батьком дитини та іншими чле-
нами сім’ї. Нове сімейне законодавство дозволяє суду враховувати при
вирішенні сімейних спорів місцеві звичаї, а також звичаї національних
меншин, якщо це не суперечить законодавству і моральним засадам сус-
пільства. Положення цього кодексу чітко визначають, що регулювання
сімейних відносин має здійснюватися з максимально можливим ураху-
ванням інтересів дитини. У 2005 році прийняті Закони України «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та « Про основи
соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей». Також
відповідно до міжнародних стандартів внесені зміни до ряду законів,
що сприяють посиленню соціальної захищеності сімей з дітьми.

Упродовж останніх років реалізується низка державних програм,
спрямованих на забезпечення прав дитини, зокрема Постановою
Верховної Ради України від 1 січня 2006 року затверджена Державна
цільова програма розвитку національного усиновлення дітей України
«Кожній дитині– власну родину» на 2006–2016 роки. 

5 березня 2009 року Верховна Рада України ухвалила Закон України
«Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реа-

42 Держава і право • Випуск 66



лізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року», який
розробляли протягом п’яти років. Як зазначається у другому розділі
Програми, метою цього документа є забезпечення оптимального фун-
кціонування цілісної системи захисту прав дітей в Україні відповідно
до вимог Конвенції ООН про права дитини та з урахуванням цілей роз-
витку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН, і стратегії
Підсумкового документа Спеціальної сесії в інтересах дітей
Генеральної Асамблеї ООН «Світ, сприятливий для дітей». Програма
передбачає системні заходи у сфері охорони здоров’я матері і дитини,
протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії, розвиток систем
оздоровлення та відпочинку, освіти, соціального забезпечення та під-
тримки сімей з дітьми та ін. Впровадження цих заходів надає можли-
вість наблизити стан забезпечення прав українських дітей до міжна-
родних стандартів6.

Отже Україна поступово імплементує у національне законодавство
міжнародні гарантії захисту в галузі прав і свобод дитини. Водночас з
метою належного функціонування механізму їх реалізації слід посили-
ти організаційні та правові заходи щодо безумовного виконання взятих
міжнародних зобов’язань з прав дітей, активніше залучати громадян-
ське суспільство до проблеми захисту прав та свобод дитини, посилю-
вати громадський контроль за виконанням державою зауважень та
рекомендацій Комітету ООН з прав дитини, інших міжнародних та
регіональних конвенційних органів. Адже для України, яка активно
докладає зусиль щодо євроінтеграції, одним із найважливіших
зобов’язань є забезпечення міжнародних і європейських стандартів у
дотриманні прав і свобод дітей.

1. Загальна декларація прав людини // Голос України. – 2008. – № 236.
2. Декларація прав дитини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.
rada. gov.ua/laws/show/995_384 3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні
права // Міжнародні договори України. – К., 1992. 4. Конвенція ООН «Про права
дитини» // Право України. – 1993. – № 5-6. 5. Конституція України // ВВР Украї -
ни. – 1996. –№ 30. – Ст.141. 6. Про Загальнодержавну програму «Національний
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року»
: Закон України // Голос України. – 2009. – № 57.
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УДК 342.1«1710.16.04»(477)

І. І. ДІПТАН

«ДОГОВОРИ І ПОСТАНОВИ…» 5 (16) КВІТНЯ 1710 РОКУ:
АМбІВАЛЕНТНІСТЬ ОСМИСЛЕННЯ

Аналізуються ймовірні джерела створення «Конституції» 1710 року: «геть-
манські статті» другої половини XVII століття; польські «Pacta conventa», націо-
нальна історико-філософська й політико-правова думка у взаємовпливі з європей-
ською культурою. Розкриваються версії причин з`яви «Конституції»: необхід ність
унормування взаємин між репрезентантами влади в Козацькій державі; вислід дис-
кусій «Бендерської комісії»; протидія московському абсолютизму. З`ясовується
питання дієвості «Конституції»: чи стала вона нормативним документом, пов -
ністю або ж частково запровадженим у Правобережній Україні у 1711-1714 роках,
чи незреалізованим, з огляду на поразку мазепинців, маніфестом? Наголошується,
що діапазон поціновування пам`ятки коливається від патріотичної гордості за
першу українську ( понад те – європейську) Конституцію до скептичного сприй-
няття її як декларативного акту. Підкреслюється наявність наукового різноголос-
ся в осмисленні пам’ятки а, відтак, і необхідність її комплексного вивчення.

Ключові слова: «Договори і постанови…», «Конституція», «Пакти і консти-
туції…», «Бендерська конституція», парламентаризм, республіка, Пилип Орлик,
старшина, козацтво.

Диптан И.И. «Договоры и постановления…» 5 (16) апреля 1710 года: амби-
валентность осмысления

Анализируются вероятные источники создания «Конституции» 1710 года:
«гетманские статьи» второй половины XVII века; польские «Pacta conventa»,
национальная историко-философская и политико-правовая мысль во взаимовлия-
нии с европейской культурой. Раскрываются версии причин создания
«Конституции»: необходимость регламентации отношений между представите-
лями власти в Казацком государстве; результат дискуссий в «Бендерской комис-
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сии»; противодействие московскому абсолютизму. Исследуется вопрос действен-
ности «Конституции»: стала ли она нормативным документом, полностью или
частично реализованным в Правобережной Украине в 1711-1714 годах, или нереа-
лизованным, вследствие поражения мазепинцев, манифестом? Подчеркивается,
что диапазон оценки документа – от патриотической гордости за первую укра-
инскую (сверх того – европейскую!) Конституцию до скептического восприятия
её как декларативного акта. Акцентируется на необходимости комплексного
изучения документа вследствие контраверсионного его прочтения.

Ключевые слова: «Договоры и постановления…», «Конституция», «Пакты и
конституция…», «Бендерская конституция», парламентаризм, республика,
Филипп Орлик, старшина, казачество.

Diptan Iryna. «The agreements and regulations…» 5 (16) april. 1710: the con-
troversy of reading

The suggested sources of creation of the «Constitution» 1710 are analysed: «het-
man’s articles» of the second half of XVII century; «Pacta conventa», national historical
philosophical and political law thought in correlation with European culture. The rea-
sons of creation of the «Constitution» are revealed: the necessity to regulate the relations
between government representatives in Cossack’s state; the consequences of the discus-
sions of «Benderska commission»; the opposition to Moscow absolutism. The problem of
the «Constitution» effectiveness is highlighted: either it became legal document, com-
pletely or partially adopted in Right-bank Ukraine in 1711 – 1714, or it was an unreal-
ized manifest, due to the defeat of Masepa’s followers? It is assumed that evaluation of
the document varies from patriotic pride for the first Ukrainian (even more – European)
Constitution, to a sceptical treating the document as a declarative act. An ambiguous
interpretation of the document in the historical and law researches stimulates its further
integrated study.

Key words: «Treaties and resolutions», «Constitution», «Pacts and constitution»,
«Constitution of Bendery», parliamentarism, republic, Pylyp Orlyk, starshyna,
Cossacks.

Дискусійними в прочитанні «Договорів і постанов…» 5 (16) квітня
1710 року залишається низка проблем: ідентифікація пам’ятки, джере-
ла її створення, чинники прийняття, дієвість, історичне значення. Якщо
у попередній статті1 ми розглянули історико-правову візію першої з
означених проблем, то у запропонованій розвідці подаємо історіогра-
фічний зріз вивчення решти питань у працях дослідників другої поло-
вини ХІХ – початку ХХІ століття.

Передусім з’ясуємо контраверсії в пошуку витоків, джерел напи-
сання, ідеології документа. У «Договорах і постановах…» прочиту-
ються лише опосередковані згадки про Зборівський (1649) і
Переяславський трактати, політико-правову практику у Війську
Запорозькому. Відтак судження учених базуються на осмисленні ними
змісту пам’ятки у контексті доби.

М.Костомаров уподібнював її «гетьманським статтям», які уклада-
ли володарі булави з московськими царями. При цьому доволі скеп-
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тично висловлювався про їх практичне значення: «… мало
знаменательны и неважны в истории могут казаться статьи…, так как
новый гетман избирался в чужой стороне не всем козачеством и не с
согласия всей Украины…»2.

М. Грушевський, порівнявши політичні документи гетьманських
урядів І. Виговського та П. Орлика, стверджував, що «… свій політич-
ний досвід останніх десятиліть товариші Мазепи реалізують в поста-
новах своєї хартії, які нормують українське народоправство, заводячи
норми представительства, запобігають кривдам козачої сіроми і селян-
ства, і т. д.»3.

М. Драгоманов убачав у акті 5 (16) квітня 1710 року закономірний
вислід волелюбності, демократизму козацької спільноти, освіченості її
керманичів. Зауважував, що ще «… од часів перших повстань проти
Польщі за Косинського і Наливайка до Гадяцької комісії 1658 р. росла
й яснішала думка про національну волю й свою вправу […]. Взаємини
між усіма верствами громади української… робили те, що між тодіш-
німи козаками були люди, які могли виложити ті всі вільні думки, демо-
кратичні й майже чисто республіканські, й письменно, й навіть із при-
мітками з історії своєї і чужої…»4.

О. Оглоблин однозначно стверджував, що «… Бендерська конститу-
ція була витвором колективної української політичної думки, підсум-
ком тих обговорень і дискусій, що проводилися на еміграції взимку
1709-1710 року, а може ще й за Мазепи. Можна думати, що головним
редактором Бендерської конституції був Пилип Орлик»5.

М. Василенко, ніби передбачаючи оціночні судження частини
сучасних учених, попереджував про необхідність не формального, а
сутнісного сприйняття документа: «Форма присяги и договора напо-
минают pacta conventa польських королей. Не лишено вероятия, что
этот акт оказал влияние и на форму договора с Орликом. Но, с другой
стороны, договор с Орликом, так прост, что мог быть составлен и без
предварительных образцов »6.

Дослідник переконаний, що пункти Орлика були втіленням націо-
нальної суспільно-політичної думки, спробою юридичного оформлен-
ня державницьких устремлінь генеральної старшини , котрі визріли
«…в течение второй половины ХУІІ века»7. М. Василенко наголошу-
вав, що, хоча Конституція 1710 року мала конкретних авторів, усе ж за
ними стояла всеукраїнська козацько-старшинська спільнота: «… идеи
эти не могли родиться сразу, неожиданно, за границей, а были
вывезены из Украины, где они возникли под влиянием реальных
соотношений жизни…»8.

В. Замлинський стверджував, що «…навряд чи такий документ міг
бути вироблений одним Орликом зі старшиною. Все свідчить про те,
що в ньому були закладені за довге життя думки самого Мазепи»9.
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М. Томенко вважає, що Конституція 1710 року «… написана під
значним впливом ідей західноєвропейського парламентаризму10. Про
західноєвропейську політико-правову думку як джерело творення
документа говорять В. Бадяк і М. Рогович11.

Л. Шендрик звертається до витоків державницької ідеї в Україні, її
тисячолітнього розвою. Дослідниця розмірковує так: «Першими в
Україні-Русі думку про виникнення держави на грунті суспільного
договору поміж князям та народом висловив автор «Слова о полу
Ігоревім» […]. Першим, хто здійснив на практиці укладання такого
договору був Пилип Орлик»12. Суголосно Л. Шендрик розмірковує П.
Радько: «… у Конституції Пилипа Орлика, творчій та епістолярній
спадщині гетьмана відображені історія та традиція українського наро-
ду періоду Київської Русі, польсько-литовської доби, Гетьманщини, …
сфокусовані політичні та соціально-економічні уявлення і намагання
українського народу»13.

О. Пріцак розглядав Конституцію 1710 року як результат порозу-
міння трьох основних політичних сил Козацької держави, документ
співпраці політемігрантів і старшини Лівобережжя. Вчений проаналі-
зував примітки П. Орлика до латиномовного акту: «Я один, – писав
гетьман…, – зложив найбільшу частину договору… Поміж особами,
що обмірковували точки цього документу, були пп. Войнаровський,
Гордієнко, Горленко, Ломиковський, Мирович, Максимович,
Карпенко…, були зі мною на нарадах люди світського й духовного
стану та численні знатні особи, що відвезли наші рішення на
Україну…»14. Тобто, на думку О. Пріцака, Конституція була загально-
українським актом. 

Для В. Горобця конституційний акт 1710 року «складений за зраз-
ком «pacta conventa»-угод, що їх укладала польська шляхта зі своїми
виборними королями…»15. Аналогічно розмірковують О. Алфьоров16,
О. Субтельний17 та Н. Яковенко18, котрі уважають річпосполитську
політико-правову традицію джерелом творення документа.

Найфаховіше підійшов до розв’язання проблеми О.Кресін. У своїй
монографії він стверджує: ««Пакти…» систематизували та розвинули
положення, що були апробовані у договорах Війська Запорозького з
Російською державою, підсумували правовий зміст конституційних
нововведень часів правління Івана Мазепи та здобутки української
політичної та правової думки другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ
століття. Саме сукупність згаданих пам’яток, прецедентів та ідей стала
головним джерелом «Пактів…» 1710 року. І хоча ми не відкидаємо
можливий вплив іноземних нормативних актів…, проте вважаємо, що
«Пакти…» були органічним продовженням розвитку українських полі-
тичних та правових практики, думки, культури»19.
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В. Смолій, погоджуючись із основними тезами О. Кресіна, водночас
наголошує, що необхідно глибше й всебічніше з’ясувати джерельно-
ідеологічне підгрунтя пам’ятки. Вчений уважає, що «…не можна ігно-
рувати давньоруську традицію, до якої козацька еліта постійно апелю-
вала…, коли опинялася перед необхідністю доведення тяглості й пра-
вомірності своїх політичних прав і вимог»20. Варто пам’ятати, що
«…потужним ідейно-ідеологічним струменем для козацької старшини
другої половини ХУІІ – початку ХVІІІ ст… мав стати інтелектуальний
багаж Києво-Могилянської академії, професура якої… ретранслювала
та продукувала передові для свого часу політико-правові ідеї…», що
«… вихідцями із києво-могилянського інтелектуального середовища
були… і гетьман Іван Мазепа, і… Пилип Орлик. […], а … звідси – пря-
мий вихід на зразки античного політичного мислення, політичні ідеали
парламентаризму О. Кромвеля та Дж. Лілберна, політико-філософські
трактати ранньої доби І. Альтузія, Г. Гроція, Н. Маккіавелі, Ж. Бодена,
Б. Спинози, Дж. Мільтона, Дж. Гаррингтона, Т. Гоббса, Дж. Локка,
С. Пуффендорфа, Т. Мора та інших європейських політичних теорети-
ків, праці яких були добре відомими в Україні»21.

Отже, для академіка В. Смолія «Договори і постанови…» мають
глибинне самобутнє політико-правове підґрунтя. Водночас вивчати їх
необхідно в європейському контексті, в руслі ідеології раннього
Просвітництва, паростків раціоналістичного світобачення, позаяк «на
західні цивілізаційні зразки орієнтувалася й частина козацької еліти як
у практичній площині функціонування національних державних інсти-
тутів, так і у сфері юридичного обґрунтування певних політичних
акцій і вироблення нормативів політичної поведінки репрезентованого
нею суспільства»22.

Отже, проблема джерел «Договорів і постанов…» не втрачає своєї
актуальності. Чимало «орликознавців» узагалі оминали її, обмежив-
шись аналізом структури та коментуванням статей пам’ятки. Судження
тих, які з’ясовували джерельне підґрунтя її, є неоднозначними: угода,
як український варіант польських «Pacta conventa» (О. Алфьоров,
В. Горобець, Д. Журавльов, О. Субтельний, Н. Яковенко); документ,
який має українське походження, але не без впливу європейської пра-
вової культури (найпереконливіше цю тезу викладено в дослідженнях
М. Василенка, О. Кресіна, В. Смолія, П. Радька).

У науковій літературі побутують різні версії причин створення в
означений час і у відповідній формі «Договорів і постанов…».

Суперечливість, складність еміграційного життя, дієвість запорозь-
кого чинника – саме ці фактори порозуміння, втіленого в угоді
5 (16) квітня 1710 року, прочитуються в дослідженнях низки учених.

Так, М. Костомаров, проаналізувавши «статті», зробив висновок,
що «уступка… в пользу запорожцев была неизбежным плодом того
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положения, в каком находился Орлик, избранный в гетманы на чужой
стороне и не имевший за собой никакой действующей силы, кроме
сечевиков»23.

Погоджуються з визначальною ролю запорожців і їх отамана в роз-
робці угоди й деякі сучасні науковці. Так, Л. Мельник стверджує, що,
аби «…спертися на власні військові сили, а ними в тих умовах могли
бути лише запорожці, П.Орлик та старшина вирішили юридично закрі-
пити свої взаємини»24. На «нове піднесення політичної ваги Коша…в
умовах військово-політичних потрясінь в Україні, спричинених висту-
пом… Мазепи…», вказує В. Горобець. «Принципова позиція, – про-
довжує вчений, – зайнята запорожцями на чолі з …Костем
Гордієнком…, на тлі загальної нерішучості українського суспільства та
двозначності позиції значної частини лівобережної старшини, змушує
гетьманський уряд… визнати принципово новий статус Запорожжя…,
який було закріплено нормами Бендерської конституції 1710 р.»25.

Переважна більшість дослідників наголошує на ключовій причині
з’яви документа – нагальній необхідності розв’язання наріжної про-
блеми функціонування Козацької держави з часу її постання – врегу-
лювання шляхом юридичного оформлення політико-правових відно-
син між носіями вищої влади (гетьманом і генеральною старшиною) і
Запорожжям, котре домагалося політичної суб’єктності.

Найкраще механізм дії означеного чинника розкрито в історико-
правовій студії М. Василенка. Вчений наголошував на провідній ролі
української еліти в створенні знакового акту: «основною мыслью
договора было… подчинение гетмана власти генеральной старшине и
ёё главному органу – Генеральной Раде, составленной из
представителей наиболее влиятельного и зажиточного класса того
времени»26. Задля обґрунтування засадничого положення, академік
здійснив дискурс козацько-старшинських домагань за володарювання
Д. Многогрішного, І. Самойловича та І. Мазепи. «Как сильный и
экономически влиятельный класс, – підкреслював учений, – старшина
сложилась на Украине к концу ХVІІ и началу ХVІІІ ст. … Естественно,
что у старшины обнаруживалось стремление и юридически закрепить
за собою это влияние. На пути к этому стояла… гетманская власть,
имевшая в своих руках много … прерогатив. К ограничению их и стре-
милась старшина»27. В «гетьманських статтях» за доби Руїни,
Коломацьких 1687 року повсякчас звужувалася компетенція козацько-
го керманича; натомість царський уряд, надаючи певні гарантії лояль-
ній старшині, узалежнював її від себе. Та «интересы русской
великодержавности и… генеральной старшины не только разошлись,
но столкнулись. […] старый гетман связал свою судьбу с интересами
генеральной старшины….»28.
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На переконання М. Василенка, звернення гетьманського оточення
ще в 1707 році до Гадяцької угоди 1658 року «…свидетельствует о том,
что среди старшины бродили политические замыслы и что она стала
тогда задумываться над юридическим положением и строем своей
родины»29.

Учений говорив про ключову роль старшини у виступі І. Мазепи;
зауважував, що по його смерті вона мала стати надактивною. Понад
піврічний період безгетьманства політемігрантів історик пояснював
намаганням останніх «выбору Орлика.. придать всеукраинский
характер»30, відтак, домовлялися з однодумцями в Гетьманщині.
«Старшина, – продовжував свій виклад автор, – в первый раз после
Богдана Хмельницкого, производила выборы… вполне свободно, без
участия и давления какой-нибудь посторонней власти…»; «будучи гос-
подином положения…» і , водночас, побоюючись відродження само-
владдя володарів булави (як Орлика, так і його наступників), вирішила
«… предъявить известные обязательства вновь избранному гетману.
Так… фактически возник «договор»»31.

Зауважував М. Василенко і на «запорозькому чиннику» у з’яві
«Договорів і постанов…». Позаяк «Запорожье играло видную роль в
деле разрыва Украины с Москвой, его… интересы заняли в договоре
особое место»32.

Отже, для академіка «Договори і постанови…» – знаковий, віко-
помний акт, який став закономірним вислідом еволюції суспільно-полі-
тичної думки козацької еліти упродовж другої половини ХVІІ – почат-
ку ХVІІІ століть, превалювання в її устремліннях засад республіканіз-
му та демократизму.

На думку багатьох дослідників, «однією із найважливіших подій,
що пояснюють причини появи Конституції 1710 року та стали безпо-
середньою її передумовою… була суперечка та судовий процес між
Андрієм Войнаровським та українською старшиною восени
1709 року»33. Підґрунтя процесу – в специфіці управління фінансами у
Війську Запорозькому (невідокремленості гетьманської казни від
загальнодержавної). Для політемігрантів «… плани реваншу, – пояс-
нює Н. Яковенко, – значною мірою залежали від грошей, цього спо-
конвічного «нерву війни». Тому після смерті Мазепи з особливою гос-
тротою постало питання про його спадщину, що включала і цінності
військової скарбниці, і приватні надбання найбагатшої в Козацькій дер-
жаві людини…»34. Відмова А. Войнаровського – племінника та спад-
коємця І. Мазепи – від гетьманства, але не від скарбу й породила супе-
речку між ними – з одного боку, та генеральною старшиною із запо-
рожцями – з другого. Драматизм подій в історичному контексті пречу-
дово змальовано в низці досліджень35. Ми ж зосередимося на політи-
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ко-правових оцінках роботи «Бендерської комісії» (саме таку назву
отримав увесь період – жовтень-листопад 1709 року – протистояння
козацького генералітету, підтриманого запорожцями, з
А. Войнаровським).

О. Кресін, аналізуючи документи, що передували кінцевому прису-
ду шведського «арбітра», підсумовує: «… дискусія сприяла ревізії
самих основ держави і права Гетьманщини. Крім того, вперше після
тривалого часу дискусія велася публічно, а не у вузькому змовницько-
му колі, справи державної ваги вирішувалися правовим, а не автори-
тарним чи насильницьким шляхом. […] усвідомлена старшиною під
час «Бендерської комісії» необхідність юридичного закріплення повно-
важень владних структур Гетьманщини стала однією з головних пере-
думов появи «Пактів й конституцій…»36.

Отже, дослідники зауважують на комплекс чинників, які зумовили
з’яву вікопомного акту, як-то: необхідність унормування правових
взаємин між репрезентантами влади в Козацькій державі; інтереси «…
козацької старшини, матеріальний статок якої фактично перетворював
її на основного реального конкурента українському абсолютизмові на
політичному рівні»37; «Бендерська комісія», як каталізатор порозумін-
ня тощо. Найголовніше ж, – на думку В. Смолія, – що «Договори і
постанови…» відбивають цілий пласт політичного життя суспільства,
яке після Полтавської катастрофи постало перед новими викликами, і
від пошуків адекватної реакції на які залежала … вся подальша еволю-
ційна перспектива української державності38.

Варіативною є відповідь на питання про дієвість «Договорів і
постанов…».

М. Грушевський уважав, що проголошеним у «хартії» «… принци-
пам … не суждено было осуществиться39, «…бо одержати правління
цим людям ніколи не вдавалося»40. Суголосно відгукувалися про
незреалізованість трактату В. Різниченко («Договору сьому не дове-
лось опісля здійснитись…»41) і Д.Дорошенко («Але далеко тяжче, ніж
скласти, було провести цю конституцію в життя»42). Ще категоричніше
висловлювався Д. Яворницький: «…умови цього договору… не були
виконані і уже під час складання їх дехто не вірив у можливість повно-
го виконання…»43.

М. Василенко наголошував на еволюції сприйняття угоди його
творцями: «Самый «договор» составлен с полным убеждением в
скором возвращении на родину, где договор будет иметь юридическую
силу для всей Украины. В момент составления он, поэтому,
представлялся вполне реальным, а не теоретическим проектом, каким
стал впоследствии, когда возвращение составителей его на Украину
стало невозможным»44. «Договор Орлика, – підсумовував учений, – не
был проведён в жизнь. Этому помешали… обстоятельства»45.
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Аналогічно щодо чинності документа висловлювалися І. Крип’я -
кевич («Конституція не ввійшла в життя…»46) та О. Апанович «не була
втілена в життя…»47). Тотожним є висновок А.Смолки48.

Дещо суперечливими є роздуми П. Радька: «…Конституція опини-
лася мертвонародженою, адже […] Україна так і не отримала свободу.
Якщо хто-небудь і слідував законам першої Конституції України, то
тільки декілька тисяч українців, які знаходилися у змушеній емігра-
ції»49.

О. Лукашевич і К. Манжул уважають, що незреалізованість доку-
мента зумовлена застереженням у ньому домагань «антагоністичних
соціальних сил українського суспільства»50.

В. Ульяновський, указуючи на недієвість Конституції, пояснює: «…
після Прутського миру еміграція втратила надію повернутися в
Україну, а після Ніштадтського миру 1721 року про це взагалі не могло
бути й мови. Конституція Орлика… не діяла в Україні і втратила свою
силу як юридичний акт навіть в емігрантських колах»51. На думку
О. Алфьорова «… «Договори і постанови» так і залишилися лише тео-
ретичними намірами – їм не судилося бути втіленими в життя, оскіль-
ки післямазепинська еміграція не змогла повернутися до влади в
Україні, а українські гетьмани, що постали в Гетьманщині в ХVІІІ ст.,
вже могли лише покірно йти в руслі російської імперської політики»52.

Як завжди аргументованим бачиться присуд О. Кресіна:
««Пакти…» 1710 року залишилися лише конституційним проектом і не
були застосовані на практиці. На Правобережній Україні, де україн-
ський еміграційний уряд у 1711 – 1714 роках отримав владу завдяки
серії міжнародних договорів, не було умов для їх застосування…»53.

Отже, значна частина дослідників, зважаючи на невдачу визвольних
задумів П. Орлика, заперечує чинність «Договорів і постанов…». Але
чимало вчених дотримуються іншої точки зору.

Так, О. Пріцак стверджував, що «влада … П. Орлика поширювала-
ся на Правобережну Україну…»54, де й діяла українська конституція
протягом 1710–1714 років. В. Замлинський був переконаний, що «…
Конституція не лишилася лише пам’яткою суспільно-політичної
думки; до 1714 р. вона була діючим нормативним актом на
Правобережній Україні і була розіслана у полкові та курінні канцеля-
рії»55. П. Гончарук56, В. Горобець57, Л. Мельник58, М.Томенко59 і
Л. Шендрик60 упевнені в дієвості «Договорів і постанов…» на
Правобережжі упродовж означеного періоду.

Дещо обережніше про чинність акту висловлюється Т. Чухліб:
«… хоча внаслідок постійних військових дій реалізація положень «кон-
ституції Орлика» 1710 р. була досить обмежена, однак… протягом
декількох років (1710-1713 рр.) її частково намагалися запровадити на
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теренах Правобережної України»61. Суголосно міркує Д. Журавльов:
Конституція «… якоюсь мірою «діяла» в еміграції та на Правобережжі,
контрольованому військами Орлика та Кримського ханства в 1711–
1713 рр.»62. В. Смолій уважає, що говорити про реалізацію на практи-
ці положень укладеного під Бендерами договору можна лише з вели-
кою засторогою: для цього сьогодні не вистачає вагомих доказів63.

Отже, залишається нерозв’язаною дилема: «Договори і постано-
ви…» – документ суто теоретичного чи, хоча б частково, й практично-
го значення? 

Діапазон поціновування значення договору коливається від емоцій-
но-патріотичної, мажорно-піднесеної ноти гордості за першу
Українську (понад те – першу європейську) Конституцію, до мінорно-
скептичної – декларативний акт, обумовлений емігрантським відчаєм.
Спробуємо відобразити наявне різноголосся. 

М. Грушевський убачав у «славній хартії» «… відображення погля-
дів і бажань людей, які зв’язали свою долю з визволенням України. У
постановах цих багато нового, такого, що могло б бути важливим кро-
ком уперед у розвитку українського життя»64. В. Різниченко вважав,
що Конституція – «… яскравий покажчик постулятів Мазепи і всього
освіченого тодішнього громадянства»65. М. Василенко називав доку-
мент «… интересным памятником государственной мысли украинской
старшины начала ХУІІІ века, как результат её классового сознания»66.
Н. Полонська-Василенко переконана, що Конституція «була … мані-
фестом державної волі української нації перед цілим культурним сві-
том…»67. Аналогічно поціновував пам’ятку О. Оглоблин68.

Д. Дорошенко стверджував, що «…конституція перейнята дуже
ліберальним і демократичним духом, що ставить її в ряди найінтерес-
ніших пам’яток політичної думки того часу в цілій Європі»69.
Д. Яворницький звертався безпосередньо до українських істориків, у
очах яких ці постанови повинні мати особливу вагу70. О. Пріцак про-
понував відзначати в незалежній Україні 5 (16) квітня як День
Конституції71. А. Смолка сприймає Конституцію як «…визначний
український народно-політичний документ»72.

О. Альфьоров стверджує, що «… «Договори і постанови» стали
своєрідним підсумком державотворчої діяльності українських гетьма-
нів ХVІІ ст. Крім того, це є документ, який легалізував продовження
курсу гетьмана Івана Мазепи на визволення Української козацької дер-
жави з-під панування російського царя та укладення договорів з іншим
монархом, який би гарантував права і вольності Війська
Запорозького»73. Для В. Ульяновського «… «Конституція Орлика»
стала важливою віхою розвитку української державницької ідеї…»74.

Дуже стримано поціновує документ Н. Яковенко: «…прийняття
Військом Запорозьким власних pacta conventа справді було великою
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подією, засвідчивши, що Козацька держава вперше «самоусвідомила»
себе і «задумалася» над фіксацією на формальному рівні власних дер-
жавних актів та законодавчим закріпленням прав і обов’язків володаря
і громадян»75.

Д. Журавльов полемізує з палкими шанувальниками Конституції,
для котрих «…документ є надзвичайно важливою складовою націо-
нального історичного міфа…»76. Автор наголошує, що Конституція
«…була дуже компромісною і виробленою за надзвичайних умов…»77.

Доволі неоднозначно сприймає «Договори і постанови…»
О. Субтельний. З одного боку – «з погляду тогочасних вартостей Рacta
et Constitutiones сповнені духу просвітництва й добрих намірів»78. Але
з іншого – «…не варто поспішати з висновками щодо того, наскільки
реальними були пропоновані заходи й чи могли вони бути здійснені»79.
Учений конкретизує мовлене наступним чином: «…автори документа
поступалися речами, якими не володіли. Наприклад, «конституція»
різко обмежувала прерогативи гетьмана, але гетьман у вигнанні багать-
ма з цих прерогатив користуватися не міг; у деяких статтях старшина
погоджувалася утримуватися від корупції та визиску селян і козаків,
але на такі поступки їй не важко було зважитися, оскільки вона нічим
не володіла, окрім хіба що одягу на своїх плечах; запорожцям обіцяно
землі в пониззі Дніпра, але тими землями володіла Росія»80.

Звісно, роздуми вченого-історика, оперті на реалії і перспективу
розвитку подій, обумовили переважно історичне прочитання сутності
та значення документа. Відтак вкотре доцільно звернутися до аналіти-
ки вченого-правника.

О. Кресін, визначаючи «Договори і постанови…» як перший укра-
їнський конституційний проект, яким було закладено правові основи
представницького правління та парламентаризму, водночас сумніваєть-
ся щодо готовності його авторів дотримуватися задекларованих при-
нципів. З’ясовуючи питання влади у документах та діяльності україн-
ської політичної еміграції після 1710 року (йдеться про інструкцію
П. Орлика своїм послам на переговори з Кримом (грудень 1711 року);
привілеї Оттоманської Порти Війську Запорозькому від 1711 та
1712 років,81 лист гетьмана до французького посла в Туреччині
Дезайєра від 4 травня 1712 року), дослідник формулює невтішні
висновки. По-перше, «…вже через півроку після прийняття
«Пактів…»… Пилип Орлик почав відходити від їх положень, намагаю-
чись посилити свою владу за допомогою зовнішніх чинників – через
введення потрібних для цього правових норм до договорів із
Кримським ханством та Оттоманською Портою…»; по-друге «при-
наймні з 1714 року Запорозька Січ визнала над собою протекторат
Кримського ханства та не визнавала над собою влади уряду Пилипа
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Орлика»82. Отже, – підсумовує О. Кресін, – «…право не стало визна-
чальним інструментом регулювання політичних процесів в українсько-
му суспільстві…»83, а політичний компроміс (гетьман-старшина-кошо-
ве товариство), надбанням якого були «Пакти…», виявився надто хит-
ким.

Відтак, розглядаючи значення «Договорів і постанов…», маємо
поціновувати їх двоаспектно: як непроминальну пам’ятку політико-
правової думки українства другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ ст. і
як документ, чия зреалізованість (навіть потенційна, за сприятливих
обставин) – під знаком питання.

С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр – автори «Нарисів з історії
українського державотворення» – порівнюють ідеї, висловлені в
«Договорах і постановах…», із тими, що превалювали в сусідніх дер-
жавах: «Україна, як одинокий острів, перебувала в океані західних і
східних монархів, імперій, деспотій, де політична еліта в кращому
випадку схилялася до ідеї «освіченого абсолютизму». Лише Англія,
Нідерланди та Швейцарія на той час втілювали принципи конституціо-
налізму в політичну й правову практику. Тому українська державність
виявилася сильною передусім своїми ідеалами, які випередили на сто-
ліття загальний суспільно-політичний розвиток у східно-європейсько-
му регіоні»84.

Т. Чухліб підкреслює самобутність і синергетичність Конституції
1710 року. З одного боку, вона «…переконливо засвідчила прагнення
більшої частини тогочасної української еліти жити згідно з власними
звичаями, традиціями і законами, які спиралися на глибокий демокра-
тизм козацтва й не мали нічого спільного з організацією суспільства й
влади в Росії»85. З іншого боку, політична культура українських козаків
сформувалася на «…притаманних усій Європі ідеалах лицарства та
шляхетської демократії. Конституційні положення виразно продемон-
стрували органічну належність українського світу до європейської
цивілізації»86.

Отже, проведений історіографічний зріз проблематики теми засвід-
чує, що, по-перше, наукова «орликіана» – вельми репрезентативна. По-
друге, слушним і обґрунтованим є звернення академіка В. Смолія до
гуманітаріїв: «…дати відповіді на цілу низку спірних питань, пов’яза-
них з комплексним дослідженням «пам’ятки»…»87.
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УДК 342.1

Н. Л. ОМЕЛЬЧЕНКО

ПАРЛАМЕНТСЬКЕ ПРАВО: ЩОДО ПОСТАНОВКИ ПРОбЛЕМИ
фОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Статтю присвячено аналізу ключових теоретичних проблем парламентсько-
го права, зокрема питанням сутності парламентського права, його місця в сис-
темі права, предмету та методам правового регулювання, а також джерелам
парламентського права та пошуку нових підходів до його формування та розвит-
ку в Україні.

Ключові слова: парламентське право; предмет парламентського права; мето-
ди парламентського права; джерела парламентського права.

Омельченко Н.Л. Парламентское право: о постановке проблемы формиро-
вания и развития в Украине 

Статья посвящена анализу ключевых теоретических проблем парламентско-
го права, в частности вопросам сущности парламентского права, его места в
системе права, предмета и методам правового регулирования, а также источни-
кам парламентского права и поиска новых подходов к его формированию и разви-
тия в Украине.

Ключевые слова: парламентское право; предмет парламентского права;
методы парламентского права; источники парламентского права.

Omelchenko Natalia. Parlamentary law: regarding the problem of formation
and development of Ukraine

The article is sanctified to the analysis of key theoretical problems of parliamentary
right, in particular to the questions of essence of parliamentary right, his place in the
system of right, object and methods of the legal adjusting, and also to the sources of par-
liamentary right and search of new approaches to his forming and development in
Ukraine.

Key words: parliamentary right; article of parliamentary right; methods of parlia-
mentary right; sources of parliamentary right.

Розділ 3
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За роки незалежності України, активної законодавчої діяльності
парламенту України, кодифікації та прийняття близько п’яти тисяч
законів, виникла теоретична і практична ситуація, коли основні засад-
ничі норми парламентського права залишились в конституційнім праві,
а на цій базі виник масив норм, як матеріальних, так і процесуальних,
які виділились в парламентське право. Цей показник надав можливість
українському парламенту вийти на рівень сучасних європейських
демократичних країн та поклали початок процесу формування парла-
ментського права України.

Згідно зі статтею 75 Конституції України єдиним органом законо-
давчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України. В цій
статті закладено глибинне розуміння місця і ролі парламенту як єдино-
го органу державної влади, який має законодавчі повноваження, деле-
говані Українським народом, інтереси якого він (парламент) зобов’яза-
ний представляти, а також що жоден інший орган державної влади не
уповноважений приймати закони. 

Визначення і закріплення в Конституції України Верховної Ради як
єдиного, загальнонаціонального, виборного, представницького, колегі-
ального, однопалатного, постійно діючого Українського парламенту,
принципів його формування та організації діяльності, складу та струк-
тури, функцій та повноважень поставило необхідність прийняття
сукупності правових норм для забезпечення його функціонування.
Причому не тільки матеріальних норм, які встановлюють статус парла-
менту, права і обов’язки народних депутатів, а також державних орга-
нів, політичних партій, інститутів громадянського суспільства, які при-
ймають участь в парламентській діяльності, але й процесуальних норм,
які б регулювали парламентські процедури (законодавчу, установчу,
контрольну). 

Різні аспекти теорії парламентаризму, порушували у наукових пра-
цях вчені-конституціоналісти: О. М. Бандурка, А. З. Георгіца,
В. С. Журавський, О. Л. Копиленко, Л. Т. Кривенко, В. Ф. Опришко,
В. Ф. Погорілко, І. Є. Словська, В. Я. Тацій, М. О. Теплюк, О. І. Ющик,
В. М. Шаповал, Ю. С. Шемшученко та інші. Особлива увага приділя-
лася науковим працям вчених, які досліджували парламентське право,
як вітчизняного: О. В. Городецький, Ю. Д. Древаль, Ю. М. Тодика,
О. Н. Ярмиш, так і зарубіжного: М. Амеллєр, І. Бентам, Е. Мей,
Генрі М. Роберт. 

Найбільш дискусійним у сучасній конституційно-правовій літерату-
рі є питання щодо правової природи парламентського права. Значною
мірою це зумовлено відсутністю єдності наукових позицій щодо визна-
чення поняття парламентського права та його місця в системі права,
розкриття його сутності та змісту, форм реалізації, виділення предмету
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та методів правового регулювання, принципів та джерел парламент-
ського права.

Утвердження парламентського права співпало у часі з історичним
розвитком та становленням таких явищ як парламент і парламента-
ризм, які тісно пов’язані між собою, хоча власне сам інститут парла-
менту має більш давне коріння, ніж парламентське право, виникнення
та розвиток якого припадає на період XVII – початок XIX ст. Тогочасне
парламентське право розглядалося у нерозривному зв’язку з парла-
ментськими процедурами, які становили його першооснову, що мали
на меті регламентувати процес прийняття актів (рішень) парламенту. За
своєю сутністю це було результатом найбільш ефективного і узгодже-
ного процесу прийняття рішень більшістю від обраного складу парла-
менту1.

В теорії та практиці світового парламентаризму використовують
різні терміни для визначення парламентського права, зокрема, «проце-
дура і процес», «право політичних асамблей», «парламентський про-
цес», «парламентське процесуальне право». Для українського парла-
ментаризму цей термін є відносно новим, оскільки протягом радян-
ського періоду державності доктрина парламентаризму вважалася
пережитком буржуазного ладу2. У країні де не було парламенту, в його
теперішньому розумінні не могло бути й парламентського права.

Найбільш дискусійним у сучасній конституційно-правовій літерату-
рі є питання щодо правової природи парламентського права. Значною
мірою це зумовлено відсутністю єдності наукових позицій щодо визна-
чення поняття парламентського права та розкриття його основних
ознак та атрибутів.

Так, Ю. С. Шемшученко парламентське право визначає як сукуп-
ність правових норм, якими регулюються суспільні відносини щодо
структури і порядку діяльності парламентів та підпорядкованих ним
органів3, О. В. Городецький під парламентським правом розуміє сукуп-
ність норм, що регулюють організацію, склад, повноваження, порядок
діяльності парламенту, його комітетів, комісій та депутатів4, П. Кислий
та Ч. Вайз зазначають, що парламентське право – це сукупність норма-
тивно-правових актів і положень, що обумовлюють порядок формуван-
ня та засади організації парламенту країни, права і обов’язки його
складових ланок та депутатів з метою створення ефективного законо-
давчого поля, що спрямоване на утвердження політико-правового ста-
тусу людини як громадянина цього суспільства, засад державного та
суспільного ладу, і яке визначає засади взаємовідносин законодавчого
органу з іншими державними органами, об’єднаннями громадян, під-
приємствами, установами і організаціями незалежно від форм власнос-
ті, а також їх посадовими та службовими особами5, П. П. Шляхтун
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стверджує , що парламентське право – це система конституційно-пра-
вових норм, які визначають статус парламенту і регулюють його внут-
рішні і зовнішні відносини6.

Разом з тим в юридичній літературі зустрічається більш широке
трактування парламентського права і розглядається в аспекті його спів-
відношенні з політичним правом, як особливої системи юридичних
принципів і норм, політичних правил, традицій і домовленостей, що
регулюють внутрішній устрій парламенту і пов’язані з ним організа-
ційні відносини, а також процес парламентської діяльності, та, частко-
во взаємовідносини з іншими державними органами влади та вибор-
чим корпусом7. Також, у зв’язку з розвитком різноманітних міждер-
жавних і наддержавних представницьких інститутів, зміцненням між-
парламентських зв’язків розвивається й парламентське право в межах
міжнародного права8.

Українські дослідники парламентаризму розглядають парламент-
ське право в межах галузі конституційного права, як його фундамен-
тальний інститут або як підгалузь права.

Водночас не всі науковці поділяють підхід згідно з яким парламент-
ське право вважається складовим або фундаментальним інститутом
конституційного права України без будь-яких проявів самостійності.
Для формування такого «права» цілком достатньо виокремити наукові
розділи чи глави з підручників конституційного права, в яких ідеться
про врегулювання питань парламентських виборів і функціонування
парламентів, зокрема принципи парламентаризму, поняття парламенту,
порядок його формування, склад і структура, функції та повноваження,
порядок роботи парламенту, парламентські процедури (законодавча,
установча, контрольна), а також визначення правового статусу народ-
ного депутата. Отже, цей погляд є не лише найпростішим, а й водночас
і найменш перспективним, бо, по суті, нівелює положення про парла-
ментське право, що базується на певній специфіці предмета та методу
(якщо такої специфіки немає, то й, власне, не може бути і окремої сфе -
ри правових відносин, що врегульовується парламентським правом9.

Наступна позиція ґрунтується на визначенні парламентського права
як «парламентський процес» або «парламентське процесуальне
право». Оскільки, парламентське право включає як матеріальні так і
процесуальні норми права, існує думка, що на перший план висувають
норми, які здебільшого регулюють процедурні питання (процесуальні
норми – встановлюють порядок, процедуру, «регламент», здійснення
прав або виконання обов’язків, передбачених у матеріальних нормах),
і дещо меншою мірою матеріальні норми (лише називають, позначають
права, обов’язки, заборони)10, тим самим обґрунтовується позиція саме
на процесуальних аспектах парламентського права, на його процедур-

63Юридичні і політичні науки



ній складовій, що на нашу думку звужуючи його предмет до виключно
процесуального процесу. Також слід зазначити, що вирішення пробле-
ми забезпечення процесуальних прав парламенту є надзвичайно важ-
ливим як у теоретичному, так і практичному аспектах. Таке зумовлено
значущістю цих прав, оскільки поза ними неможливе також здійснен-
ня матеріальних прав органу народного представництва. У такому кон-
тексті розглядувана проблема ще не дістала належної наукової розроб-
ки, що актуалізує її дослідження11.

Отже, не має сумнівів, що за всієї важливості процедурних норм
парламентська діяльність усе таки ґрунтується насамперед на матері-
альних нормах конституцій і виходить із принципів конституційного
права, що дає нам можливість сформувати принципи парламентського
права – вихідні ідеї та ідеали парламентаризму, які формують правос-
відомість учасників парламентських правовідносин і визначають їх
сутність.

Водночас слід врахувати й те, що загальновизнані ідеї та ідеали пар-
ламентаризму трансформуються в принципи парламентського права та
отримують своє закріплення в джерелах парламентського права та ста-
ють частиною парламентських взаємовідносин, головним суб’єктом
яких є: народ України, виборці, народні депутати, депутатські фракції
та групи, депутатська більшість і меншість (опозиція), парламентські
комітети, Уповноважений з прав людини і Рахункова палата,
Центральна виборча комісія, суб’єкти законодавчої ініціативи, лобісти.

Слід зазначити, що інститути самостійно чи в сукупності з іншими
інститутами права можуть набувати якісно нового значення і утворю-
вати підгалузі права, які в силу традиції мають назву «право» – вибор-
че право, парламентське право тощо. Підгалузі права не є самостійни-
ми елементами системи права в цілому, але мають певну автономію в
межах системи конституційного права України12.

На нашу думку, передумови становлення парламентського права
об’єктивно сформувалися вже сьогодні. Інститут набув властивостей
підгалузі конституційного права – парламентського права, яка в пер-
спективі може сформуватися у самостійну комплексну галузь націо-
нального права. Важливим кроком у цьому напрямку має стати узако-
нення такого кодифікованого акта, як Регламент Верховної Ради
України13, оскільки на сьогоднішній день дискусійними є питання
щодо форми парламентського регламенту та змісту.

Парламентське право, як підгалузь конституційного права має свій
предмет та метод правового регулювання, оскільки як предмет, так і
метод є головними критеріями для виділення не тільки галузі права,
але й підгалузі права. Існують також і додаткові критерії для розкриття
змісту парламентського права: принципи, цілі і завдання, функції тощо.
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Суспільні відносини, які є предметом парламентського права можна
виокремити в певні групи: по-перше, це суспільні відносини, які
пов’язані з взаємовідносинами між українським народом, як єдиним
джерелом влади і парламентом; по-друге, це суспільні відносини, які
пов’язані з взаємовідносинами між парламентом і органами державної
влади (Президентом, Урядом, Конституційним судом України); по-
третє, це відносини організації парламенту, порядок його формування,
склад і структура; по-четверте, відносини процедурного характеру
(законодавча процедура, установча, контрольна).

Для парламентського права характерними є методи, які притаманні
як для конституційно-правового регулювання, що ґрунтуються на влад-
но-імперативних началах, так і для парламентсько-правового, заснова-
ні, насамперед, на засадах координації і узгодження14. Зокрема, на
нашу думку, до методів парламентсько-правового регулювання слід
віднести: імперативний метод – (наприклад, при внесенні в парламент
суб’єктами законодавчої ініціативи законопроектів; метод контролю та
моніторингу – (наприклад, контроль за виконанням державного бюд-
жету України, контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України);
метод рекомендацій – (наприклад, за результатами парламентських
слухань Верховна Рада на пленерному засіданні приймає постанову,
якою схвалює відповідні рекомендації, щодо рекомендацій по офор-
мленню законопроектів, години запитань Уряду); метод координації та
узгодження позицій різних учасників парламентських правовідносин –
(наприклад, узгоджує проект плану законопроектної роботи, погоджен-
ня кандидатів на посади голови комітету, першого заступника, заступ-
ника голови та секретаря комітету, на основі узгодження політичних
позицій формується коаліція депутатських фракцій; метод рекоменда-
ції – (наприклад, рекомендує проект плану законопроектних робіт
Верховній Раді для затвердження).

Основними джерелами парламентського права є Конституція
України, закони України, міжнародні договори, регламенти, рішення та
висновки Конституційного суду України, постанови Верховної Ради
України, а також – в ряді випадків акти глави держави і уряду, акти
Центральної виборчої комісії, резолюції, декларації, коаліційні угоди,
звернення та заяви.

У зв’язку з перспективами вступу до європейської спільноти
Української держави актуалізується джерельна база міжнародно-право-
вих стандартів парламентаризму та парламентського права: 

– міжнародні договори з прав людини, які проголошують, нормати-
візують та закріплюють коло політичних прав і свобод громадян, необ-
хідних для затвердження парламентаризму;
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– конституції держав, які визнали принципи парламентаризму, і
стали легістською та нормативно-інституціональною основою для
подальшої конституціоналізації цього правового явища в світі;

– рішення міжнародних парламентських організацій;
– парламентська доктрина в країнах англійського і євроконтинен-

тального права15.
Для деталізації положень Конституції України щодо статусу та фун-

кціонування парламенту України, встановлення такого порядку діяль-
ності парламенту, за якого повністю будуть реалізовані конституційно
положення слід виділити наступні джерела парламентського права:
закони України «Про Регламент Верховної Ради України», «Про комі-
тети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата
України» тощо. Ці акти створюють правову базу успішного функціону-
вання Верховної Ради. Слід підкреслити, що ці акти найбільш повно
визначають юридичний фундамент роботи Верховної Ради та їх орга-
нів, але не вичерпують його ціликом, отже основним проблемним
питанням у цій частини є відсутність спеціального закону України
«Про Верховну Раду України», в якому повинно конкретизувати статус
парламенту України, його повноважність, закріплення парламентських
функцій та повноважень, межі їх реалізації, питання організаційної
будови, зокрема, структури парламенту, органів Верховної Ради
України (комітетів, тимчасових спеціальних та слідчих комісій), об’єд-
нання народних депутатів (фракцій, депутатських груп та міжфракцій-
них об’єднань, парламентської опозиції), а також основних вимог до
організації діяльності парламенту та взаємовідносин з іншими органа-
ми державної влади, зокрема Президентом України, Конституційним
Судом України, а також порядок реалізації конституційних повнова-
жень Верховної Ради України. 

Відтак, основними завданнями парламентської реформи в Україні
щодо формування та наповнення джерельної бази парламентського
права є: формулювання оптимальної системи управління законодавчою
діяльністю та відповідної структури Верховної Ради України як єдино-
го законодавчого органу – професійного парламенту, істотне вдоскона-
лення законодавчого процесу; конституювання Верховної Ради
України як єдиного представницького органу Українського народу, впо-
рядкування її установчих (структуро утворювальних) функцій і ство-
рення ефективної системи парламентського контролю на засадах поді-
лу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову.

Також на часі, прийняття Закону України «Про закони і законодавчу
діяльність», який би чітко визначив, акумулював і впорядкував усі
складові щодо принципів, напрямів, мети, завдань, організаційно-пра-
вових форм, методів здійснення законодавчої діяльності та відпові-
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дальності за правопорушення, які виявляються в результаті його реалі-
зації. Ухвалення зазначеного закону має заповнити прогалину в систе-
мі джерел парламентського права України, що регламентує діяльність
українського парламенту. 

На даний час Верховною Радою України в першому читанні при-
йнято закон України «Про нормативно – правові акти», який очікує на
друге читання, також на часі прийняття законів України «Про Верховну
Раду України», «Про закони і законодавчу діяльність», які б сприяли
стабілізації не тільки законодавчого процесу, а і всієї законодавчої
діяльності парламенту України.

Вказані акти мають чітко й повно конкретизувати відповідні поло-
ження Конституції України, органічно доповнюючи їх, слугуватимуть
основою для розробки і прийняття Парламентського кодексу України.
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УДК 342.1

Л. В. ВОЛКОТРУБ

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ І ЗАСАДИ 
РОЗбУДОВИ ЗбРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Розкриваються конституційно-правові принципи та засади розбудови
Збройних Cил України як фундаменту державності. Закономірне недотримання
або зумисне невиконання принципів та засад призвели до узурпації влади, окупації
частини території та антитерористичної операції.

Ключові слова: правові принципи, принципи права, засади військової розбудови,
верховенство права, військове реформування, узурпація влади, окупація.

Волкотруб О.В. Конституцийно-правовые принципы и основы строитель-
ства Вооруженных Сил Украины

Расскрываются конституционно-правовые принципы и основы строитель-
ства Вооруженных Cил Украины как фундамент государственности.
Закономерное несоблюдение или умышленное неисполнение принципов и основ, при-
вели к узурпации власти, оккупации части территории и антитеррористической
операции.

Ключевые слова: правовые принципы, принципы права, основы военного
строительства, верховенство права, военное реформирование, узурпация власти,
оккупация.

Volkotryb Leonid. The constitutional law in legal principles and fundamentales
in military construction the Ukrain’s army

The article to investigate a constitutional law in legal principles and fundamentals
in military construction the Ukrain»s army as statehood of foundation. The law-gov-
erned to unfollow and intentional (premeditated) malice for maxim of law to reduce to
unlawful seizure of power and to occupied territory of partly and also anti-terrorist oper-
ation.

Key words: maxim of law, basis, military building, rule of law, military reform,
unlawful seizure of power, occupation.

Процес українського державотворення та його конституціоналізації
вимагає соціально-правових основ, принципових та засадничих поло-
жень у їх реалізації. У повній мірі це стосується і військового будів-
ництва як невід’ємної її частини. Концепції будівництва армії та воєн-
ної доктрини постали як конституційно-правові категорії, яким прита-
манні засади структурно-правової та морально-духовної трансформа-
ції спільноти, розбудови громадянського суспільства та держави, меха-
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нізмів їх взаємодії та нових процедурно-процесуальних правил з теорії
і практики європейського конституціоналізму. І саме в такій системі,
формується той загальноісторичний імпульс, що надає розвиток сус-
пільству на шляху його реформ та еволюцій1. Тому, коли у процесі роз-
витку конкретного явища виникає щось нове, то воно обов»язково
пов»язане із старим; стоїть на його «плечах», не відкидає його цілком і
повністю, а з необхідністю як закономірність «знімає» потрібне для
подальшого розвитку та трансформацій2. Такі явища, можна дослідити
на прикладі становлення незалежної України, що віддзеркалюються у
засадах розбудови української армії, яка стала спадкоємцем та право-
наступником УНР, УПА та Радянської Армії.

У такому баченні права і конституціоналізму як первинних «цегли-
нок» правової матерії, де правосвідома людина ставить завдання та
оперує ними, вибудовуючи специфічну за властивостями правову
реальність, згідно з началами-принципами, що є фундаментом, першо-
основою грандіозної будівлі під назвою Право3. А негативні наслідки,
на практиці реалізовуються як закон і закономірність в загальному
напрямку руху цих подій або явищ, що і знайшло своє підтвердження
подіями з кінця 2013 р. у сфері національної безпеки, збройних сил та
гарантованого захисту державності. 

У цьому контексті правники стверджують, що компетенція органу
влади – це юридичне відображення чи опосередкування покладених на
них функцій у спеціальних(статутних) нормативно-правових актах, що
закріплюють їх цілі, завдання та необхідні для їх реалізації права і
обов’язки, тобто державно-владні повноваження4. Тому, у компетенцію
входять права і обов’язки цих органів, предмет їх ведення, юридичне
закріплення їх призначення, завдань та функцій органу5. Отже, повно-
важення разом з компетенцією становлять правовий статус органу
виконавчої влади, а в даному випадку – українських збройних сил.

Конституція України 1996 р. побудована на фундаменті природньо-
го права як ідеальної першооснови права, але за формою – верховен-
ство закону як Основний Закон. В свою чергу, ідеал визначає вихідні
принципи, на яких приймаються правові закони та їх оцінювання з
позицій верховенства права конституційною юстицією. Такий критич-
ний підхід необхідний людині (громадянину), щоб особа не стала
заручником у процесі узурпації влади, а правосвідомим учасником кон-
ституційних правовідносин. Тут діють принципи верховенства права,
поділу влад та їх конституційний механізм, каталог прав людини, заса-
ди національної безпеки, захист конституційного порядку, що і висту-
пають реальною протидією узурпації. Таким чином, Право виступає
регулятором світу цивілізованих відносин та світу нецивілізованого, з
якого загрожують різні небезпеки, в т.ч. і воєнні – від світу, який роз-
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вивається у напрямку невизнання прав людини як найвищої соціальної
цінності та дійсної демократії. Міжнародна та конституційна практика
виявляє таке в країнах Східної(азійської) ментальності, в т.ч. і РФ, і тут
Право займає першу лінію оборони і приймає на себе перші удари дес-
труктивних сил, захищаючи цивілізацію від найбільш небезпечних
проявів. Для цього воно має цілий набір засобів для захисту, і в першу
чергу, – це принципи права та правові принципи, що стають конститу-
ційними.

Одна група вчених стверджує, що головний принцип правової дер-
жави – його наскрізне пронизування всіх вертикальних і горизонталь-
них рівнів структури держави, всіх її складових та громадянського сус-
пільства6, а загальними принципами залишаються: демократизм, гума-
нізм, верховенство права та ін. Інша група правників вважає, що пра-
вові цінності як високі ідеали пронизують суспільну правосвідомість, і
стають основними принципами права: свобода, рівність, демократія,
порядок, безпека та ін.7І тоді складається враження, що все право
можна звести до певного переліку принципів, які є нормативним уза-
гальненням більш високого рівня; стислим та концентрованим виразом
суті права; своєрідним згустком правової матерії як правління права, як
його світоглядне кредо8.

У період УРСР та розбудови Радянської Армії, юристи виділяли
принципи та класифікували їх на: соціально-політичні (керівна роль
компартії, єдність армії і народу, пролетарський інтернаціоналізм,
соціалістична співдружність); організаційно-правові (кадрова підго-
товка, постійна бойова готовність, централізм і єдиноначальність, вій-
ськова дисципліна та статутна підпорядкованість, соціалістична закон-
ність, підбір і розстановка кадрів за політичними і діловими якостями);
навчання та виховання військових усіх рівнів (абсолютно-партійна від-
даність комуністичним ідеалам та інтернаціональному обов’язку аж до
загибелі за них)9. Отже, радянське воєнне право беззастережно закріп-
лювало принципи, формалізувало їх у систему загальнообов’язкових
правил поводження і діяльності, в їх жорсткій субординації.

У розбудові української армії, особливе місце належить Воєнній
доктрині як правовому акту, де сконцентровані керівні принципи та
погляди воєнно-політичні, стратегічні, економічні, військово-технічні
та соціально-економічні. І вона ґрунтується на принципах верховен-
ства права, оборонної достатності; не висування територіальних пре-
тензій до суміжних країн та невизнання таких претензій щодо себе;
пріоритету договірних (мирних) засобів у розв’язанні конфліктів; взає-
мосумісність з військами держав-членів НАТО та ЄС; використання
механізмів колективної безпеки за умови проведення євроатлантичної
інтеграції тощо10. На думку дослідника, зумисне невиконання владою
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конституційних принципів військової розбудови та її реформування,
яке спрямоване до європейської системи колективної безпеки, і при-
звели до подій кінц.2013 р., в основі яких однозначне обрання
Східноазійського військово-політичного курсу, під егідою РФ, та у пер-
спективі входження до ОДКБ (Ташкентський Пакт) та ШОС, що веде
до відновлення СРСР як за територією, так і за змістом.

З позиції національної безпеки, нагально потребує вирішення кон-
ституційної прогалини у положеннях ст.60 Конституції. Так, вчений
І.Д. Сліденко вказує на їх конституційну невизначеність та оціночний
термін, і вимагає, врегулювати законом або рішенням Конституційного
суду як тлумачення. Тим більше, що виникла за історичних обставин
«практична необхідність», яку можна було уникнути за відповідного
конституційного провадження11. Інший вчений, Є.В.Шишкіна вважає,
що це положення є широким і стосується всіх розпоряджень, наказів,
директив та вказівок щодо вчинення протиправних діянь, і від кого б
вони не виходили, у т.ч. і катувань, якими зловживають органи МВС12,
а на думку вченого М.В. Савчина, слід трактувати ст.55 Конституції у
її правовому захисті як право на опір недемократичному правлінню,
що є справою всього народу у контексті ст.17 Конституції, і покладає
такий захист на Збройні Сили13. 

У 1991 р. українська армія будувалась на таких засадах: демократії,
гуманізму і гласності як складових елементів громадянського суспіль-
ства; верховенства закону, військової дисципліни, єдиноначальності і
колегіальності; підзвітність органам законодавчої і виконавчої влади;
виконання військового обов’язку за умов позапартійності; військово-
патріотичне виховання на національно-історичних традиціях україн-
ського народу, використовуючи державну мову та ін. Законодавець
тільки у 1999 р. затвердив всі Статути Збройних Сил у формі законів,
тим самим підвищив статус їх державності, правопорядку і військової
дисципліни як закону життя війська, його реформування та розвитку
військової справи. 

У 2000 р. приймається нова редакція закону, який визначив такі
засади: вірність конституційному обов’язку та військовій присязі;
повага до прав людини; гласності та відкритості цивільному контролю,
поєднання єдиноначальності та колегіальності; комплектування за при-
зовом та за контрактом; виховання на патріотичних, бойових традиці-
ях українського народу; заборона на створення і діяльності у військах
політпартій тощо14. Після подій 11.ІХ.2001 р. до закону внесено низку
суттєвих доповнень, і на перше місце поставлені функції армії як клю-
чової категорії сфери безпеки, та введені такі новели, як: чергові сили
мають право в мирний час застосовувати і використовувати зброю та
бойову техніку для: відбиття ударів повітряного нападу по важливих
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держоб’єктах; припинення порушення держкордону військовими суд-
нами іншої держави; зупинення суден, які використовують для теракту
та ін. Так законодавець відреагував на нові форми збройної боротьби,
фактично визнавши міжнародний тероризм як пріоритетне завдання
армії, а сам факт теракту як правову підставу до збройного конфлікту
та відкриття воєнних дій. Згодом, тільки у 2006 р. парламент вбачає
стратегічно-практичну необхідність у новій редакції закону про розві-
дувальні органи Міноборони, надавши їм право на оперативно-розшу-
кову та контррозвідувальну діяльність у боротьбі з іноземними розвід-
ками (тільки не російськими), міжнародною злочинністю та корупці-
єю, з тероризмом в усіх його проявах та формах15. 

Дослідник вважає таке закріплення функції армії на розвідувально-
диверсійно-підривну діяльність, яка має стати не тільки її «очима і
вухами», а і «мізками» Генштабу Міноборони. Доповненням до стату-
су армії стало право на проведення військової розвідувальної та інфор-
маційно-аналітичної діяльності, але такі запізнілі повноваження вже не
постали на заваді довготерміновим планам військової агресії зі сторо-
ни РФ у 2014 р. У цьому зв»язку, дослідник відзначає зумисне поси-
лення негативних наслідків щодо боєздатності армії, а саме: ліквідація
у вишах кафедр військової підготовки; скорочення переліку військово-
облікових спеціальностей для офіцерів запасу; перенесення навчання у
військові частини для неофіцерських посад та ін.16

Україна у період 2003-2008 р. з метою реформування армії до сучас-
них вимог і стандартів та досягнення економічного рівня європейських
держав, здійснила спробу євроінтеграції17. Вона закінчилась невдачею
внаслідок єднання внутрішніх та зовнішніх антиукраїнських та проро-
сійських політико-корумпованих сил, які відвернули Україну від євро-
пейського вибору. Тому, є закономірною поведінка влади – не прове-
дення парламентських слухань щодо національної ідентичності в
Україні в умовах глобалізаційних викликів – проблеми та шляхи збере-
ження, які планувалися на 9.Х11.2009 р. 

Очікуваною кризою української державності постали засади внут-
рішньої та зовнішньої політики, згідно яких утверджено курс на член-
ство в ЄС, але з азійським акцентом – виключена євроатлантична інтег-
рація, яка є основою системи колективної безпеки, та обрано позабло-
ковий статус, який міжнародна спільнота не визнала і не надала гаран-
тій. Така міжнародна позиція означає незахищеність країни та слаб-
кість військової спроможності перед РФ, чим вона і скористалась на
поч.2014 р.

Проведені 25.04.2012 р. парламентські слухання про стан і перспек-
тиви розвитку Воєнної організації та сектору безпеки, встановили, що:
законодавча база не відповідає викликам ХХІ ст.; відсутня низка осно-
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воположних (засадничих) документів щодо нових форм воєнної і нево-
єнної боротьби; перманентне недофінансування оборони, що не пере-
вищує 1% ВВП; зневага до військової науки; проникнення корупції у
військове середовище; відсутність дієвого цивільного контролю над
армією та правоохоронною системою, в т.ч. парламентського над кад-
ровою політикою та ін. Все це у сукупності, виявило чіткий конститу-
ційний зв»язок з подальшими подіями та наслідками для Європи та
світу, а саме: Звернення до держав-гарантів за Будапештським мемо-
рандумом про те, що 1.03.2014 р. РФ увела свої війська під надуманим
приводом – захисту російськомовного населення, що є новою формою
агресії, тобто окупація території іншої держави мирними засобами і
методами18, та Звернення до Міжнародного кримінального суду про
відповідальність екс-президента та вищих посадових осіб за злочини
проти людяності, інші зрадницькі дії. Занепад та зрадництво, збудова-
ної в Україні проросійської військово-міліцейської системи, призвели
до силового розгону мирної демонстрації за Євровибір 21.Х1.2013 р. у
м. Києві. Такі події визвали низки рішень європейського та світового
значення у сфері безпеки, з урахуванням РФ як джерела небезпеки та
нових глобальних викликів19. За таких обставин, Парламент відновив
Національну гвардію України з новими повноваженнями, які частково
вирішили військово-поліцейську функцію держави, та проведення
люстрації армії та інших військових формувань.

Отже, принципи і засади розбудови українського армії на шляхах
конституційного і військового реформування стали основою захисту
державності і досягнення сучасної моделі армії, а не дотримання та
зумисне невиконання принципів призвели до узурпації влади, тимча-
сової окупації та проведення антитерористичної операції.
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А. Л. КРУТЬКО

ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК 
НАРОДНОЇ ЗАКОНОДАВчОЇ ІНІЦІАТИВИ

У статті акцентовано увагу на дослідженні та аналізі процесу зародження,
формування та розвитку однієї з форм безпосередньої демократії- народної зако-
нодавчої ініціативи. З’ясовано, що інститут публічних слухань, народних зборів,
чолобитень та петицій лягли в основу формування народної законодавчої ініціа-
тиви. Також досліджено процес становлення народної законодавчої ініціативи в
Сполучених Штатах Америки та Швейцарії та наводяться основні фактори, які
стали каталізатором запровадження даного інституту. Ґрунтовно та всебічно
проаналізовано українське законодавство на предмет регулювання його народної
законодавчої ініціативи. І визначено історично дана форма безпосередньої демо-
кратії мала місце на українській землі, але ,на даний, момент правова регламен-
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тація цього інституту відсутня. Проте,народна законодавча ініціатива широко
використовується та діє в інших зарубіжних країнах та в Європейському Союзі.
Це обумовлено перш за все високим рівнем правосвідомості громадян та бажан-
ням брати участь в управлінні державними справами.

Ключові слова:демократія, форми безпосередньої демократії, народні збори,
петиція, народна законодавча ініціатива.

Крутько А.Л. Зарождение и развитие народной законодательной инициа-
тивы

В статье акцентировано внимание на исследовании и анализе процесса
зарождения, формирования и развития одной из форм непосредственной демо-
кратии – народной законодательной инициативы. Выяснено, что інститут пуб-
личных слушаний, народного собрания, чолобитень и петицій легли в основу фор-
мирования народной законодательной инициативы. Также исследован процесс
становлення народной законодательной инициативы в США и Швейцарии, приво-
дяться основне факторы, которые стали катализатором внедрения данного
института. Основательно и всесторонне проанализировано украинское законода-
тельство на предмет регулирования его народной законодательной инициативы.
И определено, что исторически данная форма непосредственной демократии
имела место на украинской земле, но, на данный момент правовая регламентація
этого института отсутствует. Однако, народная законодательная инициатива
широко используется и действует в других странах и в Европейском Союзе. Это
обусловлено прежде всего високим уровнем правосознания граждан и желанием
участвовать в управлении государственными делами.

Ключевые слова: демократия, формы непосредственной демократии, народ-
ное собрание, петиция, народная законодательная инициатива.

Krutko Anastasiia. Origing and development popular legislative initiative 
This paper presents the research and analysis of the popular legislative initiative like

a one form of direct democracy, its rise, formation and development.
The author pays special attention to the public hearing institute that was existed and

realized in Athens, Greece and ancient Rome. The author also infers a conclusion from
the grounds of given examples of the institute realization that the popular legislative ini-
tiative originates in aforesaid countries.

The popular assembly and petition have equally important influence on the develop-
ment and formation of the direct democracy institute, which were not confined to the fact
that officials get acquainted with the needs of country, but also to the fact of popular ini-
tiative participation, the national participation of legislative process not only in local
significance, but national wide.

The article deals with the formation process of popular legislative initiative and men-
tion facts that conduce to it in the United States and Switzerland.

The author suppose that the popular legislative initiative originate is a result from a
natural reaction of people’s segment to despotism of authoritarian grip. It was primary
existed as an accidental social movement and only over the years receive a legal confir-
mation that respond to national politics and historical features of the certain countries.

First institute of the popular legislative initiative appeared at the legislative level in
the United States, where in 1715 electors in Massachusetts were granted a form of local
initiative when the colonial General Court enacted a law.
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The author analyzes the Ukrainian legislation for the regulation of its popular leg-
islative initiative. Thus, one of the first Ukrainian constitutional projects was the Basic
Law of the Ukrainian Union »Independent Ukraine» (1905) that provides for the leg-
islative level the institute of direct democracy. The Constitution of the UNR (1918) also
contained a provision for the regulation of popular initiative.

Ukraine does not have the popular initiative in the legislative level at this time.
However, this institute is widely used and be in force in other foreign countries and the
European Union according to high level of citizen’s sense of justice and the desire to par-
ticipate in public affairs.

Key words: democracy, forms of direct democracy, the people’s meeting, petition, the
people’s legislative initiative.

Народна законодавча ініціатива є однією з форм безпосередньої
демократії, в основі якої лежить активна участь населення країни у
здійсненні публічно-владних функцій та можливість громадян вплива-
ти на процес прийняття органами державної влади законодавчих актів.
Дана форма прямої демократії забезпечує найбільш тісний, активний
взаємозв’язок та взаємодію органів державної влади та суспільства.

Саме історичний метод, який використовується в даній статті, для
аналізу розглядуваного інституту, дає можливість зрозуміти його суть
та місце, як серед інших форм безпосередньої демократії, так і в сус-
пільно-політичному житті1. 

Перш ніж перейти безпосередньо до дослідження формування
народної законодавчої ініціативи хотілося б зазначити, що вагомий
вплив на формування даного інституту мав інститут публічних слу-
хань. Саме ця форма прямої демократії існувала з моменту виникнен-
ня перших форм прямої та представницької демократії й існує досі.

У чому ж полягав цей вплив? Розглянемо на прикладі Афін, Греції
та Древнього Риму. 

Як відомо, проекти правових актів розроблялися уповноваженими
суб’єктами, після чого дані тексти вивішувались у доступних для всіх
людей місцях, де вони мали змогу ознайомлюватися, обговорювати та
запропонувати до них зміни. Ф. Кессіді відзначав, що «за законами
афінської демократії кожен громадянин користувався певною свобо-
дою слова і такою ж свободою законодавчої ініціативи. Кожен грома-
дян мав право піддавати критиці посадових осіб та існуючі порядки,
міг поставити на обговорення народних зборів проект нового закону і
порушити клопотання про відміну існуючого або застарілого, виступи-
ти с пропозицією та запитом2.

Тобто, саме тут ми можемо прослідковувати певний взаємозв’язок,
як серед громадян давньогрецьких держав-полісів, так і між громадя-
нами й уповноваженими суб’єктами, які розробляли закони. Цей
зв’язок проявлявся саме в комунікації та дискурсі. 
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Прояви реалізації народної законодавчої ініціативи також спостері-
галися в Спарті, де протягом трьох століть діяв закон Лікурга, відпо-
відно до якого кожен вільний громадян міг виступити з законодавчою
ініціативою. Однак, уразі якщо законопроект не підтримувався біль-
шістю громадянами, то ініціатора законопроекту страчували3.

Тому, доречно, на нашу думку, було б зазначити, що народна зако-
нодавча ініціатива, як в принципі і більшість форм безпосередньої
демократії, бере свій початок з вище перелічених держав. Адже, саме
можливість та здатність громадян запропонувати новий закон чи навіть
внесення до існуючого певних змін є однією з основних начал народ-
ної законодавчих ініціативи.

Зазначимо, що зародковою формою народної законодавчої ініціати-
ви були саме народні збори. Так, наприклад, на вічових зборах
Київської Русі, Псковській та Новгородській республіках, відбувалося
обговорення законів. Як зазначає І.І. Дітятін, «населення, перебуваючи
на Віче, висловлювало на ньому свої скарги, вказувало на потреби й
тим самим впливала на хід та розвиток вічевого законодавства». ВXV
столітті інститут віче зникає і на його місці з’являється – Земські
збори. Рішення на Земських зборах приймалися після попереднього їх
обговорення4.

Крім Земських зборів, у Московській Русі існував такий інститут
народної участі в законотворенні, як чолобитня. 

Чолобитня – це письмове або усне звернення, яке подавалася від
різних прошарків людей по тим питанням, які безпосередньо їх ціка-
вили до будь-якої посадової особи чи навіть до імператора. Чолобитню
могла подати будь-яка людина стосовно будь-якого питання. На чоло-
битнях ставився напис «цар вказав і бояри присудили», після чого вона
перетворювалася на закон6. Перші спроби юридичного регулювання
порядку подачі чолобитень відноситься до XVII ст.. Зокрема, у главі 10
«Про суд» Соборного уложення 1649 р., міститься ряд статей (13-17та
ін.), які регулюють окремі питання розгляду чолобитень і відповідаль-
ність недобросовісних скаржників. Чолобитні стали головним джере-
лом Новоторгового статуту, підписаного царем Олексієм Михайло -
вичем 22 квітня 1667 року. 14 червня 1763 року Катерина II підписала
Маніфест «Про порядок розгляду скарг та прохань на найвище ім’я»7.

Значення Земських зборів та чолобитень не вичерпується лише тим,
що чиновники завдяки ним безпосередньо знайомилися з потребами
країни, а головне в них є те, що в них виявлялася народна ініціатива,
народна участь у законодавчому процесі, не тільки в питаннях місце-
вого значення, а й загальнодержавного8.

Що ж стосується Європейських країн, то у Швейцарії на народних
зборах брали участь усі повноправні громадяни, які встановлювали
свої закони, обирали владу.
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Як зазначає відомий політичний письменник Фриман, то кожного
року в якийсь весняний день збирається народ-самодержавець, який
вирішує важливі політичні справи своєї землі, творить закон, котрим
він підпорядковує свою волю. Поряд з народними зборами діє особли-
ва виборна рада, яка має назву «великої ради» або «ради кантону». Це
був свого роду парламент, який складався з представників окремих
общин. Повноваження парламенту були досить звужені, адже народ
приймає закони сам.

Основна мета швейцарських зборів, американських, російських та
будь-яких інших була спрямована на звільнення народу від надлишко-
вої опіки місцевої влади над життям громадян та надання йому мож-
ливість здійснювати законотворчу діяльність. Адже народ, який підпо-
рядковується закону повинен має бути їх творцем. 

Таким чином, немає ні якого сумніву, що самодержавне народне
віче мало і має велике виховне значення для народу; воно являє собою
стародавню школу демократії9.

Історичним попередником народної ініціативи було право петиції,
визнане за підданими ще у Біллі про права 1689 (Англія). За часів
Великої французької революції XVIIIст. це право вважалося правом
«активних громадян» (тобто наділених виборчими правами), за якими
вони могли звертатися до державних інституцій, насамперед до зако-
нодавчого органу, з пропозиціями і клопотаннями щодо поліпшення їх
організації та діяльності. Звернення сприймалися як ініціатива (участь)
громадян у державному владарюванні, зокрема у законотворчості10. 

Інститут народної законодавчої ініціативи вперше, на законодавчо-
му рівні з’явився в США, коли у 1715 році був прийнятий закон штату
Массачусетс, який закріпив право народної правотворчої ініціативи на
місцевому рівні11.

У результаті популістських і прогресивних рухів кінця 1800 почат-
ку 1900-х роківінтерес до даної форми безпосередньої демократії у
Сполучених Штатах Америка постійно зростав. Панування тяжких
економічних часів у Північній Америці, недовіра простого народу
(народників) до корупційного та олігархічного уряду спонукало народ-
ників створювати умови для реформування уряду та введення інститу-
тів прямої демократії. Вони вважали, що народ має право брати участь
в створенні закону, а воля його повинна бути єдиною законною осно-
вою діяльності будь-якого уряду12. Саме тому, 5 листопада 1898 році
подібне положення було внесено і в Конституцію штату Декота.
Народна законодавча ініціатива у 1990 році також була запроваджена в
штаті Юта, 1902 – у штатах Орегону та Іллінойсу, у 1904 – у штаті
Міссурі, 1905 – в штаті Невада, 1911 – у штатах Каліфорнії та Нью-
Мексіко, 1912- у штатах – Небрасці, Огайо, Вашингтон, і т.д.13

78 Держава і право • Випуск 66



Зрештою, у період протягом 1898 – 1918 року народна законодавча іні-
ціатива була введена у вісімнадцяти штатах, які були розташовані на
захід від Міссісіпі14.

Демократичні процеси, які охопили Північну Америку не оминули і
Європу, зокрема й Швейцарію, адже ситуація, яка панувала на її тери-
торії в кінці XVIIна початку XVIII століття певним чином нагадувала
ті настрої, які пережили шати Північної Америка. 

Справа у тім, що у місцевій республіці, яка складалася в основному
з дрібної буржуазії, весь час точилася боротьба з патріархальною олі-
гархію. Основною метою буржуазії – забезпечення суспільних інтер-
есів свого класу та безпосередня участь у політичному житті республі-
ці, а саме в законодавчій діяльності. 

Перша рішуча сутичка між прихильниками народовладдя та пред-
ставниками парламентаризму виникла в кантоні Ваад.
Парламентаристи безперечно вбачали у запровадженні народної зако-
нодавчої ініціативи певну загрозу, адже відбудеться перехід від пред-
ставницького способу правління до демократичного способу самоуп-
равління народом.Саме тому вони будь-якими способами намагалися
перешкодити запровадженню даної форми демократії, наводячи велику
кількість доказів її небезпечності та неефективності.Вони стверджува-
ли: «навіщо давати народу право пропонувати закони? Досить з нього
і права петиції. Право петиції дає громадянам змогу прохати уряд
запровадити закони, яких бажає народ»15. Але демократи, не дивлячись
на переконання парламетаристів, ввели активну боротьбу та рішуче
стояли на позиції запровадження народної законодавчої ініціативи,
адже вони чітко розуміли вагомість та важливість даного інституту.

У результаті численних сутичок та переговорів у 1845 році в канто-
ні Ваадь народна законодавча ініціатива знайшла свою регламентацію
на законодавчому рівні є стала,безумовно, вагомою перемогою ваад-
ської демократії. Ця перемога певним чином вплинула й на інші канто-
ни, адже населення й інших округів також хотіло брати участь у зако-
нодавчому процесі та пропонувати ті закони, яких вони потребували.
Саме тому, демократи різних кантонів рішуче були налаштовані проти
парламентаристів.У результаті невпинної боротьби в 1863 році в
Базельских Землях було запроваджено право народу, а точніше 1500
правоздатних громадян, ініціювати, як основні так і звичайні закони.
У 1869 році народна законодавча ініціатива була введена і закріплена у
ст. 29 Цюріхській конституції16.

Що ж стосується України, то інститут народної законодавчої ініціа-
тиви до початку ХX не був відомий. Навіть Конституція Пилипа
Орлика 1710 р., яка вважається одним із найважливіших надбань кон-
ституційно-правової думки, не передбачала такий чи навіть подібний

79Юридичні і політичні науки



інститут. За часів входження України до складу Австро-Угорської та
Російської імперії можливість реалізації народної законодавчої ініціа-
тиви не передбачалося державно-правовим законодавством цих імпе-
рій. У цей період відбувається занепад інститутів представницької
демократії. Лише на кінець ХІХ ст. – поч. ХХ у національно-конститу-
ційній думці поширюються передові ідеї західноєвропейського північ-
ноамериканського демократизму.

Так, одним з перших українських конституційних проектів, що
передбачав закріплення на загальнодержавному рівні інститутів безпо-
середньої демократії, був Основний Закон «Самостійної України»
Спілки народу українського, розроблений в 1905 р. Українською народ-
ною партією. Зокрема ст. 32 цього проекту передбачала народну зако-
нодавчу ініціативу на вимогу не менш як 25 тис. осіб17.

Конституція УНР 1918 року у статті 39 містила положення, які сто-
сувалися ініціативи та надавалася вона президії парламенту за погод-
женням з Радою старійшин зборів, фракціям, зареєстрованих
Всенародними зборами, групам депутатів числом не менше 30 народ-
них обранців, Раді Народних Міністрів республіки, органам самовря-
дування, які об’єднують 100 тисяч виборців, громадянам виборцям
кількістю 100 тисяч, підписи яких підтвердженні судами і після цього
ними до голови Всенародних зборів. Законодавчі проекти повинні були
обговорюватися відповідною комісією, доводитися до відома Ради
Народних Міністрів, а після доповіді комісії розглядатися
Всенародними зборами. Стаття 41 Конституції УНР констатує, що
законодавчі проекти, внесені, а не ухвалені в одній сесії, можуть при-
йти під ухвалу нової сесії, але не можуть переходити під ухвалу
Всенародних зборів нового складу (після нових виборів18. 

Ідея народної законодавчої ініціативи, започаткована Конституцією
УНР, не знайшла логічної об’єктивізації в радянських конституціях. В
Україні за період радянської влади було прийнято чотири конституції –
1919, 1929, 1937, 1978 рр., проте жодна з них не визнала право законо-
давчої ініціативи за народом19. 

Загалом кінець ХІХ – поч.. ХХ століття характеризувався активним
закріпленням інститутів безпосередньої демократії, зокрема народної
законодавчої ініціативи, у Конституціях та законах багатьох держав. Це
обумовлено, перш за все, високим рівнем правової культури та бажан-
ня громадян брати участь у політичному та суспільному житті країни.

Так право народної законодавчої ініціативи передбачено в ч.2 ст. 41
федеральним конституційним законом Австрійської республіки від 10
листопада 1920 р.;ст. 64, 65 Конституції Латвійської республіки від 15
лютого 1922 року;Конституцією Італійської республіки від 27 грудня
1947 року; ст. 71 Конституцією Угорської республіки від 18 серпня
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1949 року (та Закону 1997:LIХ) у ст. 28 Dта рядом інших зарубіжних
країн.

Народна законодавча ініціатива, як дієва форма безпосередньої
демократі у 2012 році знайшла своє закріплення й на міжнародному
рівні. Відповідно до ст. 11 Лісабонського Договору щонайменше один
мільйон громадян, що є громадянами значної кількості держав-членів,
можуть запропонувати Європейській Комісії в межах її повноважень
висунути будь-яку належну пропозицію з питань, щодо яких, на їхню
думку, треба ухвалити правовий акт Союзу на виконання Договорів20.

Підсумовуючи викладене, зазначу, що народна законодавча ініціати-
ва – дієва форма безпосередньої демократії, яка з кожним днем набирає
все більших обертів. Регламентація даної ініціативи на законодавчому
рівні гарантує право громадянам безпосередньо брати участь в управ-
лінні державними справами, тим самим стабілізуючи дисбаланс між
публічними та суспільними інтересами.Саме тому, перспективи
подальших розвідок у даному питанні вбачаються, у дослідженні з
огляду на зарубіжний досвід, порядку реалізації та використання дано-
го інституту безпосередньої демократії.
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КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАВОСУб’ЄКТНОСТІ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: ТЕОРЕТИчНИЙ АСПЕКТ

Досліджено конституційно-правовий механізм здійснення влади українським
народом. Розглянуто форми реалізації конституційної правосуб’єктності укра-
їнського народу на основі закономірностей і тенденцій цього процесу в Україні.
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Исследовано конституционно-правовой механизм осуществления власти укра-
инским народом. Рассмотрены формы реализации конституционной правосубъ-
ектности украинсокго народа на основании закономерностей и тенденций этого
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Серед низки проблем, які сьогодні виникають у процесі політико-
правового розвитку України концептуальним є питання забезпечення
конституційно-правового механізму реалізації суверенних прав україн-
ського народу. Нині в державно-правовій доктрині спостерігається
переоцінка пріоритетних напрямків дослідження. Державознавці все
частіше звертаються 

до розробки теорії реалізації Конституції, використання її приписів
як стимулятора соціального прогресу, впровадження конституційних
положень у живу тканину суспільних відносин, у діяльність державних
органів і громадських об’єднань, у поведінку громадян. Це пов’язано з
усвідомленням того, що недостатньо мати матеріальні норми, розвине-
ну систему законодавства, а потрібні чіткі механізми їх втілення в
життя, що повною мірою стосується конституційно-правової сфери1.

Плідно у цій сфері працювали відомі українські вчені К. Бабенко.,
Ю. Барабаш., І. Кресіна., О. Кресін., А. Селіванов., О. Скрипнюк.,
В. Скрипнюк., В. Погорілко., Ю. Тодика., О. Тодика., В. Федоренко.,
А. Француз., О. Фрицький., М. Цвік., В. Шаповал., Ю. Шемшученко.,
О. Ющик та ін. Однак, незважаючи на досить велику кількість науко-
вих доробків, все ж таки залишаються певні прогалини в дослідженні
механізму реалізації конституційної правосуб’єктності українського
народу.

Цілком закономірним, на нашу думку, є те, що конституційно-пра-
вовій науці властиве велике розмаїття наукових методів і підходів піз-
нання конституційно-правових явищ і процесів. З одного боку, така
ситуація цілком природна. Суперечливі тенденції в правовому мислен-
ні є однією із закономірностей функціонування юридичної науки.
Однак, очевидно й інше: дослідження, що обмежуються виключно
формально теоретичним рівнем, коли всі висновки робляться на осно-
ві логіко-юридичної структури конституції й тих норм та принципів,
що в ній містяться, не повинні бути поза поняттями «забезпечення», та
«реалізація» конституційних норм2.

Аналіз існуючих поглядів у теорії конституційного права дає під-
стави зробити висновок, що функції конституційного права в регулю-
ванні суспільних відносин, як зауважує В. Федоренко, не повинні роз-
глядатися відокремлено від того, в який спосіб конституція реалізуєть-
ся на практиці3. У свою чергу, О. Скрипнюк, визначаючи функції кон-
ституції як основні напрями впливу на формування та розвиток дер-
жавних і суспільних відносин, що зумовлюються з одного боку, її внут-
рішньою правовою специфікою, а з другого – об’єктивною потребою
соціальної системи, зазначає, що для конституційного права важливу
роль відіграє те, як ці функції реалізуються в процесі конституційного
регулювання4.
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Насамперед, зазначимо, що в науці конституційного права широко
використовуються такі правові категорії, як «механізм державної
влади», «механізм реалізації Конституції», «механізм реалізації прав,
свобод та обов’язків людини і громадянина». Зазначені механізми тісно
взаємозв’язані, а в деяких випадках поглинаються один одним. На
нашу думку, більш розлогим поняттям для вищезгаданих «механізмів»,
що вживаються в конституційному праві України, є механізм реалізації
конституційної правосуб’єктності українським народом, оскільки
влада народу і права людини і громадянина співвідносяться як ціле і
частина; також публічна влада – це різновидів народовладдя. 

У науці під механізмом правового регулювання, як правило, розумі-
ють узяту в єдності систему правових засобів, за допомогою яких
здійснюється результативний правовий вплив на суспільні відносини.
Найбільш вдалим, на нашу думку, є визначення, запропоноване
О. Мальком: механізм правового регулювання – це система правових
засобів, організованих найбільш послідовним чином з метою подолан-
ня перешкод, що стоять на шляху задоволення інтересів суб’єктів
права5 . У цій юридичній конструкції автор звертає увагу на більш
високий рівень організації правових засобів; по-друге, вчений підкрес-
лює кінцеву мету даної організації – задоволення інтересів суб’єктів
права, які в свою чергу покликані забезпечувати інтереси всього наро-
ду. Прикметно, що подібну думку висловлював ще український пра-
вознавець Б. Кістяківський, який писав, що у правовій державі влада
має бути організована так, щоб вона не придушувала особу; у ній як
окрема особа, так і сукупність осіб – народ – мають бути не лише
об’єктом влади, але й її суб’єктом6. 

Слушною є думка української дослідниці І. Кресіної, яка зазначає,
що розвиток сучасних правових норм віддзеркалює таку тенденцію, як
об’єктивізація суб’єктивного права. Тому право як сукупність загаль-
нообов’язкових норм повинно стати більш гнучким. Зокрема, деклару-
вання формальної юридичної рівності усіх громадян більше не забез-
печує досягнення інтеграції суспільства, а отже, визнання правових
норм як загальнообов’язкових, оскільки вказане декларування не від-
повідає сучасним уявленням про справедливість. На її думку, нові кон-
цепції розвитку права повинні відповідати таким вимогам: поєднання
юридичної рівності індивідів з юридичною рівністю соціальних груп;
поєднання мегаінтересів усього суспільства; мезоінтересів соціальних
груп; мікроінтересів малих соціальних груп та індивідів; сприяння реа-
лізації індивідуальних та групових потреб7.

Тобто, під формами реалізації конституційної правосуб’єктності
українським народом слід розуміти весь комплекс способів здійснення
можливостей бути учасником конституційних правовідносин. Іншими
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словами, конституційно-правовий механізм здійснення влади україн-
ським народом – це єдність і взаємодія системи юридичних способів,
закріплених в Конституції України, в законодавстві України, за допо-
могою яких можлива фактична реалізація влади народом. Уся сукуп-
ність таких засобів може бути об’єднана в одну систему, назва якої
народовладдя чи демократія, в якій, в свою чергу, виділяють дві групи:
пряма демократія та представницька демократія.

Слід зазначити, що як у науці конституційного права, так і в полі-
тичній науці, ведеться дискурс про переваги тієї чи іншої форми демо-
кратії: прямої (безпосередньої) чи представницької. Сучасна конститу-
ційно-правова доктрина схиляється до поєднання досліджуваних форм
демократії, однак законодавство, по-перше, зводить безпосередню
демократію тільки до виборів і референдумів та до форм здійснення
влади народом на рівні місцевого самоврядування, по-друге, як нам
видається, значною мірою зменшує роль безпосередньої демократії,
перетворюючи часто права окремих громадян в просту формальність.

Не викликає сумніву той факт, що механізм реалізації конституцій-
ної правосуб’єктності українського народу є досить складним і залеж-
ним від цілого комплексу різноманітних чинників. У структурі реаліза-
ції конституційних норм, прав і свобод, народовладдя різні вчені визна-
чають різний набір складових. Доктринальним в юридичній науці став
поділ механізмів реалізації норм права, інститутів безпосереднього
народовладдя, Конституції, прав, свобод та обов’язків людини і грома-
дянина на нормативну основу (сукупність правових засобів) та інсти-
туційний, організаційний елемент (структура та діяльність відповідних
органів, державно-владних інститутів)8. 

Наведене свідчить про узагальнений, комплексний характер меха-
нізму реалізації конституційної правосуб’єктності українського наро-
ду. Відтак, є всі підстави розглядати його як сукупність функціонально
взаємопов’язаних, взаємообумовлених правових норм, що регулюють
суспільні відносини у сфері здійснення належної українському народу
влади шляхом реалізації її через форми прямої та представницької
демократії.

Слід зазначити, що як у вітчизняних, так і зарубіжних авторів немає
єдності щодо взаємодії усіх форм народовладдя. Свого часу французь-
кий юрист Ж. Ведель писав, що найбільша ідентифікація керуючих та
керованих здійснюється за прямої демократії, коли сам народ без посе-
редників вирішує усі питання, пов’язані з громадськими справами, чи
то мова йде про законотворчість, чи адміністративне управління чи про
відправлення юстиції, коли кожний в повному обсязі виступає в якості
керуючого або керованого. Але не менш очевидно й те, що подібна сис-
тема непридатна в сучасній державі незалежно від її розмірів. Тим не
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менш пряма демократія лишається ідеалом, який буде надихати органі-
зацію компетенцій, яку керуючі повинні будуть делегувати керованим9.
Подібну позицію займав Л. Талліан, який зазначав, що до прямої демо-
кратії слід ставитися не як до інструменту ідеального управління, а як
до способу комунікації між політичним режимом і народом10. 

На нашу думку, більш переконливою є позиція плеяди українських
учених. Так, І. Кресіна пише, що свобода народу забезпечена лише
тоді, коли народ дійсно організовує без будь-якого втручання союзи,
збори, видає закони, обирає за власним бажанням усіх посадових осіб
держави, яким доручається проведення в життя законів і управління на
основі цих законів. Отже, свобода народу забезпечена лише тоді, коли
влада в державі повністю і остаточно належить народу11. 

Все це дає нам змогу говорити про відсутність ідеальної форми,
єдність існування якої могла б забезпечити повноцінну реалізацію
українським народом влади. По-перше, слід зазначити, що інститути
представницької демократії формуються за допомогою способів пря-
мої демократії. По-друге, способи прямої демократії можуть мати сут-
тєвий вплив на діяльність представницьких органів, на характер
рішень, що ними приймаються. По-третє, в низці форм волевиявлення
громадян відбувається часткове злиття форм прямої і опосередкованої
демократії (таке злиття можна спостерігати в процесі виборів депута-
тів, виборів посадових осіб тощо).

На підставі аналізу запропонованих у науці визначень прямої демо-
кратії як форми реалізації прав народу можна виділити ознаки, що
характеризують цю категорію: це єдність волі і суб’єкта її вираження;
втілення в прямому вираженні волі народу; особливий суб’єкт права її
вираження (у нашому випадку український народ); здійснення влади
від імені народу.

Основною характеристикою прямої демократії є безпосереднє воле-
виявлення народу, яке містить в собі волю самого народу, відображає
його інтереси. Для того, щоб визнати наявність прямої демократії в
державі, необхідна реальна участь абсолютної більшості суб’єктів, що
становлять народ, у формуванні і вираженні цієї волі. 

На нашу думку, зведення прямої форми здійснення влади народом
до становища другорядної суперечить конституційному принципу
суверенітету народу. Функціонування представницьких органів немож-
ливе без прямого волевиявлення громадян України. Органи державної
влади і органи місцевого самоврядування отримують свої повноважен-
ня шляхом прямої демократії. Незважаючи на те, що за своєю право-
вою природою безпосередня демократія є первинною, масштаб діяль-
ності органів публічної влади значно ширший і має постійний харак-
тер, на відміну від використання форм безпосередньої демократії.
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Зокрема, ефективна реалізація безпосередньої демократії прямо зале-
жить від представницьких органів, функцією яких є розробка і при-
йняття нормативно-правових актів, які регламентують процедуру
здійснення громадянами України своєї влади.

Деякі дослідники пов’язують представницьку функцію головним
чином з парламентом. Безперечно, справжнє народне представництво
органічно пов’язане з парламентаризмом і є індикатором рівня наро-
довладдя в державі12. На нашу думку, наявність парламенту в державі
ще не є показником існування парламентаризму. Необхідно, щоб пред-
ставники народу реально виражали інтереси громадян. У науці консти-
туційного права ця проблема досить часто обговорюється. Інтереси
українського народу носять динамічний характер. Чи буде закон, при-
йнятий парламентом, відповідати потребам і інтересам кожного грома-
дянина? Уявити таке важко. Але думка народу має бути врахована мак-
симально.

На нашу думку, представницьку демократію не слід ототожнювати
з парламентською демократією. По-перше, ст. 5 Конституції України не
згадує конкретних суб’єктів опосередкованого народовладдя; по-друге,
важливим завданням колегіальних органів є здійснення влади в держа-
ві від імені народу і в його інтересах. Так, основною функцією Прези -
дента України є гарантування прав і свобод людини і громадянина.

Як свідчить досвід вирішення цього питання, багато чого залежить
від політичного режиму в державі, від традицій, пов’язаних з функціо-
нуванням державного механізму і всієї політичної системи суспільства.
Як слушно зазначає В. Шаповал, за умов демократичного розвитку сус-
пільства і держави протиріччя і невідповідності між явищами безпосе-
редньої і представницької демократії не виникають, хоча питання щодо
їх взаємозв’язків завжди мають практичну значущість13.

Водночас ми залишаємося на позиціях, що представництво органів
державної влади від імені українського народу має декілька рівнів: пер-
ший рівень – органи, що обираються безпосередньо народом, –
Президент України, Верховна Рада України; другий рівень – органи,
що утворюються представницькими органами першого рівня – Кабінет
Міністрів України, Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини; третій рівень – установи, що формуються органами другого
рівня. 

Нині доводиться спостерігати активне втручання держави в процес
формування і діяльність представницьких інститутів, що призводить
до негативного ставлення до опосередкованої демократії в цілому, а
також формується недовіра з боку українського народу до органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування. Відсутність право-
вих норм у законодавстві щодо можливості будь-яких інших політич-
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них утворень, крім політичних партій у парламенті, а особливо вимо-
ги, що ставляться до утворення політичних партій, ускладнює ство-
рення інших організаційно-правових форм здійснення самоврядування
українського народу без суттєвої підтримки центральної влади.

Все це суперечить сутності народного представництва. Адже орга-
ни народного представництва створюються не тільки на загальнона-
ціональному рівні, а й на регіональному і місцевому рівнях. А це озна-
чає, що в них мають бути представлені групи від народу, об’єднані
цілями й інтересами, що обумовлені специфікою даного регіону чи
муніципального утворення.

Проаналізувавши форми здійснення влади українським народом,
можна зробити висновки. По-перше, механізм реалізації конституцій-
ної правосуб’єктності українського народу має узагальнений, компл-
ексний характер. Відтак є всі підстави розглядати його як сукупність
функціонально взаємопов’язаних, взаємообумовлених правових норм,
що регулюють суспільні відносини у сфері здійснення належної укра-
їнському народу влади шляхом реалізації її через форми прямої та
представницької демократії. По-друге, недостатньо проголосити
Україну демократичною державою, задекларувавши в Конституції від-
повідні норми. Необхідно, щоб ці інституції, як пряма і представниць-
ка демократія, працювали, втілювалися на практиці. Для цього слід
удосконалити систему гарантій здійснення влади українським наро-
дом. Чинне законодавство має пропонувати ефективні механізми і
гарантії реалізації українським народом своїх конституційних прав,
що, в свою чергу, має стати передумовою перетворення юридичної
Конституції на фактичну, конституційно проголошені права і свободи –
на ті, що фактично забезпечені.
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ЩОДО ПИТАННЯ НЕчИННОСТІ, ПРИПИНЕННЯ 
ТА СКАСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ДОГОВОРІВ

Розглядається правова природа і сфера застосування адміністративних дого-
ворів, а також порушується питання їх недійсності. З огляду на проаналізовані
ознаки адміністративного договору, автором зазначається, що від укладення
такого договору його сторони відмовитись не можуть, а його умови визнача-
ються законодавством; укладення такого договору відбувається на виконання
закону для задоволення публічних інтересів; правовий режим цього договору міс-
тить адміністративно-правові елементи, що виходять за рамки приватного
права. Обґрунтовується висновок, що визнання адміністративного договору
нечинним чи його скасування в судовому порядку є неможливим, оскільки це супе-
речитиме меті такого договору, а його анулювання чи припинення на майбутнє
буде втручанням в державне управління відповідною галуззю, порушенням закону,
який визнає обов’язковим укладення такого роду договорів в певній сфері адмініс-
тративних правовідносин та порушенням публічних інтересів, на задоволення
яких спрямований такий адміністративний договір. У зв’язку з цим доводиться
необхідність запровадження судового механізму приведення умов таких договорів
у відповідність до законодавства.

Ключові слова: адміністративний договір, недійсність, нечинність, примусо-
ве припинення, скасування, розірвання, публічний інтерес, адміністративне судо-
чинство.

Олефир В.И., Короед С.А. К вопросу о недействительности, прекращении и
отмене административных договоров

Рассматривается правовая природа и сфера применения административных
договоров, а также затрагивается вопрос их недействительности. Учитывая
проанализированные признаки административного договора, автором отмечает-
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ся, что от заключения такого договора его стороны отказаться не могут, а его
условия определяются законодательством; заключение такого договора происхо-
дит во исполнение закона для удовлетворения публичных интересов; правовой
режим этого договора содержит административно-правовые элементы, выходя-
щие за рамки частного права. Обосновывается вывод, что признание админис-
тративного договора недействительным или его отмена в судебном порядке
невозможны, поскольку это будет противоречить цели такого договора, а его
аннулирование или прекращение на будущее будет вмешательством в государ-
ственное управление соответствующей отраслью, нарушением закона, признаю-
щего обязательным заключение такого рода договоров в определенной сфере
административных правоотношений и нарушением публичных интересов, на
удовлетворение которых направлен такой административный договор. В связи с
этим доказывается необходимость введения судебного механизма приведения
условий таких договоров в соответствие с законодательством. 

Ключевые слова: административный договор, недействительность, недейс-
твительности принудительное прекращение, отмена, расторжения, публичный
интерес, административное судопроизводство.

Olefir Viktor, Koroied Sergiu. On the question of invalidity, termination and can-
cellation of administrative contracts 

It is researched legal nature and sphere of implementation of administrative con-
tracts, as well as it is addressed the issue of their invalidity. Given the analyzed features
of the administrative contract, the author notifies that its parties cannot refuse to con-
clude such contract and its terms are defined by legislation; conclusion of such a con-
tract is carrying out in compliance with the law to meet the public interest; legal regime
of such contract contains legal and administrative elements that go beyond the private
law. It is concluded that recognition of an administrative contract as void (invalid) or its
cancelation by court are impossible, as it would conflict the purpose of such contract and
its cancellation or termination on the future will be considered as interference in public
administration in corresponding industry, as violation of the law, that is establishing
obligatory nature of conclusion of such contract in a particular field of administrative
relations and violation of the public interests, that must be satisfied by conclusion of such
administrative contract. In this regard, it is proved the necessity for a judicial mechanism
to bring the conditions of such contracts in accordance with the legislation. 

Key words: administrative contract, invalidity, invalidity forced termination, cancel-
lation, termination, public interest, administrative proceedings.

Проголошення незалежності України, визнання її демократичною і
правовою державою, проведення адміністративної реформи – все це
забезпечило перехід від адміністративно-командної системи управлін-
ня, за якої забезпечувалася прерогативність повноважень державно-
владного суб’єкта адміністративних правовідносин задля реалізації
публічних завдань і функцій, до демократичної системи управління, за
якої виникла формально-юридична рівність контрагентів, а також
виникнення нових методів і форм державного управління, популярним
серед яких є адміністративний договір.
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Сьогодні договірне регулювання адміністративних правовідносин
широко застосовується в діяльності державних органів і організацій як
між ними самими, так й за участю недержавних суб’єктів. Зважаючи на
це, теоретичне осмислення правового режиму таких договорів, дослід-
ження індивідуальної та галузевої специфіки адміністративних догово-
рів вже було предметом детального вивчення вчених-адміністративіс-
тів. Ґрунтовними дослідженнями правової природи адміністративних
договорів, без перебільшення, варто визнати дисертації С.С. Сквор -
цова1, К.К. Афанасьєва2, Ж.В. Завальної3, С.М. Ольховської4, моногра-
фію О.В. Дьоміна5, публікації О.В. Джафарової6, В.І. Новосьолова7,
І.В. Жароїд8.

І це не випадково, адже Кодекс адміністративного судочинства
України, який набув чинності 1 вересня 2005 р., вперше в українсько-
му законодавстві навів визначення адміністративного договору як дво-
або багатосторонньої угоди, зміст якої складають права та обов’язки
сторін, що випливають із владних управлінських функцій суб’єкта
владних повноважень, який є однією із сторін угоди (п. 14 ч. 1 ст. 3
КАС України), а також поширив юрисдикцію адміністративних судів
на публічно-правові спори, зокрема спори, що виникають з приводу
укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинни-
ми адміністративних договорів (п. 4 ч. 2 ст. 17 КАС України)9.

Проте незважаючи на передбачену КАС України пряму можливість
скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів в судо-
вому порядку (назвемо це «недійсністю адміністративних договорів»),
окремі науковці (наприклад, К.К. Афанасьєв, Ж.В. Завальна, С.М. Оль -
ховська) в своїх дисертаційних дослідженнях взагалі не розглядають і
не порушують питання недійсності (нечинності, скасування, припи-
нення, розірвання) адміністративних договорів, а також застосування
пов’язаних із цим наслідків. Інші ж вчені лише вказують на таку мож-
ливість без зазначення підстав і наслідків визнання адміністративних
договорів недійсними. В судовій же практиці питання щодо адмініс-
тративних договорів виникає в переважній більшості при визначенні
підвідомчості спорів та віднесення договорів, укладених з участю
суб’єкта владних повноважень, до адміністративних, а також при їх
виконанні. Тому питання нечинності, припинення та скасування адмі-
ністративних договорів представляє науковий інтерес, а з’ясування
цього питання й ставить за мету наша стаття.

Так, в юридичній літературі наголошується, що з урахуванням
актуалізації ролі адміністративних договорів, необхідно здійснити
якісну правову регламентацію, зокрема, процедури визнання їх недійс-
ними10. При цьому варто зауважити, що згідно із роз’ясненнями
Пленуму Верховного Суду України в п. 6 постанови від 6 листопада
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2009 р. № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про
визнання правочинів недійсними», вимоги про визнання оспорювано-
го правочину недійсним і застосування наслідків його недійсності, про
застосування наслідків недійсності нікчемного правочину розгляда-
ються у позовному провадженні в порядку цивільного судочинства від-
повідно до вимог статті 15 ЦПК. За цими ж правилами розглядаються
зазначені вимоги і в разі, якщо стороною правочину є суб’єкт владних
повноважень, крім вимог про визнання недійсним адміністративного
договору11 (хоча судова практика знає випадки, коли адміністративні
суди при вирішенні питання недійсності адміністративного договору
керувалися положеннями ст.ст. 203, 205 ЦК України12).

В цьому аспекті слушною є пропозиція В.Р. Біли про необхідність
формулювання вимог до адміністративних договорів, які запропонова-
но поділити на дві групи: вимоги законності (в тому числі процедурні
вимоги) та вимоги доцільності. Недотримання цих вимог має зумов-
лювати визнання адміністративних договорів нікчемними та запе -
речними13.

С.С. Скворцов при цьому стверджує, що при вирішенні питання про
визнання договору недійсним суд повинен виходити з істотності допу-
щеного порушення, а також із співвідношення шкоди, заподіяної пуб-
лічним інтересам протиправним договором з можливою шкодою в
результаті визнання договору, таким, який не мав юридичної сили.
Наслідки визнання договору недійсним також поставлені в залежність
від необхідності дотримання публічних інтересів14.

Таким чином, першочерговою в адміністративному договорі має
бути його мета (якою здебільшого визнають реалізацію публічних
інтересів15), яка випливає із притаманних йому ознак.

Як ще зазначав Перший заступник Голови Верховного Суду України
В.С. Стефанюк, адміністративні договори найчастіше мають норма-
тивний характер, що пояснюється їх публічно-правовою природою і
функціональним призначенням. Вони укладаються в публічних інтер-
есах, а їхня цільова спрямованість – це досягнення загального блага. Ці
договори містять правила поведінки не тільки і не стільки безпосеред-
ніх учасників угоди, скільки інших колективних і індивідуальних
суб’єктів. Таким чином, адміністративний (нормативний) договір не
обмежується дією у системі сторін, що домовляються, а має зовнішнє
юридичне вираження. Він передбачає існування суворої формальної
процедури укладання і спеціальний порядок вирішення спорів та кон-
фліктів, пов’язаних з їх виконанням, а також неможливість в односто-
ронньому порядку зміни або відмови від виконання договірних умов
(форс-мажорні норми тут не застосовуються)16.
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Ж.В. Завальна до ознак адміністративного договору, які відрізняють
його від цивільного договору, відносить такі: укладення адміністратив-
них договорів є не тільки (а інколи й не стільки) правом, але й обов’яз-
ком відповідних суб’єктів адміністративного права; договір укладаєть-
ся сторонами на основі та на виконання закону для спеціалізованого
регулювання і задоволення державних інтересів; участь як обов’язко-
вої сторони державного органу; практична реалізація цими органами
повноважень, наданих їм для здійснення державно-управлінської
діяльності; предметом договору є організаційно-управлінська діяль-
ність; метою адміністративного є здійснення управлінської діяльності
для задоволення державних інтересів. Важливо, що адміністративний
договір оформлює ті суспільні відносини, які входять до предмету
адміністративного права17. При цьому, на її думку, предмет адміністра-
тивного договору спрямований на досягнення певної мети, як правило,
щодо задоволення публічного чи державного інтересу18.

І.В. Трофименко ознаками, що підкреслюють особливість адмініс-
тративного договору, виділяє: обов’язковою стороною адміністратив-
ного договору є суб’єкт, наділений владними повноваженнями; договір
укладається для реалізації компетенції суб’єкт а владних повноважень;
адміністративний договір спрямований на задоволення публічних
інтересів (випливає із двох попередніх ознак); суб’єкт владних повно-
важень не може укладати договір з питань, не віднесених законодавчо
до його компетенції19.

Особливість адміністративних договорів, як зазначає Ю.П. Битяк,
полягає і в тому, що вони є договорами організаційного характеру, як і
сама діяльність виконавчої влади. Для сторін адміністративного дого-
вору свобода вступати чи не вступати в договірні відносини не має
характеру абсолютного принципу, що властиво приватному праву.
Укладення адміністративного договору з боку державного органу є
одночасно правом і обов’язком (предметна компетенція). Можливість
на власний розсуд під час укладення адміністративних договорів оби-
рати певний варіант поведінки є обмеженішою, ніж при укладенні
цивільних чи трудових договорів. Це обумовлено імперативним харак-
тером адміністративно-правових норм20.

Як роз’яснив в своєму Інформаційному листі від 26.12.2005 № 3.2.-
2005 Верховний Суд України, адміністративний договір – це дво- або
багатостороння угода, зміст якої складають права та обов’язки сторін,
що випливають із владних управлінських функцій суб’єкта владних
повноважень, який є однією із сторін угоди. Якщо ж суб’єкти (в тому
числі орган державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні
посадові чи службові особи), хоча б і на реалізацію своїх повноважень,
вільно укладають договір відповідно до норм ЦК України, під час укла-
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дання такого договору його сторони вільно домовляються про зміст та
обсяг прав і обов’язків за договором, можуть відмовитись від його
укладання, то такий договір може бути цивільним (господарським), але
не адміністративним, оскільки в змісті цього договору відсутні відно-
сини влади і підпорядкування, що є обов’язковими для адміністратив-
ного договору, а кожний суб’єкт такого договору виступає як рівний
один до одного. 

З цього роз’яснення, а також вищенаведених теоретичних поло-
жень, випливає, що від укладення адміністративного договору його
сторони відмовитись не можуть, а його умови визначаються законо-
давством; укладення такого договору відбувається на виконання закону
для задоволення публічних інтересів, а правовий режим цього догово-
ру містить адміністративно-правові елементи, що виходять за рамки
приватного права.

Одним із таких прикладів можна визнати договір про розрахунки за
надані послуги по перевезенню залізницею студентів вищих навчаль-
них закладів та учнів професійно-технічних навчальних, за яким заліз-
ниця здійснює пільгове перевезення студентів вищих навчальних
закладів, а Міністерство освіти та науки України зобов’язано відшко-
довувати залізниці витрати на забезпечення пільгового перевезення
студентів. Такі договори укладаються відповідно до Порядку надання
пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І–IV рівнів
акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у
міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському
автомобільному і залізничному транспорті територією України, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1999 р.
№ 541.

З огляду на публічність зазначеного адміністративного договору та
його мету – задоволення публічних інтересів, постає питання про тео-
ретичну і фактичну можливість визнання такого договору в судовому
порядку нечинним або його скасування. 

Так, можна припустити, що визнання адміністративного договору
нечинним можна ототожнити із визнанням договору недійсним в
цивільному праві, із застосуванням всіх наслідків недійсності. Тобто, в
такому випадку правовідносини (права і обов’язки), що виникли на
підставі такого договору, анулюються з моменту укладення договору
(вважаються такими, що не виникли), а у сторін виникають зобов’язан-
ня повернути одна одній все отримане за договором. Скасування ж
адміністративного договору тягне припинення його дії на майбутнє.

Водночас, як ми вже встановили, укладення адміністративного
договору відбувається на виконання закону та спрямоване на задово-
лення публічних інтересів. Отже, на наведеному нами прикладі, можна
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побачити, що визнання такого адміністративного договору нечинним
чи його скасування в судовому порядку є неможливим, оскільки супе-
речитиме меті такого договору, а його анулювання чи припинення на
майбутнє буде втручанням в державне управління відповідною галуз-
зю, порушенням закону, який визнає обов’язковим укладення такого
роду договорів в певній сфері адміністративних правовідносин та
порушенням публічних інтересів, на задоволення яких спрямований
такий адміністративний договір.

В такому випадку, на нашу думку, мову можна вести лише при судо-
вий порядок примусового укладення таких договорів або про приве-
дення умов таких договорів у відповідність до законодавства, адже
неможна в судовому порядку припинити або анулювати мету, заради
якої укладається відповідний адміністративний договір на виконання
приписів закону для найбільш ефективного адміністративно-правового
регулювання певних суспільних відносин, пов’язаних із реалізацією
публічного інтересу.

В цьому аспекті ми повністю солідарні із С.С. Скворцовим, що
навіть винне порушення органом влади своїх зобов’язань за договором
не може викликати розірвання договору, якщо таке рішення спричи-
нить собою заподіяння шкоди публічним інтересам21.

А відтак, положення п. 4 ч. 2 ст. 17 КАС України, яке передбачає
можливість вирішення адміністративними судами спорів щодо скасу-
вання чи визнання нечинними адміністративних договорів, є нічим
іншим, як правовою фікцією, тобто неіснуючим положенням, яке згід-
но із законом визнається можливим.

Крім того, вищенаведене положення є нормою процесуального
права, що також можна віднести до способів захисту прав, але правові
підстави визнання адміністративних договорів нечинними чи їх скасу-
вання, а також їх умови дійсності (чинності) законодавством України
не передбачені (при цьому варто враховувати, що на адміністративні
договори неможна поширювати вимоги, яким повинні відповідати пра-
вові акти, оскільки вони не є останніми, тому й застосування до адмі-
ністративних договорів таких термінів, як «нечинність» та «скасуван-
ня» також видається не зовсім правильним), що згідно із ч. 2 ст. 19
Конституції України унеможливлює застосування адміністративними
судами такого способу захисту прав. 

За таких обставин, в межах адміністративно-правового регулюван-
ня договірних відносин, варто передбачити судовий механізм не
визнання нечинними чи скасування адміністративних договорів, а
механізм приведення їх умов у відповідність із законодавством та
метою відповідного адміністративного договору, що відповідатиме
методу та функціям адміністративного права.
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ОНТОЛОГІчНО-ТЕОРЕТИчНІ ЗАСАДИ 
НАУКИ ІНфОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

Стаття присвячена розгляду онтологічно-теоретичних засад науки інформа-
ційного права. Визначаються місце науки інформаційного права, її мета та під-
ґрунтя. Автором окреслюються завдання науки інформаційного права, розгляда-
ються її функції, а також аналізується структура науки інформаційного права.
Наукові спеціальності в інших країнах, що містять у своєму складі науку інфор-
маційного права, у статті порівнюються. Обумовлюються принципи науки інфор-
маційного права.

Ключові слова: наука інформаційного права, завдання науки інформаційного
права, функції науки інформаційного права, структура науки інформаційного
права, принципи науки інформаційного права.

Селезнёва О.Н. Онтологическо-теоретические основы науки информаци-
онного права

Статья посвящена рассмотрению онтологическо-теоретических основ науки
информационного права. Конкретизируются место науки информационного
права, ее цель и основания. Автором определяются задачи науки информационно-
го права, рассматриваются ее функции, а также анализируется структура науки
информационного права. Научные специальности в других странах, содержащие в
своем составе науку информационного права, в статье сравниваются. Огова -
риваются принципы науки информационного права.

Ключевые слова: наука информационного права, задачи науки информацион-
ного права, функции науки информационного права, структура науки информаци-
онного права, принципы науки информационного права.

Selezniova Olga. Ontological and theoretical foundations of the science infor-
mation law

The article is devoted to the ontological and theoretical foundations of science infor-
mation law. Identify the place of science information law, its purpose and background.
The author outlines the task of science information law, considered its function, and ana-
lyze the structure of science information law. In the article compared scientific special-
ties in other countries, it contains: the science of information law. Specifies the princip-
les of science information law.

Key words: science information law, the task of science information law, function of
science information law, structure of science information law, principles of science infor-
mation law.

Сьогодні в нашій країні наука інформаційного права повинна роз-
будовуватися на основі сучасних напрацювань та доробків минулих
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років як вітчизняних, так і іноземних авторів, ідей гуманізму та соці-
альної держави та бути дороговказом у побудові інформаційного сус-
пільства в Україні.

Місце науки інформаційного права у системі наук схематично
можна зобразити так: «наука → суспільні науки → юридична наука →
наука інформаційного права». Тобто поступово переходячи від більш
широкого поняття до вужчого, спостерігаємо як зв’язок між елемента-
ми поданої схеми, так і окремі характеристики, що переходять одне від
одного. Так, ознаки науки в цілому, будуть притаманні всім суспільним
наукам, проте останні матимуть і свої визначальні риси. У свою чергу,
ознаками суспільних наук відповідає юридична наука, доповнюючи
свою сутність галузевими рисами. І нарешті, наука інформаційного
права набуває всіх ознак юридичної науки та володіє власними специ-
фічними особливостями. Таким чином, можемо говорити, що наука
інформаційного права є частиною загальної науки, однією із суспіль-
них наук юридичного циклу.

Метою науки інформаційного права є створювати теоретично-пра-
вові знання шляхом вивчення закономірностей, властивостей, ознак та
особливостей такої галузі права, як інформаційне право, а також, роз-
глядаючи різноманітні гіпотези, обумовлювати шляхи удосконалення
нормативно-правового регулювання інформаційних відносин та сприя-
ти вирішенню проблем, які існують у зазначеній галузі права.

Підґрунтя науки інформаційного права можна визначити у трьох
ракурсах: 1) нормативно-правовому – джерелами інформаційного
права виступають головним чином форми права, що містять норми, які
регламентують інформаційні відносини (Конституція України, кодифі-
ковані акти (Цивільний кодекс України, Кодекс України про адмініс-
тративні правопорушення), Закон України «Про інформацію» та інші
закони, підзаконні нормативно-правові акти та ін.); 2) філософсько-
теоретичному – наука інформаційного права розвивається на підставі
положень інших наук, закріплених у науковій доктрині; 3) прикладно-
му – інформаційні відносини досить часто виникають і розвиваються
до їх наукового оформлення, а тому стають потенційною передумовою
конкретних наукових досліджень.

Як зазначає А. Аарньо, теоретична юридична наука намагається від-
кривати концептуальні можливості для питань, з якими юридична
практика повинна зіштовхнутися1. Тому визначимо завдання науки
інформаційного права:

– розробка теоретичного фундаменту для написання та прийняття
нормативно-правових актів інформаційно-правового спрямування, а
також інших актів, що містять інформаційно-правові норми;
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– створення належного (якісного) понятійно-категоріального
апарату інформаційного права;

– аналіз статистичних, історичних та соціологічних даних для того,
щоб забезпечити належну теоретико-онтологічну основу
інформаційного права;

– забезпечення наукового підґрунтя подальшого становлення інфор-
маційного суспільства в Україні;

– вивчення існуючих інформаційних відносин з метою майбутньої
трансформації їх в інформаційні правовідносини;

– дослідження прикладних та правозастосовних аспектів задля уза-
гальнення результатів та їх належного наукового описання;

– опрацювання судової практики з ціллю вивчення існуючих делік-
тних інформаційних відносин та вироблення пропозицій щодо удоско-
налення відповідного законодавства;

– сприяння розвитку інформатизації та більш широкому впровад-
женню інформаційних технологій;

– розгляд положень сучасного інформаційного права різних держав
з метою запозичення можливого позитивного досвіду врегулювання
інформаційних відносин та інші завдання.

Зупинимося на функціональному призначенні науки інформаційно-
го права. Наука інформаційного права, як і кожна суспільна наука,
виконує низку функцій, основними з яких пропонується вважати:

1) встановлююча – за допомогою цієї функції здійснюється конста-
тація існуючого стану інформаційно-правових явищ, розкривається їх
сутність, ознаки, класифікація, форми та порядок існування;

2) ідеологічна – формується система уявлень про інформаційне
право, підвищується рівень інформаційної культури;

3) евристична – наука неможлива без нових відкриттів і формулю-
ванні (обґрунтуванні) нових теорій та міркувань. Зазначена функція є
рушійною (прогресивною) силою науки інформаційного права; спади у
реалізації цієї функції зумовлюють появу догматизму в науці, що є
вкрай негативним явищем, оскільки фактично зупиняє розвиток науки;

4) пізнавальна (дослідна) – дана функція випливає з попередньої.
Відкривши нові положення науки інформаційного права, необхідно
пізнати й охарактеризувати їх внутрішню сутність і структуру;

5) інтерпретаційна – тлумачення норм національного законодавства
України, актів зарубіжної практики, архівних документів тощо є одним
з найважливіших напрямків науки інформаційного права. Завдяки цій
функції, інформаційне право стає ближчим для розуміння, вивчення та
застосування юристами-практиками, студентами та іншими особами;

6) прогностична – наука інформаційного права на підставі окремих
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даних дає можливість визначити перспективні шляхи трансформації
інформаційно-правових явищ, а отже, закріпити у нормативно-право-
вому полі їх належну регламентацію. Важко переоцінити значення цієї
функції для суспільства, оскільки саме вона вказує майбутній виток
розвитку інформаційного суспільства як в Україні, так і у світі в
цілому;

7) прикладна – спрямована на вирішення конкретних життєвих
задач та проблем практики.

Розглянемо структуру науки інформаційного права:
1) наукові теорії – об’єктивно виважені ідеї щодо розкриття сутнос-

ті (пояснення змісту) інформаційно-правового явища або динаміки
функціонування конкретного процесу (теорія інформаційних правовід-
носин, теорія інформації, теорія методу інформаційного права як галузі
права та інші);

2) наукові вчення – певна сукупність теоретичних положень інфор-
маційно-правового спрямування, які відзначені ознакою авторства;
іншими словами, конкретна позиція (погляди) вченого на розглядувану
проблему (вчення про кібернетику Н. Вінера, вчення
А. М. Колмогорова про теорію інформації та інші);

3) доктрини – сукупність чітко визначених принципів інформацій-
ного права, що формують своєрідну систему, яка характеризується зов-
нішньо вираженою формою, сталістю, ціленаправленістю, тематичніс-
тю (Доктрина інформаційної безпеки України);

4) наукові проблеми – сукупність потенційних питань, що стоять
перед дослідником, і потребують наукового вирішення. Знання про
наявність наукової проблеми та її формулювання в науці інформацій-
ного права зумовлює покращення нормативно-правового регулювання
інформаційних правовідносин шляхом усунення прогалин регламента-
ції, уніфікації та систематизації інформаційного законодавства, а також
забезпечення належного теоретично-доктринального підґрунтя інфор-
маційного права як галузі права;

5) наукові дефініції – знання про окремі інформаційно-правові
явища (інформація, інформаційні правовідносини, інформаційне
законодавство тощо);

6) наукові класифікації – деталізовані знання про окремі інформа-
ційно-правові явища. Саме класифікація дає змогу розкрити внутріш-
ню систему інформаційно-правового явища (наприклад, велика кіль-
кість видів інформації пояснює наскільки це складне й неоднозначне
явище);

7) наукові принципи – керівні роз’яснення та вихідні положення, на
основі яких формуються знання інформаційно-правового спрямування
(принцип об’єктивності, принцип гуманізму тощо).
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Проведення наукових досліджень у сфері інформаційного права
може бути здійснено у одному із трьох секторів наукового пошуку:

1) з’ясування зародків і причин виникнення інформаційно-правових
явищ та процесів в історичному контексті з метою виявлення зв’язків
та закономірностей, на підставі чого стає можливим прогнозування
найбільш оптимальних шляхів регулювання інформаційних відносин;

2) аналіз та характеристика існуючих інформаційно-правових явищ,
їх нормативно-правової регламентації, принципів та порядку функціо-
нування задля забезпечення наукового підґрунтя подальшого удоскона-
лення нормативної платформи;

3) порівняння та вивчення зарубіжного досвіду регламентації
інформаційних відносин, що дасть змогу виокремити оптимальні пози-
ції і здійснити впровадження позитивної світової практики у націо-
нальне законодавство України.

Конкретизація наукових досліджень здійснюється за допомогою
затвердженого Вищою атестаційною комісією України паспорту науко-
вої спеціальності 12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінан-
сове право; інформаційне право»2. Зокрема, згідно цього документу
напрямами досліджень у галузі інформаційного права вважаються:
інформаційна сфера як об’єкт права; методологія інформаційного
права; предмет, метод і система інформаційного права; інформаційне
законодавство та напрями його розвитку; правовідносини в інформа-
ційній сфері; правові аспекти формування, розвитку, охорони та захис-
ту інформаційних ресурсів; державна політика та державне управління
в інформаційній сфері; правові засади організації та координації дій
органів державної влади в єдиному інформаційному просторі України;
поняття та правовий режим інформаційних ресурсів; правовий режим
інформаційних технологій, інформаційних систем і мереж; інформа-
ційна безпека та її місце в системі забезпечення національної безпеки;
захист інформації з обмеженим доступом і прав на неї; захист інфор-
маційних систем і прав на них; інформаційне право зарубіжних країн.

Як бачимо, перелік досить обширний. Але, якщо ми звернемося до
іноземного досвіду, то побачимо, що він може бути ще більш об’єм-
ним. Розширення кола напрямків досліджень у галузі інформаційного
права можливе у двох формах: 1) збільшення кількості потенційно
вагомих напрямків у межах структури паспорту спеціальності, яка
включає напрямки досліджень як у сфері інформаційного права, так і у
сферах адміністративного та фінансового права; 2) виділення окремої
наукової спеціальності – «Інформаційне право» з власною формулою.

Так, наукою інформаційного права Російської Федерації була обра-
на перша із зазначених форма. У рамках наукової спеціальності
12.00.14 («Адміністративне право, фінансове право, інформаційне
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право»)3 виділяються наступні напрямки досліджень: предмет і мето-
ди, структура та система, джерела та правові інститути інформаційно-
го права; обіг інформації в основних системах організації матерії;
інформаційна сфера як предмет правового регулювання та об’єктивні
закони її розвитку; особливості появи державно-утворювальних ознак
та управлінських процесів в інформаційному суспільстві; правове
регулювання формування інформаційного суспільства та розвитку
електронної держави; інформація, інформаційні ресурси, інформаційні
технології та інформаційні системи як об’єкти правового регулювання;
правовий статус суб’єктів в інформаційній сфері; правовий режим
права на доступ до інформації; правовий режим охорони та захисту
права на таємницю; правовий режим особистої та сімейної таємниці;
персональні дані як інститут охорони права на недоторканість приват-
ного життя; правовий режим державної таємниці; правовий режим,
комерційної, банківської, професійної та службової таємниці; інститу-
ти інтелектуальної власності в інформаційному праві; правове регулю-
вання організації та діяльності засобів масової інформації; правовий
статус редакції та журналіста; правове регулювання організації та
діяльності у сфері архівної та бібліотечної справи; правове регулюван-
ня організації та діяльності у сфері зв’язку та Інтернет; правове регу-
лювання організації та діяльності у сфері інформаційних технологій,
інформаційних систем та інформаційної інфраструктури; правове
забезпечення формування і розвитку єдиного інформаційного просто-
ру; правовий режим охорони, реалізації та захисту інформаційних
прав; правове забезпечення інформаційної безпеки; міжнародне право-
ве регулювання відносин в інформаційній сфері; порівняльно-право-
вий аналіз та зарубіжний досвід правового регулювання та правозасто-
сування в інформаційній сфері; технічне регулювання в окремих галу-
зях правовідносин в інформаційній сфері.

Разом з тим, показовим та перспективним є досвід Республіки
Білорусь, де Вищою атестаційною комісією Республіки Білорусь
інформаційне право виокремлено в окрему наукову спеціальність.
Відповідно наказу Голови Вищої атестаційної комісії Республіки
Білорусь від 10 грудня 2012 року4 до напрямків досліджень, згідно
паспорту спеціальності 12.00.13 («Інформаційне право»), відносять:
поняття, предмет, метод, систему інформаційного права, його місце в
системі права Республіки Білорусь; інформаційне законодавство; право
на пошук, отримання і використання інформації, правові режими
інформації; правове регулювання електронного документообігу; право-
ве регулювання бібліотечної та архівної справи; правове регулювання
відносин у сфері організації та діяльності засобів масової інформації;
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правове регулювання інформаційних відносин у сфері державної та
комерційної таємниці, персональних даних; правове регулювання ство-
рення та використання інформаційних систем, інформаційних техноло-
гій та засобів їх забезпечення; проблеми правового регулювання відно-
син у мережі Інтернет; правове регулювання інформаційної безпеки.

Основними принципами наукового пізнання інформаційного права,
на нашу думку, є:

1) принцип об’єктивності – незалежно від бажання та уподобань
дослідника, від приналежності до політичних та громадських утворень
та інших обставин, наукові положення як теорії інформаційного права,
так і практики застосування норм інформаційного законодавства,
мають бути виражені такими, якими вони є, без будь-якого контексту.
Наука інформаційного права повинна бути неупередженою та незалеж-
ної від чиїх-небуть інтересів. Вона не є тимчасовим явищем (як, при-
міром, той же суб’єктивний інтерес), а тому зобов’язана характеризу-
вати інформаційно-правові явища з великим ступенем достовірності,
щоб майбутні покоління могли опиратися на напрацювання
попередників;

2) принцип гуманізму – у будь-яких дослідженнях необхідно брати
до уваги, що людина є найвищою соціальною цінністю. Наука інфор-
маційного права має будуватися на цьому принципі, адже ніякі мірку-
вання не можуть йому протиставлятися. Інформація здійснює вплив на
людину, як і людина – на інформацію; відповідно, наука інформаційно-
го права повинна сприяти утворенню належного нормативного під-
ґрунтя для функціонування інформації, не обмеживши тим самим
права, законні інтереси та фізичні (психічні) можливості людини;

3) принцип історизму – кожна суспільна наука використовує у своїх
дослідженнях історичні дані, на підставі яких робить узагальнення та
висновки щодо потенційного удосконалення сучасних реалій. Не є
винятком і наука інформаційного права, яка вивчає трансформацію
(еволюцію) інформаційно-правових явищ протягом конкретного періо-
ду з метою якнайповнішого їх вивчення та покращення нормативно-
правової регламентації.

Таким чином, у даній статті нами було розглянуто онтологічно-тео-
ретичні засади науки інформаційного права та схематично їх окресле-
но. Подальшими дослідженнями у даному напрямку мають стати гли-
бокі доробки кожної з теоретичних підвалин науки інформаційного
права.

1. Аарньо А. Систематизация и интерпретация законов: несколько мыслей о
теоретической и практической юридическою науке / А. Аарньо // Проблеми філо-
софії права. – 2006-2007. – Том ІV-V. – С. 146. 2. Паспорт наукової спеціальності
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: затв. Постановою Президії Вищої атестаційної комісії України від 8 жовт -
ня 2008 р. № 42-06/7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalactivity.
com.ua. 3. Паспорт научной специальности 12.00.14 «Административное право,
финансовое право, информационное право» : Паспорта научных специальностей,
разработанные экспертными советами Высшей аттестационной комиссии
Министерства в связи с утверждением приказом Министерства образования и
науки России от 25 февраля 2009 г. № 59 [Электронный ресурс]. – Режим доступа
: http://vak.ed.gov.ru. 4. Паспорт научной специальности 12.00.13 «Инфор -
мационное право» : Приказ Председателя Высшей аттестационной комиссии
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доступа : http://www.vak.org.by

УДК 342.922

О. С. фРОЛОВ
І. В. ВАСИЛЬєВ

ЗМІСТ ТА ОбСЯГ КОНЦЕПТУ
«СУб’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ»

Визначені ознаки змісту та обсяг концепту «суб’єкт адміністративного право-
порушення». Розглянуто підстави класифікації ознак змісту вказаного концепту та
обґрунтовано нелогічність дефініцій окремих авторів. Обґрунтовано, що концепт
«суб’єкт адміністративного правопорушення» має власний склад, визначено прин-
ципи його будови. Здійснена спроба довести абстрактний характер явища «суб’єкт
адміністративного правопорушення». Запропоновані автентичні визначення термі-
нів: «абстрактний суб’єкт адміністративного делікту», «ординарний суб’єкт адмі-
ністративного делікту», «спеціальний суб’єкт адміністративного делікту».

Ключові слова: склад делікту, суб’єкт делікту, ознаки змісту концепту «суб’єкт
адміністративного делікту», обсяг концепту «суб’єкт адміністративного делікту».

Фролов А.С., Васильєв И.В. Содержание и объем концепта «субъект адми-
нистративного правонарушения»

Определены признаки содержания и объем понятия «субъект административ-
ного правонарушения». Рассмотрены основания классификации признаков содер-
жания указанного концепта и обоснована нелогичность дефиниций отдельных
авторов. Обосновано, что понятие «субъект административного правонарушения»
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имеет собственный состав, определены принципы его строения. Осуществлена
попытка доказать абстрактный характер явления «субъект административного пра-
вонарушения». Предложены аутентичные определения терминов: «абстрактный
субъект административного деликта», «ординарный субъект административного
деликта», «специальный субъект административного деликта».

Ключевые слова: состав деликта, субъект деликта, признаки содержания
понятия «субъект административного деликта», объем понятия «субъект админи-
стративного деликта».

Frolov Oleksandr, Vasiliev Igor. Content and scope of the concept «subject of an
administrative offense» 

The article defines the features of the content and scope of the concept «subject of an
administrative offense». Considered grounds of the feature classification and content of
the concept and the illogicality of individual author’s definitions is proved. Substantiated
that the concept of «subject of an administrative offense» has its own composition and
the principles of its structure are defined. An attempt is made to prove the abstract natu-
re of the phenomenon of «subject of an administrative offense». There are offered aut-
hentic definition of the terms «abstract subject of an administrative tort», «ordinary sub-
ject of an administrative tort», «special subject of an administrative tort».

Key words: composition of the tort, the subject of the tort, signs of the content of
«subject of administrative tort», the scope of «the subject of an administrative tort».

Відсутність чіткого теоретичного визначення кількості, сутності та
ієрархії ознак змісту поняття «суб’єкт адміністративного правопору-
шення», некоректне визначення обсягу зазначеного концепту – призво-
дить до плутанини в класифікації явища «суб’єкт адміністративного
делікту» за умов видозміни ознак, що входять до його складу.

Принаймні протягом останніх двох століть у літературі з юриспру-
денції аналізу теоретичних конструкцій «склад правопорушення» та
«суб’єкт правопорушення» приділяється велика увага. Підґрунтям для
написання статті стали праці фахівців останніх двох століть з питань
визначення суті й структури явищ «склад делікту» та «суб’єкт делік-
ту». Це вчені ХІХ та початку ХХ сторіччя: А.Ф. Бернер, Л.С. Білогриц-
Котляревський, О.Ф. Кістяківський, С.В. Познишев, B.Д. Спасович,
М.С. Таганцев. Це роботи наших сучасників таких як: Ю.П. Битяк,
Л.P. Біла, С.В. Ващенко, Г.Г. Забарний, Є.В. Кириленко, С.В. Ківалов,
А.Т. Комзюк, Кузнєцова Н.Ф., Д.М. Лук’янець, Л.Д. Менів, О.І. Ос -
тапенко, В.Г. Поліщук, С.В. Слюсаренко, М.В. Співак, Ю.В. Тарасова,
Телятицкая Т.В., В.В. Устименко, Ящук К.В. Крім того, логіка дослід-
ження співвіднесена з працями В.О. Жерьобкіна та А.Є. Конверського.

Пропоноване дослідження базується на дослідженні проблем науки
адміністративного права за допомогою інструментарію науки логіки.
Авторам довелося працювати з терміном «поняття», і це поставило нас
перед певною дилемою. З одного боку в науці існує таке явище, як
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«вкоріненість термінів», у нашому випадку це термін «поняття».
Скажімо, у підручнику А.Є. Конверського «Логіка (традиційна та
сучасна)»1, яким ми користувалися, слова «поняття», «понятійний»
тощо вживаються 610 разів на 536 сторінок тексту. Серед навчальних
посібників з «Адміністративного права», які ми опрацювали, термін
«поняття», з його похідними, найчастіше вживають автори
С.В. Ківалов та Л.P. Біла2 (163 рази на 312 сторінок тексту). З іншого
боку українські мовознавці б’ють на сполох щодо систематичного
невмотивованого вживання в новітніх українських наукових творах
терміну «поняття» на познаку одиниці думки3. Ми розуміємо, що слово
«поняття» є негодящою калькою російського слова «понятие», що воно
не має в українській мові етимологічних коренів і, взагалі, не є питомо
українським. Тому, відштовхуючись від тези І.М. Літвінової, що
«суттю концепт – явище того ж порядку, що й поняття»4, ми наскільки
це можливо, використовували саме термін «концепт», зважаючи на
його універсальність. Проте, коли, так званої, «вкоріненості терміну»,
було не уникнути, вимушено застосовувалося слово «поняття». Крім
того зазначимо, що групи термінів: а) «склад делікту», «склад право-
порушення»; б) «суб’єкт делікту», «суб’єкт правопорушення»;
в) «суб’єкт адміністративного делікту»; «суб’єкт адміністративного
правопорушення»; «суб’єкт адміністративного проступку»; – всереди-
ні окреслених груп ми застосовували як тотожні.

Студіюючи українські підручники з науки логіки, неодмінно знай-
демо необхідні для проведення цього дослідження наріжні визначення.
Наприклад, у А.Є. Конверського йдеться про те, що: «За своєю логіч-
ною структурою поняття складається із: змісту і обсягу. Змістом понят-
тя є сукупність ознак, на підставі яких узагальнюються і виділяються у
понятті предмети певного класу. Обсягом поняття є множина предме-
тів, кожний з яких є носієм ознак, що складають зміст поняття»5.
В.О. Жерьобкін (прикро, що, пишучи на заголовному аркуші видання
В.Є. Жеребкін, видавці викривляють прізвище та по-батькові вельми-
шановного Василя Овсійовича – О.Ф., І.В.) зазначає: «Будь-яке понят-
тя має обсяг та зміст. Змістом поняття називається сукупність існуючих
ознак предметів, відображених у понятті. Зміст поняття становлять
ознаки, які відтворюють якість предмета і відрізняють його від інших
схожих предметів. Обсяг поняття – це сукупність предметів або явищ,
мислимих у понятті. Обсяг поняття становить коло предметів, на котрі
поширюється дане поняття»6.

Перед тим як розглянути явище «суб’єкт делікту», необхідно з’ясу-
вати його місце у концепті більшого ступеня узагальнення – як части-
ни структури «склад делікту». Безперечно: «склад правопорушення»
як об’єкт дослідження науки теорії права, «склад адміністративного
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делікту» як об’єкт науки адміністративного права, а також аналогічні
поняття в інших галузевих юридичних науках, що займаються дослід-
женням окремих видів правопорушень – є узагальненими похідними
від первісного концепту «склад злочину» утвореного у теорії та прак-
тиці кримінального права. Очевидною є й наступна теза: саме у галу-
зях кримінального та адміністративного права, для притягнення особи
до відповідальності, потрібна наявність повного набору елементів
складу делікту. Віддаючи належне германській класичній правовій
доктрині – праматері наших уявлень про склад делікту, процитуємо
їхній коментар до сучасного кримінального кодексу Німеччини:
склад – це уявна схема, а саме опис людської дії в його абстрактному
понятті7.

Відтак у чому ж полягає прикладна цінність правового явища
«склад правопорушення»? Як на наш погляд, це найбільш апробований
інструментарій кваліфікації правопорушення і кращого в практиці
юриспруденції не існує. У сучасному вигляді цю думку доцільно сфор-
мулювати наступним чином: склад правопорушення дозволяє визначи-
ти суть делікту у галузях кримінального та адміністративного права;
склад правопорушення – це абстрактна наукова категорія; склад право-
порушення – це формальна категорія, формальність якої полягає в
отриманні знання на раніше встановлених та перевірених істинах.

Внаслідок усталеної в новітній історії права систематизації, юри-
дична структура «складу делікту» утворюється чотирма групами юри-
дичних фактів, що стосуються: об’єкту делікту та об’єктивної сторони;
суб’єкту делікту та суб’єктивної сторони.

Єдність елементів складу правопорушення не виключає самостій-
ного аналізу окремо взятої складової. Зупинимося на такій специфічній
складовій, як суб’єкт правопорушення. Підмурком для побудови усіх
уявних конструкцій складу злочину до початку ХХ сторіччя був саме
суб’єкт делікту. Наприклад, такі апологети теорії «складу злочину» як
A.Ф. Бернер, О.Ф. Кістяківський, С.В. Познишев визнавали саме цей
елемент особливо важливим та брали його за основу конструкції
(російською – ставили во главу угла – А.Ф., І.В.).

Наприклад у своєму підручнику з німецького кримінального права
1857 р. видання професор А.Ф. Бернер зазначає, що злочин, як діяння,
припускає наявність: 1) суб’єкта, який чинить діяння, 2) об’єкту, на
який діяння спрямоване, і 3) засобів, за допомогою яких суб’єкт діє на
об’єкт 8. В елементарному підручнику загального кримінального права
1891 р. видання, ординарний професор О.Ф. Кістяківський сформулю-
вав наступну думку: суттєво необхідні ознаки, з яких складається склад
злочину, такі: а) суб’єкт злочину, або виконавець злочину; б) об’єкт, або
предмет, над яким скоюється злочин; в) відношення волі суб’єкта до
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злочинної дії, або внутрішня його діяльність; г) сама дія та її наслідок,
діло або зовнішня діяльність суб’єкта та її результати9. Згодом профе-
сор С.В. Познишев в основних началах науки кримінального права
1912 р. видання, зазначав: у кожному злочині можна розрізняти чотири
суттєвих ознаки, що утворюють в сукупності так званий загальний
склад злочину. Ознаки ці наступні: всякий злочин є діяння: 1) відомого
суб’єкта, 2) що зазіхає на певний об’єкт, 3) протиправне і 4) винне10.

Предметом нашого дослідження є концепт «суб’єкт адміністратив-
ного правопорушення». Зазначимо, що це поняття споріднене з понят-
тям «суб’єкт злочину» в науці кримінального права та поняттями
«склад правопорушення» і «склад делікту», що існують в науці теорії
права. Тому, як здобутки так і проблеми у дослідженні явищ «суб’єкт
делікту взагалі», «суб’єкт злочину» «суб’єкт адміністративного про-
ступку», можна без особливих винятків поширювати та адаптувати на
ці три галузі права.

В сучасній науковій та навчальній літературі з адміністративного
права та адміністративної відповідальності є чіткі визначення поняття
«суб’єкт адміністративного делікту». Наведемо декілька дефініцій
цього терміну. Як зазначає А.Т. Комзюк «суб’єктом адміністративного
правопорушення чинний кодекс України про адміністративні правопо-
рушення (далі – КпАП)11, визнає фізичну осудну особу, яка досягла на
момент вчинення проступку віку, з якого настає адміністративна відпо-
відальність»12. Є.В. Кириленко пише, що суб’єктом адміністративного
проступку традиційно можна вважати особу, яка його вчинила, яка
досягла певного віку та є осудною13. У О.І. Остапенка з цього приводу
існує така думка: «суб’єктом адміністративного делікту може бути
фізична особа, що дійшла шістнадцятирічного віку і до моменту вчи-
нення делікту мала такий рівень свідомості, фізичного і психічного
розвитку, які дозволяли їй вірно оцінити суспільну значущість і шкід-
ливий зміст вчиненого делікту»14.

Діючий КпАП визнає суб’єктом проступку виключно людину
(фізичну особу: або громадянина України, або іноземця, або особу без
громадянства), а не підприємство, установу чи організацію (юридичну
особу). Але поза межами КпАП в інших актах законодавства про адмі-
ністративну відповідальність суб’єктом адміністративного делікту
визнається й юридична особа. Тобто правове явище «суб’єкт адміні-
стративного проступку» має дуалістичну природу. Може саме через цю
дуалістичність у чинному кодексі України про адміністративні право-
порушення й відсутнє визначення концепту «суб’єкт адміністративно-
го правопорушення». Замість нього законодавець використовує такі
словосполучення як: «особа, що вчинила адміністративне правопору-
шення» (ст.8), «особа правопорушника» (ст.13), «порушник» (ст.22),
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«правопорушник» (ст.23), «особа порушника» (ст.33) тощо. Питання
про відсутність нормативного закріплення терміну «суб’єкт адміні-
стративного правопорушення», щоправда без визначення мотивів тако-
го стану речей, присутнє в роботах: Є.В. Кириленка15, С.В. Слюса -
ренка16, К.В. Ящука17.

Ми хотіли б звернути увагу на те, що суб’єкт адміністративного
правопорушення, будучи складовою частиною та, маючи похідний
характер, від більш загальної структури «склад адміністративного пра-
вопорушення», – являється тією ж самою сутністю прадавньої гер-
манської правової доктрини: а саме формальним, абстрактним явищем.
Ми не зовсім згодні із судженням О.І. Остапенко, який зазначає, що
«суб’єкт адміністративного делікту – це не абстрактно-юридичне
поняття, що існує поза часом і простором, а особа, яка фізично існує і
завдає своїми суспільно-небезпечними і шкідливими діями шкоди
об’єкту посягання, діючи при цьому винно-навмисно або з необереж-
ності18. Ми наполягаємо на тому, що суб’єкт делікту – це все ж таки
абстрактна конструкція, оскільки не всяка особа, яка фізично існує і
завдає своїми суспільно-небезпечними і шкідливими діями шкоди
об’єкту посягання, відповідає ознакам змісту універсального концепту
«суб’єкт делікту», а тим більше «прокрустовому ложу» суб’єкта кон-
кретного делікту.

Доречно навести й наступний вислів Н.Ф. Кузнєцової: Якщо склад
злочину – законодавча абстракція, то чому при аналізі їх конкретних
елементів та ознак – об’єкту, об’єктивної сторони, суб’єкту і суб’єк-
тивної сторони складів ніхто не згадує про їх законодавчу абстракт-
ність. Виходить, що система-склад – законодавча абстракція, а її підси-
стеми і елементи – реальні категорії. Це не узгоджується з концепцією
систем і гносеологією19. Тому з позицій абстрактної сутності суб’єкту
делікту, пропонуємо наступну його дефініцію. Суб’єкт делікту, в тому
числі й адміністративного, – це абстрактний концепт, за допомогою
ознак змісту якого, здійснюється ототожнення конкретного правопо-
рушника на предмет відповідності певним загальним та спеціальним
ознакам, з метою вирішення питання подальшого притягнення до юри-
дичної відповідальності. Ми вважаємо, що відсутність правового
закріплення у чинному КпАП терміну «суб’єкт адміністративного про-
ступку» є наслідком абстрактності цього поняття. Проте відсутність
такого закріплення не тягне за собою а ні матеріальних, а ні процесу-
альних наслідків щодо якості юридичної відповідальності.

Спершу ніж сформулювати ознаки, з яких формується зміст кон-
цепту «суб’єкт адміністративного делікту», ще раз нагадаємо постула-
ти науки логіки, наведені у підручнику В.О. Жерьобкіна20. Перший
постулат: зі збільшенням змісту поняття зменшується його обсяг і зі
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збільшенням обсягу поняття зменшується його зміст. Тобто, чим біль-
шу кількість ознак міститиме зміст концепту «суб’єкт адміністратив-
ного делікту», тим на менше коло деліктів він буде поширюватися.
Другий постулат: зміст поняття становлять ознаки, які відтворюють
якість явища і відрізняють його від інших схожих явищ. Спираючись
на цю тезу стверджуємо, що законодавець формує зміст абстрактної
конструкції «суб’єкт адміністративного делікту» через її чотири скла-
дові ознаки, що визначені в окремих нормах діючого КпАП. Зміст
абстрактного (ідеального) концепту «суб’єкт адміністративного делік-
ту» – це чотиривимірна ієрархічна будова, синтезована у вигляді піра-
міди з наступних ознак: а) здійснення делікту фізичною особою,
б) осудності, в) віку, г) статусу. Цю структуру логічно було б назвати
складом абстрактного концепту «суб’єкт адміністративного делікту».

Першою ґрунтовною ознакою змісту ідеального концепту «суб’єкт
адміністративного проступку» – є наступна аксіома: діючий КпАП
визнає суб’єктом проступку виключно людину. Наприклад, такі атри-
бути норм загальної частини КпАП як: врахування особи правопоруш-
ника (ст.33); вчинення правопорушення під впливом сильного душев-
ного хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обста-
вин (п.3 ч.1 ст.34); вчинення правопорушення вагітною жінкою або
жінкою, яка має дитину віком до одного року (п.5 ч.1 ст.34); вчинення
правопорушення в стані сп’яніння (п.6 ч.1 ст.35) тощо – притаманні
виключно людині. Людина або ж фізична особа (у юридичній інтер-
претації) – це: або громадянин України, або іноземець, або особа без
громадянства). 

Суб’єктом делікту може бути будь-хто з людей – це найзагальніша,
найширша з ознак концепту «суб’єкт адміністративного делікту». Ця
ознака утворена шляхом дихотомічного поділу (дихотомічний поділ
полягає в тому, що обсяг поділюваного поняття поділяється па два про-
тилежні поняття, одне з яких стверджує певну ознаку, а друге цю озна-
ку заперечує21). Результат цього поділу наступний: або делікт скоєно
будь-ким з людей – або ніким [ні істотою, ні підприємством, установою
чи організацією (юридичною особою)]. Ця ознака змісту концепту
«суб’єкт адміністративного проступку» є константою, вона у незмін-
ному вигляді входить до складу будь-якого суб’єкту адміністративного
проступку.

Друга системоутворююча ознака змісту абстрактного концепту
«суб’єкт адміністративного правопорушення» – це осудність правопо-
рушника. Як зазначає А.Т. Комзюк, у законодавстві про адміністратив-
ні правопорушення, поняття осудності не розкривається, – але воно
випливає з визначення неосудності, занотованого в ст.20 КпАП. Так,
під неосудністю розуміється стан, в якому особа не могла усвідомлю-
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вати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби,
тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого хво-
робливого стану. З чого, можна зробити висновок, що осудність – це
здатність особи усвідомлювати свої дії і керувати ними, а значить і
нести за них відповідальність22.

Ознака «осудності» концепту «суб’єкт адміністративного делікту»
також утворена шляхом дихотомічного поділу: фізична особа, як
суб’єкт адміністративного правопорушення є або осудною – або
неосудною. Також ця ознака змісту концепту «суб’єкт адміністратив-
ного делікту» є константою та у незмінному вигляді входить до складу
будь-якого суб’єкту адміністративного проступку.

Третя ознака змісту ідеального концепту «суб’єкт адміністративно-
го проступку» – це вік порушника. У ст.12 КпАП йдеться про міні-
мальний вік людини, після досягнення якого настає адміністративна
відповідальність: адміністративній відповідальності підлягають особи,
які досягли на момент вчинення адміністративного проступку шістнад-
цятирічного віку. М.В. Співак вважає, що на думку законодавця саме
при досягненні 16-річного віку молоді люди здатні повною мірою усві-
домлювати, що таке адміністративне правопорушення, розуміти непри-
пустимість його вчинення і тому нести за нього особисту відповідаль-
ність23.

Вважаємо, що мінімально допустимий 16-річний вік притягнення
до юридичної відповідальності за скоєння адміністративної делікту,
доцільно назвати базисною частиною цієї видозмінюваної ознаки змі-
сту концепту «суб’єкт адміністративного проступку», оскільки існують
й інші вікові обмеження щодо притягнення до адміністративної відпо-
відальності, які не зазначені у діючому КпАП. Аналіз бланкетних норм
особливої частини КпАП, наприклад, дотичних до сфери обігу зброї,
що належить громадянам на правах власності, призводить до висновку,
що адміністративна відповідальність, в окремих випадках, може наста-
вати значно пізніше 16 років. Зокрема, органи внутрішніх справ дозво-
ляють законно зберігати: холодну або пневматичну зброєю калібру
понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 м/с – з 18 років;
вогнепальну гладкоствольну мисливську зброю – з 21 року; вогнепаль-
ну нарізну мисливську зброю – з 25 років (ст. 191).

У випадку застосовування віку людини, в якості ознаки змісту кон-
цепту «суб’єкт адміністративного правопорушення» здійснюється
поділ за видозмінюваною ознакою. Вік адміністративної відповідаль-
ності за скоєння окремих видів правопорушень як класифікаційний рід
може складатися з окремих видових таксонів: або 16-річна межа при-
тягнення до відповідальності; або 18-річна; або 21-річна; або 25-річна
тощо. Варіативність ознаки «вік порушника» звужує обсяг концепту
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«суб’єкт адміністративного правопорушення». Коло норм права особ-
ливої частини КпАП, де суб’єкт делікту для притягнення до адміні-
стративної відповідальності повинен досягти 25-річного віку буде
незначним.

Четверта ознака змісту концепту «суб’єкт адміністративного делік-
ту» – це певний статус фізичної особи (або громадянина України, або
іноземця, або особи без громадянства) – цю рису доцільно було б
назвати «статусною (кваліфікаційною)» ознакою суб’єкту правопору-
шення. За умов, так би мовити, «безстатусності», «безкваліфікаційно-
сті» суб’єкту адміністративного проступку законодавець вживає, такі
прості (без додаткових кваліфікаційних ознак), терміни як: «громадя-
нин» (ст.42); «особа» (ст.44); «фізична особа» (ст.1634). Відсутність у
фізичної особи, що вчинила правопорушення кваліфікаційних статус-
них ознак – це базисна частина видозмінюваної ознаки «статус» змісту
концепту «суб’єкт адміністративного делікту».

Зауважимо, що найбільша кількість варіацій змісту концепту
«суб’єкт адміністративного делікту» утворюється за рахунок логічного
видового поділу ознаки «статус». По-перше, терміни «особа», «грома-
дянин» та «фізична особа» можуть вживатися у різних кваліфікованих
словосполуках, що підкреслює вже відмінні статуси суб’єкту адміні-
стративного делікту. Скажімо: «громадянин – суб’єкт підприємницької
діяльності» (ст.41); «особа, яка одержала дозвіл на випалювання рос-
линності» (ст.771); «фізична особа – власник об’єкту» (ст.1011); «фізич-
на особа – суб’єкт господарської діяльності» (ст.1482); «громадянин,
який займається підприємницькою діяльністю» (ст.1561); «фізичні
особи, які використовують найману працю» (ст.1653); «фізична особа –
підприємець» (ст.1654) тощо. По-друге, варіантність статусу суб’єкту
делікту – породжується вживанням таких загальних понять як: «поса-
дова особа» (ст.95); «керівник» (ст.1633); «службова особа» (ст.2129).
По-третє, особливий статус суб’єкта проступку може визначатися й
конкретними посадами: «капітан судна, особа командного складу
судна» (ст.62); «капітан іноземного судна» (ст.207); «головний енерге-
тик, головний механік, начальник цеху» (ст.101); «голова ліквідаційної
комісії, ліквідатор» (ст.1666); «особа, відповідальна за додержання пра-
вил паспортної системи» (ст.199); «голова виборчої комісії» (ст.21217).
По-четверте, винятковість правового статусу суб’єкту правопорушення
може визначатися її професійною належністю або фахом: «творчий
працівник засобів масової інформації» (ст.2129); «працівник торговель-
ного підприємства» (ст.194); «працівник установи, відповідальний за
охорону вогнепальної чи холодної зброї (ст.195) тощо. По-п’яте, ста-
тусною ознакою суб’єкту правопорушення слід вважати «повторне
протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу
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вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопору-
шення особою, яка раніше вчинила злочин» (п.2 ч.1 ст.35). Й нарешті,
спеціальними кваліфікаційними ознаками суб’єкта делікту володіють
особи, що мають додержуватись певних правил: «особа, щодо якої
встановлено адміністративний нагляд» (ст.187); «громадянин, який має
дозвіл органів внутрішніх справ на зберігання зброї» (ст.191). Чим
більш варіативною є ознака «статус правопорушника», тим вужче
обсяг поняття «суб’єкт адміністративного проступку», оскільки на
менше коло деліктів воно поширюється. Наприклад, статусну ознаку
«капітан іноземного судна» (ст.207) має суб’єкт тільки одного адміні-
стративного делікту.

Можна зробити висновок, що такі ознаки змісту концепту «суб’єкт
адміністративного проступку» як «вчинення проступку фізичною осо-
бою» та «осудність» є константами, вони мають незмінний характер і,
оскільки розповсюджуються на всі, без виключення, делікти, зазначені
в особливій частині КпАП – їх доцільно називати «загальними ознака-
ми» змісту концепту «суб’єкт адміністративного проступку».

Натомість ознаки «вік» та «статус» мають видозмінний характер.
І при побудові абстрактної конструкції концепту «суб’єкт адміністра-
тивного делікту» можуть використовуватися різноманітні варіації цих
ознак. В цьому випадку конкретний суб’єкт адміністративного право-
порушення за обсягом може поширюватися не на всі делікти особливої
частини КпАП, а лише певне їх коло. Іноді ознаки «вік» та «статус»
можуть бути настільки специфічними, що утворений ними суб’єкт
адміністративного делікту може поширюватися лише на один склад
адміністративного делікту, як у прикладах наведених вище. Такі озна-
ки концепту «суб’єкт адміністративного проступку» як «вік» і «статус»
доцільно називати «спеціальними ознаками» змісту концепту «суб’єкт
адміністративного проступку».

Чому ж доцільно називати ці ознаки спеціальними? По-перше, тому
що на відміну від універсальних загальних ознак які є константами,
спеціальні ознаки є видозмінюваними і їх можливі варіації у складі
абстрактного концепту «суб’єкт адміністративного делікту» утворю-
ють кожного разу іншу нову спеціальну комбінацію складу концепту
«суб’єкт адміністративного делікту», яка відповідає конкретному
делікту, зазначеному в особливій частині КпАП. По-друге, в аспекті
семантики прикметник «спеціальний – це особливий, своєрідний, при-
значений для чогось»24. Якщо це визначення модифікувати лише
одним словом, то отримаємо наступну сентенцію: спеціальний – це
своєрідний, призначений для конкретного чогось. Нарешті, по-третє,
знову ж, так звана, «вкоріненість терміну». У кримінальному праві вже
давно застосовується термін «спеціальний суб’єкт злочину».
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Таким чином, ознаки змісту, з яких складається абстрактний кон-
цепт «суб’єкт адміністративного делікту» в залежності від їх інварі-
антної або видозмінюваної суті можна поділити на загальні (інваріант-
ні) та спеціальні (видозмінювані).

Відповідні думки, щодо найменування ознак змісту концепту
«суб’єкт адміністративного делікту» можна простежити у працях віт-
чизняних вчених. Наприклад, Ю.П. Битяк зазначає наступне: «Ознаки,
що характеризують суб’єкта проступку, поділяються на загальні і спе-
ціальні»25. У А.Т. Комзюка читаємо наступне: «Ознаки, які характери-
зують суб’єкта проступку, поділяють на загальні та спеціальні, причо-
му перші властиві будь-якому суб’єктові26. І хоча при цьому йдеться
про «ознаки суб’єкта проступку», а не про «ознаки змісту концепту
суб’єкт проступку», суттєвого впливу на сенс зазначеного це не має.

Як було аргументовано вище, абстрактний склад концепту «суб’єкт
адміністративного правопорушення» складається з чотирьох окремих
ознак. В залежності від комбінації сукупності ознак утворюється склад
конкретного суб’єкту адміністративного правопорушення. Можна
сформувати або «ординарний (простий) суб’єкт делікту» або «спеці-
альний (кваліфікований) суб’єкт делікту». Якщо до загальних інварі-
антних ознак змісту концепту «суб’єкт адміністративного правопору-
шення» додати, базисну ознаку «безстатусності» фізичної особи та
базисну ознаку віку особи, то утвориться ординарний (простий, неква-
ліфікований – назва принципового значення не має) суб’єкт адміні-
стративного правопорушення. Якщо ж для притягнення до відпові-
дальності будуть затребуваними спеціальні конкретні статусні ознаки
чи певний, не шістнадцятирічний вік порушника, тоді утвориться спе-
ціальний (кваліфікований, неординарний – назва принципового зна-
чення не має) суб’єкт адміністративного правопорушення.

Перейдемо до певної нелогічності видових назв, рекомендованих
при класифікації концепту «суб’єкт адміністративного проступку». У
навчальній та науковій літературі традиційно розрізняють або два або
три види найменувань поняття «суб’єкт адміністративного проступ-
ку». Наприклад, С.В. Ващенко та В.Г. Поліщук27, Г.Г. Забарний та
Л.Д. Менів28, Д.М. Лук’янець29 визнають що суб’єкт адміністративно-
го делікту може бути або «загальним», або «спеціальним». Натомість
С.В. Ківалов та Л.P. Біла30, Т.В. Телятицька31, К.В. Ящук32 вважають,
що суб’єкт адміністративного делікту має три види: «загальний», «спе-
ціальний» та «особливий». Вважаємо, що вказані автори помилково
поширюють властивості ознак змісту концепту «суб’єкт адміністратив-
ного делікту» на сам суб’єкт адміністративного делікту. Втім, якщо
перелічені вище автори сповідують існування поняття «загальний
суб’єкт адміністративного проступку», то нехай сформулюють відпо-
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відь на наступне питання: в чому полягає ознака загальності суб’єкту
адміністративного проступку. За умови, що прикметник «загальний»
означає: «той, який стосується всіх, всього, поширюється на всіх, на
все»33.

Висновок, співвіднесений із назвою статті, матиме наступний виг-
ляд. За змістом сукупності ознак абстрактний концепт «суб’єкт адміні-
стративного правопорушення», як на наш погляд, матиме наступний
вигляд: суб’єкт адміністративного проступку – це: 1) виключно фізич-
на особа, яка вчинила цей делікт; 2) яка є осудною; 3) яка досягла пев-
ного віку, з котрого настає адміністративна відповідальність за цей
проступок; 4) яка має базисний або спеціальний статус відповідний
вчиненому проступкові. За обсягом концепт «суб’єкт адміністративно-
го правопорушення», завдяки видозмінюваності окремих ознак, що
утворюють його склад, має таку кількість комбінацій конкретних
суб’єктів делікту, яка дозволяє охопити все коло адміністративних про-
ступків, зазначених в особливій частині кодексу України про адміні-
стративні правопорушення.
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УДК 347.735

М. М. ЧЕРНОВ

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ бАНКІВ 
У СфЕРІ ОбІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Досліджується правопорушення банків в сфері цінних паперів, за які встанов-
люється адміністративна відповідальність. Наведена класифікація вказаних пра-
вопорушень. Здійснене групування фінансових санкцій за банківські правопорушен-
ня відповідно Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні».

Ключові слова: фондовий ринок, цінні папери, банківська діяльність, адмініс-
тративні правопорушення, адміністративна відповідальність.

Чернов Н.Н. Административные правонарушения банков с сфере оборота
ценных бумаг 

Исследуются правонарушения в сфере ценных бумаг, за которые предусмат-
ривается административная ответственность. Наведена классификация указан-
ных правонарушений. Осуществлено группирование финансовых санкцій в соот-
ветствии Закона Украины «О Государственном урегулировании рынка ценных
бумаг в Украине».

Ключевые слова: фондовый ринок, ценные бумаги, банковская деятельность,
административные правонарушения, административная ответственность.

Chernov Mykola. The administrative offenses in the field of bank securities
turnover

The the offense of banks in the securities for which introduces administrative res-
ponsibility are investigated. The classification of these offenses is presented. The group-
ing of financial penalties for bank offenses under the Law of Ukraine «On State
Regulation of Securities Market in Ukraine» is realized.

Key words: stock market, securities, banking, administrative offenses and
administrative responsibility.

Комерційні банки є активними учасниками фондового ринку, який є
важливою складовою сучасної ринкової економіки, частиною ринку
капіталів, де здійснюється емісія, купівля і продаж цінних паперів.
Станом на 2013 рік в Україні функціонує 10 фондових бірж:
ПАТ «Українська біржа», ПАТ «Східно-Європейська фондова біржа»,
ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», ПрАТ «Українська міжбанків-
ська валютна біржа», ПрАТ «Українська Міжнародна Фондова Біржа»,
ПАТ «Київська Міжнародна Фондова Біржа», ПАТ «Фондова біржа
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ПФТС», ПрАТ «Придніпровська фондова біржа», ПрАТ «Фондова
біржа «Іннекс», ПрАТ «Українська фондова біржа».

Посередницька діяльність банків на фондовому ринку регулюється
Законами України «Про Національний банк України», «Про банки і
банківську діяльність», «Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг». 

Комерційні банки на фондовому ринку виступають як безпосередні
інвестори, емітенти, його інфраструктурні учасники (торговці, зберіга-
чі, реєстратори) та як консультанти або фінансові посередники.
Вкладення коштів банками у ринок цінних паперів передбачає наступ-
ні цілі: дотримання ліквідності, одержання доходу, збереження коштів,
зростання вкладів1. Активи вітчизняних банків, за даними Національ -
ного банку України, на 1.03. 2014 р. становили 100387428 млн грн2, а
вкладення в цінні папери – на 01.06.2014 становили 139.8 млрд. грн3.

Недосконалість правової бази фондового ринку, нерозвинутість
єдиної депозитарної системи, перенасиченість ринку великою кількіс-
тю професійних учасників, значна концентрація банків, невисока наяв-
ність іноземного капіталу в банківському секторі України, низька пито-
ма вага корпоративних облігацій у фондовому портфелі комерційних
банків, інші недоліки функціонування фондового ринку призводять до
значних правопорушень. Протягом 2013 року уповноважені особи
НКЦПФР розглянули 9 500 справ про правопорушення на ринку цін-
них паперів, за результатами чого було накладено 7 439 штрафів на
загальну суму 134,33 млн грн. Крім того, винесено 1 519 попереджень,
анульовано 63 ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів, а також зупинено дію 1 ліцензії, 2 емітентам зупинено
обіг цінних паперів, закрито 476 справ про правопорушення на фондо-
вому ринку4 .

Банківська діяльність на фондовому ринку активно вивчається
О. Вовчак, Р. Кльоба, А. Кравченко, Б. Луців, А. Мороз, та іншими
науковцями. Разом з тим, ціла низка питань, пов’язаних з адміністра-
тивною відповідальністю банків за правопорушення на фондовому
ринку, аналіз складів правопорушення, потребує подальших наукових
досліджень. Метою даної статті є дослідження окремих правопору-
шень на фондовому ринку, які здійснюються в сфері банківської діяль-
ності та за які встановлена адміністративна відповідальність.

Діяльність банків в сфері обігу цінних паперів встановлена ст. 47
Закону України «Про банки й банківську діяльність», яка до видів
діяльності банків відносить випуск цінних паперів, ст. 49 до сфери бан-
ківської діяльності відносить здійснення операцій на ринку цінних
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паперів, ст. 50 – операції з цінними паперами. Відповідно до Закону
України «Про банки й банківську діяльність» банки за умови отриман-
ня письмового дозволу НБУ мають право виконувати наступні операції
із цінними паперами: емісію власних цінних паперів; організацію
купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; операції на
ринку цінних паперів від свого імені; інвестування у статутні фонди та
акції інших юридичних осіб; операції за дорученням клієнтів або від
свого імені з інструментами грошового ринку і з фінансовими ф’ючер-
сами та опціонами; довірче управління цінними паперами за договора-
ми з юридичними та фізичними особами; депозитарну діяльність і
діяльність із ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;
надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських
операцій5. 

В процесі банківської діяльності в сфері обігу цінних паперів здійс-
нюються правопорушення, за які передбачена відповідальність за стат-
тями КУпАП. Це: ст.ст. 163 «Розміщення цінних паперів без реєстрації
їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів»;
163-5 «Приховування інформації про діяльність емітента»; 163-6
«Ненадання документів, що підтверджують право власності на цінні
папери», 163-7 «Діяльність на фондовому ринку без ліцензії»; 163-8
«Маніпулювання на фондовому ринку»; 163-9 «Незаконне використан-
ня інсайдерської інформації (ст.163-9); 163-10 «Порушення порядку
прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних
цінних паперів або порядку передачі ведення реєстру власників імен-
них цінних паперів»; 163-11 «Порушення порядку розкриття інформа-
ції на фондовому ринку»; 188-30 «Ухилення від виконання або несвоє-
часне виконання законних вимог Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку або її уповноважених осіб»6.

Вказані склади адміністративних правопорушень наведені без їх
поділу на групи чи види. Правниками наводиться різна класифікація
адміністративних порушень на фондовому ринку. За основу класифіка-
ції взяті наступні критерії: 1) орган, який розглядає справу про адмі-
ністративне правопорушення; 2) склад адміністративного правопору-
шення; 3) елементи складу адміністративного правопорушення; 4) нор-
мативне закріплення видів правопорушення7 . Існують також різні кла-
сифікації банківських операцій із цінними паперами залежно від об’єк-
та операцій, отриманого доходу або мети проведення операцій. 

На наш погляд, доцільною є наступна класифікація зазначених ста-
тей КУпАП. До першої групи варто віднести склади адміністративних
правопорушень в сфері обігу цінних паперів, це: ст.ст. 163
«Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення
порядку здійснення емісії цінних паперів», 163-6 «Ненадання докумен-
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тів, що підтверджують право власності на цінні папери»; 163-7
«Діяльність на фондовому ринку без ліцензії», 163-8 «Маніпулювання
на фондовому ринку»; 163-10 «Порушення порядку прийняття рішен-
ня про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів або
порядку передачі ведення реєстру власників іменних цінних паперів». 

До другої групи віднесемо адміністративні правопорушення,
пов’язанні із ненаданням або приховуванням інформації про цінні
папери, це: ст.ст. 163-5 «Приховування інформації про діяльність емі-
тента»; 163-9 «Незаконне використання інсайдерської інформації» та
163-11 «Порушення порядку розкриття інформації на фондовому
ринку» КУпАП. 

До третьої групи віднесемо ст. 188-30 «Ухилення від виконання
або несвоєчасне виконання законних вимог Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку або її уповноважених осіб», яка встанов-
лює відповідальність за недотримання вимог керівного органу в сфері
обігу цінних паперів. 

Родовим об’єктом цих правопорушень В. Кочко визначає: 1) «... пра-
вопорушення, що посягають на суспільні відносини у фінансовій сфері
щодо існування належних фондових правовідносин встановленого
порядку обігу, обліку, розміщення цінних паперів та їх похідних
(ст.ст.163, 163-5, 163-6, 163-7, 163-8, 163-9, 163-10, 163-11, 163-12
КУпАП); 2) правопорушення, що посягають на суспільні відносини
стосовно належного порядку управління на фондовому ринку (188-30
КУпАП) 8.

Зазначені правопорушення посягають на суспільні відносини, що
регулюються Законом України «Про банки і банківську діяльність» від
20.05.1999 № 679-XIV та іншими спеціальними законами України, що
регулюють відносини на ринку цінних паперів, це: «Про цінні папери
та фондовий ринок» від 23.02.2006 p. № 3480-IV, «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 р. № 448/96-
ВР, іншими нормативно-правовими актами, зокрема, наказами
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Зауважимо,
що у сфері банківського регулювання фондових відносин нарахову-
ється понад 500 правових джерел9 . 

Безпосереднім об’єктом є правопорушення є суспільні відносини:
розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення
порядку здійснення емісії цінних паперів (ст.163); у сфері обігу цінних
паперів (ст.ст.163-6, 163-10, 165-12 КУпАП), у сфері обігу цінних папе-
рів та професійної діяльності на фондовому ринку без ліцензії, якщо
законом передбачено її одержання для здійснення операції або з пору-
шенням умов ліцензування (163-7 КУпАП), у сфері професійної діяль-
ності на фондовому ринку (ст.163-8 КУпАП), у сфері законного обігу
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поширення інформації про цінні папери (ст.ст.163-5, 163-9, 163-11
КУпАП), у сфері дотримання законних вимог Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку або її уповноважених осіб (ст.188-30
КУпАП). 

Предметом протиправного посягання є цінні папери, векселі, ліцен-
зії, річні звіти емітентів, проспект емісії цінних паперів, тощо.
Зауважимо, що цінні папери цінні папери діляться на групи та види.
В Україні в цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів:
1) пайові; 2) боргові; 3) похідні; 4) товаророзпорядчі цінні папери (ч. 1
ст.195 ЦК)). Законом можуть визначатися також інші групи цінних
паперів. Інша класифікація цінних паперів наводиться Господарському
кодексі, він їх поділяє на: пайові, боргові та інші цінні папери та зазна-
чає на такі їх види: акції, облігації внутрішніх та зовнішніх державних
позик, облігації місцевих позик, облігації підприємств, казначейські
зобов’язання, ощадні сертифікати, векселі, інші види цінних паперів,
передбачені цим Кодексом та іншими законами (ч. 2 ст. 163 ГК). Варто
відмітити, що Цивільний і Господарський кодекси України хоча і при-
ймалися одночасно Верховною Радою України, одностайності законо-
давця щодо класифікації цінних паперів не містять.

Склади вищезазначених адміністративних правопорушень аналізу-
ють в юридичній літературі А. Васильєв, Е. Додін, В. Кочко, О. Під -
церковний Д. Рудник та інші науковці, в поглядах яких зустрічаються
суперечності щодо визначення об’єктів адміністративного правопору-
шення в зазначеній сфері.

Для прикладу розглянемо погляди науковців щодо складу правопо-
рушення ст.163 КУпАП. Її родовим об’єктом Д. Рудник визначає управ-
лінські відносини у сфері економіки та фінансів; видовим об’єктом –
управлінські відносини пов’язані з діяльністю на ринку цінних папе-
рів, які виступають складовою частиною економіки держави; безпосе-
реднім об’єктом – управлінські відносини у сфері емісії цінних папе-
рів, тому що «... шкода або загроза заподіяння такої шкоди цим відно-
синам виникає виключно вразі порушення вимог чинного законодав-
ства, що регламентує емісію цінних паперів»10 . 

Наведемо іншу позицію щодо безпосереднього об’єкту правопору-
шення, визначеного ст. 163 КУпАП. Колектив науковців, авторів комен-
таря КУпАП, ним визначають кредитно-фінансову систему України в
сфері забезпечення державного регулювання ринку цінних паперів та
державного контролю за випуском та обігом цінних паперів в Україні11.
На наш погляд, визначення, наведене Д. Рудник є більш вузьким, але
одночасно й більш конкретним, інше наведене визначення безпосеред-
нього об’єкту є більш загальним та широким.

Ми підтримуємо висловлений погляд Д. Рудиком щодо обмеженого
характеру аналізованої норми, яка охороняє лише ті відносини, які
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виникають з приводу емісійних цінних паперів, охорона всіх інших від-
носин, які виникають у сфері обігу та випуску неемісійних цінних
паперів є неможливою. У зв’язку з цим ним пропонується заміна у
назві та диспозиції ст. 163 КУпАП терміну «емісії» на «розміщення,
випуску та обігу»12 . 

Криміналістами гостро критикується санкція ст. 163- КУпАП та
деякі інші, у тому числі ті, які передбачають покарання за порушення
обігу цінних паперів. В. Попович, В. Дацюк зауважують на «... необ-
ґрунтованість механічного перенесення в КУпАП кримінально-право-
вих кваліфікуючих ознак декриміналізованих діянь, які свідчать про
наявність значної суспільної небезпеки в цих діяннях», зокрема щодо
значного розміру завданої шкоди (стаття 163). Цим самим відбудеться
механічне введення в адміністративно-правовий обіг кримінально-пра-
вових ознак протиправних діянь, буде ускладнено розмежування адмі-
ністративних правопорушень і злочинів, передбачених КК, і створить
небажану конкуренцію13. 

Відповідальність за правопорушення в сфері обігу цінних паперів
встановлена й іншим нормативно-правовими актами. Відповідно до ст.
11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні» НКЦПФР застосовує до юридичних осіб, у тому числі і до
комерційних банків 17 видів фінансових санкцій, які наведені загаль-
ним переліком. Згрупуємо їх відповідно до виду порушення в сфері
обігу цінних паперів :

до першої групи віднесемо порушення правил реєстрації цінних
паперів та діяльність без ліцензії;

до другої групи – порушення вимог щодо прозорості інформації про
цінні папери (неопублікування,опублікування інформації про цінні
папери в неповному вигляді, опублікування недостовірної інформації)
та ненадання її своєчасно інвесторам і до НКЦПФР; 

до третьої групи – невиконання або несвоєчасне виконання рішень
НКЦПФР або рішень її уповноважених осіб щодо усунення порушень
законодавства на ринку цінних паперів;

до четвертої групи – порушення правил порядку ведення реєстру
власників цінних паперів професійним учасником РЦП або емітентом;

до п’ятої групи – вчинення умисних дій, а саме, тих що мають озна-
ки маніпулювання на фондовому ринку та щодо розкриття інсайдер-
ської інформації;

до шостої групи – невиконання умов проспекту емісії цінних папе-
рів; 

до сьомої групи – порушення здійснення реклами цінних паперів
(без попереднього подання НКЦПФР, неприпинення випуску реклами
у разі визнання емісії цінних паперів недобросовісною або недійсною,
розповсюдження реклами після її зупинення НКЦРФР);
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до сьомої групи – неподання депозитарною установою депоненту
виписки з рахунка в цінних паперах або інших документів, подання
яких передбачено законодавством про депозитарну систему України14. 

Крім застосування вказаних фінансових санкцій, НКЦПФР має
право зупиняти або анулювати ліцензію на право провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку, яку було видано такому профе-
сійному учаснику фондового ринку. Таким чином, повноваження
НКЦРФР щодо накладання фінансових стягнень на учасників фондо-
вого ринку є досить вагомими.

Зіставлення фінансових санкцій за окремі вказані правопорушення
і аналогічні правопорушення за які передбачена відповідальність за
КУпАП показує їх суперечливість. Наведемо приклад. У відповідності
до ст.163-8 «Маніпулювання на фондовому ринку» КУпАП, умисні дії
посадової особи учасника фондового ринку тягнуть за собою накла-
дання штрафу від ста до п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів
громадян, ті ж самі дії вчинені групою осіб, або повторно, тягнуть за
собою накладання штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неопо-
даткованих мінімумів доходів громадян [6]. А згідно п.11 ст.11 Закону
України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку, тяг-
нуть за собою накладання штрафу у розмірі від десяти до п’ятдесяти
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до
ста п’ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в резуль-
таті цих дій15.

Вважаємо, встановлення різного обсягу відповідальності за анало-
гічні правопорушення КУпАП і фінансовими законодавством є недо-
пустимим, законодавчі фінансові санкції щодо подібних правопору-
шень повинні узгоджуватися із КУпАП.

Діяльність комерційних банків в сфері обігу цінних паперів здійс-
нюється із порушенням обігу цінних паперів. Аналіз диспозицій пра-
вопорушень в сфері банківської діяльності щодо обігу цінних паперів
дозволяє здійснити їх класифікацію за трьома групами. Відмічається
суперечність між КУпАП і Законом України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні» щодо санкції за адміністратив-
не правопорушення, яка має бути усунена.
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АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЯК ЗАСІб 

ЗАбЕЗПЕчЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ПРАВОТВОРчІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВчОЇ ВЛАДИ

Стаття присвячена з’ясуванню поняття і видів антикорупційної експертизи
проектів нормативно-правових актів та чинних нормативно-правових актів, її
значеннях у правотворчій діяльності органів виконавчої влади. При цьому антико-
рупційна експертиза нормативно-правових актів розглядається не тільки як засіб
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боротьби з корупцією, але і як засіб забезпечення законності в правотворчій діяль-
ності органів виконавчої влади.
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Лысенко М.А. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых
актов как способ обеспечения законности в правотворческой деятельности
органов исполнительной власти

Статья посвящена определению понятия и видов антикоррупционной экспер-
тизы проектов нормативно-правовых актов и действующих нормативно-право-
вых актов, значению ее видов в правотворческой деятельности органов исполни-
тельной власти. При этом проведение антикоррупционной экспертизы рассмат-
ривается не только как способ борьбы с коррупцией, но и как способ обеспечения
законности в правотворческой деятельностью органов исполнительной власти.

Ключевые слова: принцип законности, правотворчество органов исполни-
тельной власти, антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов,
коррупциогенные факторы.

Lysenko Margaryta. Anti-corruption expertise of legal acts as a way to ensure
legality in the law-making bodies of executive power

Article is about the definition and types of anti-corruption expertise of draft legal
acts and legal acts, the importance of types of anti-corruption expertise of legal acts in
the law-making bodies of executive power. Also, anti-corruption expertise is regarded not
only as a way to fight against corruption, but also as a way to ensure the legality in the
law-making activities of the executive power.

Key words: the principle of legality, law-making bodies of the executive power, anti-
corruption expertise of legal acts, corruption factors.

Законність є одним з основних елементів правової держави. У най-
більш загальному вигляді законність відображає правовий характер
організації суспільного життя, органічний зв’язок права і влади, права
і держави1. 

В юридичній літературі законність виступає як комплексне правове
явище і розглядається як принцип, метод і режим. Однак, найчастіше
законність визначається як неухильне виконання законів і прийнятих у
відповідності з ними інших правових актів державними органами, їх
посадовими особами, громадянами, недержавними органами і органі-
заціями2.

Стосовно правотворчої діяльності органів виконавчої влади при-
нцип законність означає, що розробка, прийняття, опублікування нор-
мативно-правового акта здійснюється відповідно до законодавства
України і передбачає, що нормативно-правовий акт, проект норматив-
но-правового акту повинен не суперечити Конституції України, іншим
законам, та не порушувати права та свободи людини і громадянина.

Недосконалість законодавства, високий рівень корупції спричиня-
ють порушення прав та свобод людини і громадянина, негативно впли-
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вають на розвиток інститутів правової держави. Саме тому, досліджен-
ня адміністративно-правових засобів протидії корупції та засобів зміц-
нення законності у діяльності органів виконавчої влади, в тому числі
правотворчій, є досить актуальним на сьогодні. Зокрема, за даними
міжнародної правозахисної організації Transparency International у
2013 році за рівнем корупції Україна разом з Іраном, Нігерією та
Камеруном посіла 144 місце серед 175 країн світу, відстаючи від Росії
(127 місце), Білорусі (123 місце). Молдови (102 місце), Угорщини (47
місце), та Польщі (38 місце)3.

Одним з адміністративно-правових засобів забезпечення законності
у правотворчій діяльності органів виконавчої влади є антикорупційна
експертиза нормативно-правових актів. Правовою основою її прове-
дення є, насамперед базові міжнародні нормативно-правові акти з
питань протидії та запобіганню корупції, до яких приєдналась Україна:
Конвенція Організації Об’єднаних Націй (ООН) проти корупції, при-
йнята Генеральною асамблеєю ООН 31 жовтня 2003 року; Цивільна
Конвенція про боротьбу з корупцією 16 березня 2005 року;
Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією 18 жовтня 2006 року.
Основною метою всіх цих Конвенцій є сприяння впровадженню, поси-
ленню, розвитку ефективності засобів боротьби з корупцією та захис-
ту осіб, яким заподіяно шкоду внаслідок корупційних дій, а також
зменшення рівня корупції.

В Україні концептуальні засади запобігання і протидії корупції ви -
значні законами «Про засади запобігання і протидії корупції»4 та «Про
засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна
стратегія) на 2014-2017 роки». Сукупність існуючих засобів, спрямова-
них на запобігання і протидії корупції, визначених ними можна, на
нашу думку, виділити в такі групи: спеціальні обмеження щодо вико-
ристання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими
видами діяльності, одержання дарунків (пожертв), роботи близьких
осіб, осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану
з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування; спеціальна
перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; фінансо-
вий контроль; кодекси поведінки; урегулювання конфлікту інтересів;
запобігання корупції у діяльності юридичних осіб; антикорупційна екс-
пертиза нормативно-правових актів; вимоги щодо прозорості інформа-
ції; заборона на одержання послуг і майна органами державної влади та
органами місцевого самоврядування; застосування до юридичних осіб
заходів кримінально-правового характеру.

Питання антикорупційної експертизи проектів нормативно-право-
вих актів переважно як засобу боротьбу з корупцією розглядалось у
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дослідженнях таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як
Ю.О. Тихомиров, Т.Я. Хабрієва, О.Р. Росинська, О.О. Уваров, О.В. Ку -
дашкін, С.М. Шевердяєв, А.М. Цирін, Е.В.Талапіна та ін.

Серед науковців існують різні визначення терміну «антикорупцій-
ної експертизи». Зокрема, Т. Я. Хабрієва зазначає, що антикорупційна
експертиза не може розглядатися тільки як засіб виявлення корупціо-
генних чинників, поєднана в тому числі з технологією правового моні-
торингу, а виступає додатковим інструментом забезпечення якості
актів, їх більшої ефективності5. На думку, К. І. Головщинського, анти-
корупційна експертиза проектів нормативно-правових актів представ-
ляє собою комплекс заходів з виявлення норм права, здатних встанов-
лювати такі рамки взаємовідносин між агентами (суб’єктами), які під-
вищують вірогідність їх вступу в корупційні взаємовідносини6. Я.В.
Наконечний визначає антикорупційну експертизу як вид правового
моніторингу, як здійснення спеціалістом або групою спеціалістів
дослідження наданих текстів з використанням професійних знань у
відповідній галузі і надання висновку, який містить результати такого
дослідження і відповіді на поставленні питання7. Отже, серед науков-
ців відсутнє єдине визначення терміна антикорупційної експертизи.

Якщо звернутися до законодавства, то термінологічне визначення
антикорупційної експертизи нормативно-правових актів закріплено у
Модельному законі «Основи законодавства про антикорупційну полі-
тику», прийнятому на 22 пленарному засіданні Міжпарламентської
Асамблеї країн-учасників СНД від 15 листопада 2013 року та Мето -
дології проведення антикорупційної експертизи, яка затверджена нака-
зом Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 року № 1380/5
(далі – Методологія)8. Модельний Закон визначає, що антикорупційна
експертиза правових актів – це діяльність фахівців (експертів) з вияв-
лення та опису корупціогенних чинників, що відносяться до діючих
правових актів та їх проектів; розробки рекомендацій, спрямованих на
усунення або обмеження дії таких факторів. Згідно Методології, анти-
корупційна експертиза – це діяльність із виявлення в нормативно-пра-
вових актах, проектах нормативно-правових актів корупціогенних фак-
торів та розробки рекомендацій стосовно їх усунення.

На нашу думку, визначення поняття має враховувати цільове при-
значення проведення антикорупційної експертизи – виявлення та 
усунення корупціогенних факторів в нормативно-правових актах та
проектах нормативно-правових актів, зміцнення законності, забезпе-
чення якості нормативно-правових актів та збільшення рівня їх ефек-
тивності.

Об’єктивно-предметною стороною антикорупційної експертизи є
суспільні відносини, на врегулювання яких спрямований нормативно-
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правовий акт, проект нормативно-правового акту. Проведення антико-
рупційної експертизи є невід’ємною частиною правотворчого процесу,
та спрямоване на усунення корупціогенних чинників як в проектах
нормативно-правових актів, так і чинних нормативно-правових актах.

Враховуючи викладене, вважаємо за можливе визначити, що анти-
корупційна експертиза це – діяльність суб’єктів проведення антико-
рупційної експертизи, яка полягає у дослідженні проектів нормативно-
правих актів та чинних нормативно-правових актів, які регулюють
певні суспільні відносини, на наявність в акті корупціогенних власти-
востей норм, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних
правопорушень в процесі застосування цього нормативно-правового
акту.

Антикорупційній експертизі підлягають нормативно-правові акти,
проекти нормативно-правових актів щодо:

1. прав та свобод людини і громадянина;
2. повноважень органів державної влади та місцевого самовряду-

вання, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування;

3. надання адміністративних послуг;
4.розподілу та витрачання коштів Державного бюджету та місцевих

бюджетів;
5. конкурсних (тендерних) процедур. 
Тобто, антикорупційній експертизі підлягають акти, де існують най-

більші ризики вчинення корупційних правопорушень.
За суб’єктами антикорупційна експертиза проектів нормативно-пра-

вових актів поділяється на:
1. державну – яка за взаємодією суб’єкта та об’єкта контролю

поділяється на:
– зовнішньо-контрольну, яку здійснює Міністерство юстиції –

об’єкт контролю організаційно не підпорядкований суб’єкту контролю, 
– внутрішньо-контрольну, яку здійснюють підрозділи (відділи),

посадові особи органу виконавчої влади, акти якого підлягають екс-
пертизі, об’єкт контролю організаційно підпорядкований суб’єкту
контролю;

2. громадську – яка здійснюється за ініціативою та за рахунок кош-
тів фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб або інших
джерел, не заборонених законодавством відповідно до статті 15 Закону
України «Про засади запобігання і протидії корупції». 

Здійснення державної антикорупційної експертизи чинних норма-
тивно правових актів та проектів нормативно-правових актів покладе-
но згідно Регламенту Кабінету Міністрів України на Міністерство
юстиції України.
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Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції» Міністерством юстиції розроблено Методологію проведення
антикорупційної експертизи, яка затверджена наказом Міністерства
юстиції України від 23 червня 2010 року № 1380/5 та Порядок прове-
дення антикорупційної експертизи, затверджений наказом Міністерст -
ва юстиції України 05 серпня 2013 року № 1608/5 (надалі – Порядок)9.

Методологією визначаються типові види, критерії та способи оцін-
ки, а також способи виявлення та усунення корупціогенних факторів у
нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів.

Порядок визначає механізм проведення антикорупційної експерти-
зи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів з
метою їх комплексного дослідження та виявлення корупціогенних фак-
торів, за результатами якої здійснюється підготовка обґрунтованих
висновків щодо наявності або відсутності у нормативно-правових
актах та проектах нормативно-правових актів корупціогенних норм,
формулюються пропозиції та рекомендації щодо їх усунення.

Результатом проведення антикорупційної експертизи чинного нор-
мативно-правового акта є висновок антикорупційної експертизи чин-
ного нормативно-правового акта, який готує Міністерство юстиції
України та надсилає його на розгляд Кабінету Міністрів України.
Результат проведення антикорупційної експертизи проекту норматив-
но-правового акта відображаються у висновку Міністерства юстиції за
результатами його правової експертизи, в якому робиться загальний
висновок щодо наявності корупціогенних факторів та подаються про-
позиції щодо можливих шляхів доопрацювання проекту нормативно-
правового акта у разі їх виявлення.

Відповідно до Методології, корупціогенний фактор (в широкому
розумінні) – здатність нормативно-правової конструкції (окремого нор-
мативного припису чи їх сукупності) самостійно чи у взаємодії з інши-
ми нормами створювати ризик вчинення корупційних правопорушень.
Під час проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових
актів здійснюються виявлення та оцінка таких корупціогенних
факторів:

– нечітке визначення функцій, прав, обов’язків і відповідальності
органів державної влади та місцевого самоврядування, осіб, уповнова-
жених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

– створення надмірних обтяжень для одержувачів адміністративних
послуг;

– відсутність або нечіткість адміністративних процедур;
– відсутність чи недоліки конкурсних (тендерних) процедур;
– техніко-юридичні недоліки нормативно-правового акта, проекту

нормативно-правового акта.
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На нашу думку, при проведенні антикорупційної експертизи важли-
во виявити не сам корупціогенний фактор, а виражені корупціогенні
властивості норми нормативно-правового акта, проекту нормативного
правового акта.

Слід зазначити, що антикорупційній експертизі проектів норматив-
но-правових актів властива контрольна функція, здійснення якої забез-
печує контроль проектів нормативно-правових актів та чинних норма-
тивно-правових актів; попереджувальна, здійснення якої забезпечує
попередження наявності корупціогенних чинників у проектах норма-
тивно-правових актах та корупційних правопорушень при застосуван-
ні нормативно-правового акта; інформаційна (аналітична), здійснення
якої забезпечує аналіз та оцінку якості проектів нормативно-правових
актів.

Крім того, антикорупційна експертиза нормативно-правових актів
органів виконавчої влади, які підлягають державній реєстрації в
Міністерстві юстиції України, як складова частина правової експерти-
зи здійснюється під час їх реєстрації. Результати проведення експерти-
зи зазначаються у висновку про державну реєстрацію нормативно-пра-
вового акта, направлення нормативно-правового акта на доопрацюван-
ня, відмову в державній реєстрації відповідного нормативно-правового
акта.

За предметом дослідження правова експертиза поділяється на:
– експертизу законопроектів на відповідність законодавству ЄС;
– експертизу на відповідність Конвенції про захист прав людини і

основоположних свобод;
– антикорупційна експертизу;
– антидискримінаційна експертизу;
– гендерно-правова експертизу.
Проведення правової експертизи та її видів здійснюється за допо-

могою різних нормативно-правових актів, зокрема таких як Закони
Украї ни «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про Загаль -
нодержавну програму адаптації законодавства України до законодав-
ства Європейського Союзу», постанов Кабінету Міністрів України від
30 січня 2013 року №61 «Питання проведення антидискримінаційної
експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів
нормативно-правових актів», від 18 липня 2007 року № 950 «Про
затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» у редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року
№ 1156, накази Міністерства юстиції України від 20 серпня 2008 року
№ 1219/7 «Про здійснення експертизи проектів законів та проектів
актів Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів,
на які поширюється вимога державної реєстрації, щодо відповідності
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положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод та практиці Європейського суду з прав людини», від 05 серпня
2013 року №1608/5 «Деякі питання проведення антикорупційної екс-
пертизи»10 та ін.

Вважаємо за доцільне урегулювати проведення правової експертизи
та окремих її видів в єдиному нормативно-правовому акті, що значно б
підвищило рівень якості підготовки нормативно-правових актів та
ефективності їх застосування, зокрема шляхом прийняття Закону
України «Про нормативно-правові акти», який би забезпечив єдиний
концептуальний підхід до ієрархії, процедури опрацювання, прийняття
та набрання чинності нормативно-правових актів та визначив єдині
критерії до їх основних елементів та класифікації.

Зокрема, зарубіжний досвід країн свідчить саме про законодавчий
рівень врегулювання цього питання. Так, в Японії ще в 1898 році було
прийнято Загальне положення про закони; у Ватикані – в 1929 році –
Закон про джерела права; в Болгарії – Закон про нормативні акти від
29.03.1973, який конкретизує і розвиває його указ Державної ради
«Про застосування Закону про нормативні акти» від 24.04.1974; в
Угорщині – Закон про правотворчість 1987, Казахстані – від 24.03.1998.
«Про нормативно-правові акти», Білорусі – Закон «Про нормативні
правові акти», прийнятий 14.12.199911.

За даними Міністерства юстиції України у 2013 році, на правову
експертизу до Міністерства надійшло 4604 проекти нормативно-право-
вих актів. Під час проведення антикорупційної експертизи проектів
нормативно-правових актів найчастіше виявлялися такі корупціогенні
фактори як недоліки техніко-юридичного характеру, що можуть сприя-
ти вчиненню корупційних правопорушень; неналежне визначення фун-
кцій, прав, обов’язків органів державної влади та місцевого самовря-
дування (дискреція). Таким чином, за підсумками 2013 року у виснов-
ках Міністерства юстиції за результатами правової експертизи коруп-
ційні ризики були виявлені у 19 проектах нормативно-правових актів12. 

Для порівняння, за 2011 рік на правову експертизу в Міністерство
юстиції надійшло 1575 проектів нормативно-правових актів. У 216 з
них були виявленні норми, які містили корупційні ризики. Таким
чином, під час проведення експертизи проектів нормативно-правових
актів на наявність корупціогенних норм Міністерство юстиції виявило
корупціогенні фактори у кожному сьомому нормативно-правовому
акті. Найбільша кількість корупціогенних факторів, були виявленні у
проектах актів у сфері земельного, цивільного та фінансового законо-
давства. При цьому, менше таких факторів виявлялося у проектах зако-
нів, а найбільше – у проектах підзаконних нормативно-правових
актів13.
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Підсумовуючи, слід зазначити, що в правотворчій діяльності орга-
нів виконавчої влади антикорупційна експертиза проектів нормативно-
правових актів виступає не лише як засіб боротьби з корупцією, а
також як засіб забезпечення законності в правотворчій діяльності орга-
нів виконавчої влади, що потребує прийняття Закону України «Про
нормативно-правові акти», який би уніфікував процедури проведення
антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів
різного рівня, визначив коло суб’єктів їх здійснення, контроль за їх
проведенням.
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І. А. ЛОЮК

СТАНОВЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУР СТВОРЕННЯ бАНКІВ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена питанням співвідношення понять «державне управління»
і «державне регулювання» діяльності банків, статусу Національного банку
України як особливого органу державного управління, способам та формам адмі-
ністративно-правового регулювання діяльності банків в Україні.

Ключові слова: державне управління, державне регулювання діяльності бан-
ків, способи і форми адміністративно-правового регулювання, процедури створен-
ня банків.

Лоюк И. А. Становление административно-правового регулирования про-
цедур создания банков в Украине

Статья посвящена вопросам соотношения понятий «государственное управ-
ление» и «государственное регулирование» деятельности банков, статуса
Национального банка Украины как особого органа государственного управления,
способам и формам административно-правового регулирования деятельности
банков в Украине.

Ключевые слова: государственное управление, государственное регулирование
деятельности банков, способ и формы административно-правового регулирова-
ния, процедуры создания банков.

Loyuk Iryna. Establishment of administrative and legal regulation of procedu-
res of the creation of banks in Ukrainе

The article is devoted to the questions of the correlation between the concepts of
«public administration» and «state regulation» of banks’ activities, the status of the
National Bank of Ukraine such as a special state body, ways and forms of administrative
and legal regulation of banks in Ukraine.

Key words: public administration, state regulation of banks’ activities, way and form
of administrative and legal regulation, procedures of creation of banks.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про Національний банк
України», Національний банк України (надалі – НБУ) визначається як
центральний банк України та особливий центральний орган державно-
го управління, який безпосередньо або через створений ним орган бан-
ківського нагляду здійснює державне регулювання діяльності банків
(стаття 61 зазначеного Закону). Невизначеність приписів означених
правових норм зумовило виникнення багатьох наукових дискусій. Так,
одні дослідники стверджують, що НБУ, як орган державного управлін-
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ня, хоча і особливий, здійснює управління банківською діяльністю
(О.П. Орлюк, Г.А. Тосунян, Д.О. Гетманцев, М.А. Пожидаєва та ін.)1.
Другі – зокрема, А.Ф. Бадтієв2, Я.А. Гейвандов3, А.О. Селіванов4,
В.Л. Кротюк5, Т.А. Латковська6, М.В. Плотнікова7 та інші – перекона-
ні, що вплив на діяльність банків є регулюванням, хоча одностайності
щодо обсягу та змісту такого регулювання немає. Треті – ототожнюють
поняття «банківське регулювання» і «державне регулювання» діяль-
ності банків.

На нашу думку, НБУ, як особливий орган державного управління,
здійснює державне регулювання діяльності банків і, зокрема, адмініс-
тративно-правове регулювання. На підтримку такого підходу можна
навести думку Д.М. Лук’янця, який, розглядаючи особливості держав-
ного регулювання у банківській сфері зазначив, що «державне управ-
ління у сфері банківської діяльності здійснюється переважно шляхом
державного регулювання».

До способів адміністративно-правового регулювання діяльності
банків, на наш погляд, слід віднести: реєстрацію банків; ліцензування
їх діяльності та операцій; надання дозволів на придбання істотної учас-
ті; визначення та регулювання норм обов’язкових резервів для банків;
застосування заходів адміністративного впливу, нагляд за діяльністю
банків та інші. Означені способи адміністративно-правового регулю-
вання діяльності банків реалізуються НБУ за допомогою таких право-
вих форм, як видання правових актів управління (нормативних та інди-
відуальних), а також укладання адміністративних договорів. Щодо вчи-
нення юридично значущих дій як різновиду правових форм управлін-
ня, то достатньо обґрунтованою видається позиція В.П. Тимощука про
характеристику їх як елемента процедури прийняття адміністративно-
го акту8.

Проведений нами аналіз законодавства України за період з
1991 року по теперішній час, дозволяє виділити етапи у розвитку адмі-
ністративно – правового регулювання процедур створення банків:

– перший етап (з 1991 року по 1996 рік) – пов’язаний з прийняттям
20 березня 1991 року Закону України «Про банки і банківську діяль-
ність» №872-XII (далі – Закон №872-XII);

– другий етап (1996 року по 2001 рік) – обумовлений прийняттям
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про банки і
банківську діяльність» від 1 лютого 1996 року №24/96-ВР;

– третій етап (з 2001 року по червень 2011 року) – ознаменувався
прийняттям 7 грудня 2000 року Закону України «Про банки і банків-
ську діяльність» №2121-III (далі – Закон №2121-III);

– четвертий етап (червень 2011 року по теперішній час) – пов’яза-
ний з прийняттям 15 лютого 2011 року Закону України «Про внесення
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змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків»
№3024-VI (далі – Закон №3024-VI).

Зупинимось на характерних для кожного етапу становлення законо-
давства особливостях процедур створення банків.

Початок розвитку законодавства, що регулює процедури створення
банків було покладено прийняттям Закону №872-XII. За вимогами
Закону №872-XII, Національний банк України дає дозвіл на створення
на території республіки комерційних банків шляхом їх реєстрації,
комерційні банки набувають статусу юридичної особи з часу їх реєс-
трації в Республіканській книзі реєстрації банків, яку веде Націо -
нальний банк України.

Детальніше процедуру створення банків у цей період було визначе-
но Тимчасовим положенням про порядок створення, реєстрації комер-
ційних банків і здійснення нагляду за їх діяльністю, затвердженим
Правлінням Національного банку України від 17 липня 1992 року
(Протокол №16).

Рішення про реєстрацію комерційного банку приймалося Правлін -
ням Національного банку України у місячний строк з дня одержання
всіх передбачених законодавством документів.

Отже, можна виділити наступні особливості процедур створення
банків впродовж 1991 – 1996 рр.:

– відсутність часових розривів між реєстрацією юридичної особи та
реєстрацією банку – створення банку проводилось в один етап;

– єдиним органом, що здійснював реєстрацію як юридичної особи,
так і банку виступав Національний банк України;

– відсутність у теперішньому їх розумінні понять «ліцензування
банків», «ліцензування банківських операцій», «банківська ліцензія»;

– реєстрація здійснювалась протягом місяця.
Наступний етап розвитку процедури створення банків починається

з прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про банки і банківську діяльність» від 1 лютого 1996 року №24/96-ВР,
за яким Національний банк України дає дозвіл на створення в Україні
комерційних банків шляхом їх реєстрації та видає ліцензії на виконан-
ня банківських операцій. Крім того, на заміну Тимчасового положення
Постановою Правління Національного банку України №77 від 27 бе -
резня 1996 року затверджені Положення «Про порядок створення і
реєстрації комерційних банків» та «Про порядок ліцензування банків в
Україні». 

За вимогами Положення про порядок створення і реєстрації банків,
банк вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з
моменту його реєстрації в Національному банку України. 
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Рішення про реєстрацію комерційного банку, створеного за участю
іноземного капіталу, приймалося Правлінням Національного банку
Украї ни, а комерційного банку, створеного за участю вітчизняного капі-
талу, Комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків. Реєст -
рація здійснюється шляхом внесення відповідного запису у Респуб -
ліканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-
кредитних установ у місячний строк з дня одержання всіх документів.

Положенням про порядок ліцензування банків в Україні регламен-
тувалось порядок і умови надання ліцензії (дозволу) на здійснення бан-
ківських операцій і видів діяльності комерційним банкам і їх устано-
вам, а також порядок і умови, за яких Національний банк України може
відмовити в наданні ліцензії та відкликати її. Цим Положенням 
встановлюється перелік банківських операцій, що підлягають ліцензу-
ванню. 

Саме у цей період відбувається відділення процедури ліцензування
від процедури реєстрації банку як юридичної особи. При цьому, новос-
творені банки разом з документами, які подаються для їх реєстрації, у
разі готовності до здійснення діяльності, на яку вони бажають отрима-
ти ліцензію, можуть подавати клопотання (з переліком операцій, які
банк бажає виконувати відповідно до його бізнес-плану) на отримання
ліцензії. 

Рішення щодо можливості надання ліцензії банкам приймалося
протягом одного місяця з дня отримання документів Комісією з питань
нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку
України.

Крім того, у цей період, на заміну Положень «Про порядок ство-
рення і реєстрації комерційних банків» та «Про порядок ліцензування
банків в Україні» Національним банком України були затверджені
Положення про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банків-
ських операцій від 6 травня 1998 року № 181 та Положення про поря-
док створення і реєстрації комерційних банків від 21 липня 1998 р.
№ 281, але суттєвих змін у процедурі реєстрації банків у зв’язку із при-
йняттям цих положень не відбулося.

Таким чином, до особливостей розвитку законодавства, що регулю-
вало створення банків у період 1996 – 2001 рр., можна віднести:

– поява поняття ліцензування банківських операцій та визначення
переліку банківських операцій, що підлягають ліцензуванню;

– виділення у окремі процедури реєстрації юридичної особи і реєс-
трації та ліцензування банків;

– єдиним органом, що здійснював реєстрацію як юридичної особи,
так і банку та видавав ліцензії на здійснення банківських операцій,
залишався Національний банк України.
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7 грудня 2000 року приймається Закон №2121-III, за яким вперше на
законодавчому рівні визначається, що є банківською ліцензією. Крім
того, відбулось розмежування операцій, які проводяться на підставі
банківської ліцензії та операцій, що здійснюються за умови отримання
письмового дозволу Національного банку України.

З прийняттям Закону №2121-III, а також, Положення про порядок
створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представ-
ництв, відділень, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 31.08.2001р. №375 та Положення про порядок вида-
чі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на
виконання окремих операцій, затвердженого Правлінням Національ -
ного банку України від 17.07.2001р. №275, процес реєстрації банку
набуває більш глибокої регламентації. Також збільшується строк для
реєстрації банків, зокрема, рішення про державну реєстрацію банку
або про відмову в державній реєстрації банку приймається Націо -
нальним банком України не пізніше тримісячного строку з моменту
подання повного пакета документів

Одночасно з документами для державної реєстрації банку, необхід-
но було подати документи для отримання учасником дозволу на при-
дбання істотної участі в банку. Письмовий дозвіл на придбання істот-
ної участі надавався одночасно з державною реєстрацією банку.

Реєстрація банків здійснювалась шляхом внесення відповідного
запису до Державного реєстру банків, після чого банк набував статусу
юридичної особи. Національний банк України видавав банку свідоцтво
про його державну реєстрацію за встановленою ним формою.

Вимоги щодо надання документів для отримання банківської ліцен-
зії передбачали можливість здійснення паралельних процедур щодо
реєстрації банку та отримання письмового дозволу на придбання істот-
ної участі та ліцензування банку. Рішення про надання банківської
ліцензії чи про відмову у її наданні приймалося Національним банком
України протягом одного місяця з дня отримання повного пакета доку-
ментів. 

Отже, упродовж 2001 – 2011рр. для адміністративно-правового
регулювання створення банків характерним було наступне:

1) з’явилася процедура, що передбачає надання письмового дозволу
НБУ на придбання істотної участі у банку;

2) окремо від операцій, які здійснюються на підставі банківської
ліцензії, вводиться поняття письмового дозволу та визначається пере-
лік операцій, що здійснюються на підставі письмового дозволу НБУ;

3) строк реєстрації банку та отримання письмового дозволу на при-
дбання істотної участі становить три місяці;
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4) наявна можливість щодо одночасного проходження процедур
реєстрації банку, отримання письмового дозволу на придбання істотної
участі та ліцензування банку.

15 лютого 2011 року було прийнято Закон №3024-VI, за яким про-
цедури створення банків значно змінились. Зазначені зміни набули
чинності 16.06.2011 року, однак, у зв’язку з відсутністю нормативного
документу Національного банку України з питань реєстрації банків, що
відповідав би вимогам цього Закону, існував певний «перехідний
період», який закінчився набранням чинності 07.11.2011 року
Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття
відокремлених підрозділів, затвердженого Постановою Правління
Національного банку України №306 від 08.09.2011 року.

Вищезазначені нормативно-правові акти передбачали наступний
порядок створення банку:

1) погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати
банківську діяльність, та надання дозволу на набуття істотної участі,
що проводилось протягом трьох місяців;

2) державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснюва-
ти банківську діяльність, здійснюється шляхом внесення відповідного
запису до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій в
Україні в порядку, установленому Законом України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

3) протягом року з дня державної реєстрації юридична особа, яка
має намір здійснювати банківську діяльність та зареєстрована як юри-
дична особа зобов’язана подати Національному банку України доку-
менти для отримання банківської ліцензії. Національний банк України
приймає рішення про надання банківської ліцензії чи про відмову в її
наданні протягом двох місяців з дня отримання повного пакета доку-
ментів. Національний банк України вносить відомості про юридичну
особу до Державного реєстру банків одночасно з прийняттям рішення
про надання банківської ліцензії.

Крім того, за Законом №3024-VI банк має право надавати банківські
та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також
здійснювати іншу діяльність, визначену у статті 47 цього Закону. Як і в
попередньому періоді існує розмежування операцій, щодо яких необ-
хідно отримати банківську ліцензію та інших операцій. Якщо раніше
для інших операцій банку необхідно було отримати письмовий дозвіл
Національного банку України на проведення цих операцій, то відтепер,
відповідно до вимог статті 47 Закону №3024-VI, банк не пізніш як за
місяць до початку нового виду діяльності або надання нового виду
фінансових послуг (крім банківських) зобов’язаний повідомити про це
Національний банк України згідно з вимогами та в порядку, встановле-
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ному Національним банком України. Юридично – дозвільна процедура
заміщується повідомлюючою, фактично – змінювалась назва докумен-
ту, що видавався в якості дозволу на проведення інших, ніж банківські,
операції.

Таким чином, характерним для цього періоду було наступне:
1) створення банку відбувалося в три етапи та проводилось 6

місяців, а саме: 
– погодження Національним банком України статуту юридичної

особи, що мала намір здійснювати банківську діяльність та надання
письмового дозволу на придбання істотної участі;

– реєстрація особи, що мала намір здійснювати банківську діяль-
ність, як юридичної особи державним реєстратором;

– отримання банківської ліцензії на здійснення банківської діяль-
ності та письмового повідомлення Національного банку України про
можливість розпочати нові види діяльності;

2) чітке розмежування видів діяльності банку на: банківські та інші
фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також іншу
діяльність.

Підсумовуючи викладене зазначимо, що хоча з 1991 року до сьо-
годні законодавство, що регулює процедури створення банків певним
чином удосконалювалось, але здебільшого процедури створення бан-
ків розвивались в бік більш глибокої регламентації, розширення фор-
мальних вимог, збільшення строків реєстрації банків. В цілому, зміни,
що відбувались, ніяким чином не сприяли можливостям вільного
доступу зацікавлених осіб на ринок банківських послуг та, в подаль-
шому, створенню конкурентного середовища на ринку зазначених
послуг. Зарегламентованість зазначених процесів є одним із чинників,
що, на нашу думку, породжує ризики корупції та підтверджує виснов-
ки щодо суперечностей правового статусу Національного банку
України. Ці процеси впливають не тільки на структуру банківської сис-
теми, але і на ефективність та стійкість системи взагалі.
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А. Ю. БАБАСКІН

ПРОбЛЕМИ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ 
НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ 

В ПОРЯДКУ ПОЗАСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ

Висвітлюються окремі аспекти цивільно – правового регулювання позасудово-
го порядку звернення стягнення на предмет іпотеки. Незважаючи на те, що зако-
нодавством України, зокрема, Законом Україні «Про іпотеку», встановлені окремі
способи позасудового врегулювання відносин сторін іпотечного договору з приво-
ду звернення стягнення на предмет іпотеки, зазначені норми законодавства є
недосконалими. Як наслідок цього застосування зазначених способів звернення
стягнення в Україні на практиці ускладнено. На підставі проведеного досліджен-
ня автором надані пропозиції щодо вдосконалення відповідних норм Закону
України «Про іпотеку». 

Ключові слова: іпотека, іпотечний договір, іпотекодавець, іпотекодержа-
тель, позасудове врегулювання.

Бабаскин А. Ю. Проблемы правового регулирования обращения взыска-
ния на предмет іпотеки в порядоке внесудебного урегулирования

Освещаются отдельные аспекты гражданско-правового регулирования внесу-
дебного порядка обращения взыскания на предмет ипотеки. Несмотря на то, что
законодательством Украины, в том числе Законом Украины «Об ипотеке», уста-
новлены отдельные способы внесудебного урегулирования отношений сторон ипо-
течного договора, касательно обращения взыскания на предмет ипотеки, указан-
ные нормы являются несовершенными. Вследствие чего, применение указанных
способов обращения взыскания на предмет ипотеки на практике усложнено. На
основании проведенного исследования автором даны предложения, касающиеся
совершенствования соответствующих норм Закона Украины «Об ипотеке».

Ключевые слова: ипотека, ипотечный договор, ипотекодатель, ипотекодер-
жатель, внесудебное урегулирование.
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Babaskin Anatoly. Problems of legal regulation of circulation of the mortgage
under out of court settlement

The article covers the aspects of civil regulation extrajudicial mortgagee foreclosure
on the mortgage. Despite the fact that the Ukrainian legislation, including the law of
Ukraine «On Mortgage», separate means out- of- court settlement relations of the par-
ties of the mortgage agreement set, concerning foreclosure on the mortgage, these norms
are imperfect. As a result, the application of these methods foreclosure on the mortgage
is complicated in practice. Based on this study, the author presents some proposals con-
cerning the improvement of the relevant rules of the law of Ukraine «On Mortgage».

Key words: mortgage, mortgage contract, the mortgagor, the mortgagee, out- of-
court settlement.

Незважаючи на те, що науковці традиційно приділяли значну увагу
дослідженню способів звернення стягнення на предмет іпотеки, норми
Закону України «Про іпотеку» щодо позасудового врегулювання звер-
нення стягнення на предмет іпотеки залишаються недосконалими,
внаслідок чого застосування таких способів на практиці в Україні
ускладнено. В зв’язку з цим норми Закону України «Про іпотеку» і на
цей час привер тають увагу науковців та практиків.

У різні часи питання правового регулювання звернення стягнення
на предмет іпотеки досліджували багато українських та зарубіжних
вчених-правознавців: Д.В. Боброва, М.І. Брагінський, В.В. Вітрян -
ський, О.В. Дзера, А.С. Довгерт, В.М. Коссак, Н.С. Кузнєцова,
В.В. Луць, Д.А. Мєдвєдєв, І.Б.Новицький, І.О. Покровський,
І.І. Пучковська, О.А. Підопригора, І.В.Спасибо-Фатєєва,
Н.О. Саніахметова, Є.О. Харитонов, Я.М. Шевченко, та інші. 

Утім, оновлення цивільного законодавства України, триваючий про-
цес його гармонізації з законодавством Європейського союзу, подаль-
ше поширення застосування в іпотечних відносинах способів позасу-
дового врегулювання при зверненні стягнення на предмет іпотеки, обу-
мовлюють актуальність теми даної наукової статті, метою якої є
дослідження окремих проблем правового регулювання звернення стяг-
нення на предмет іпотеки в порядку позасудового врегулювання та
надання пропозицій щодо його вдосконалення.

Для того, щоб отримати задоволення своїх вимог за рахунок пред-
мету іпотеки, іпотекодержатель має звернути стягнення на заставлене
майно. Згідно Закону України «Про іпотеку»1 звернення стягнення на
предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого
напису нотаріуса або шляхом позасудового врегулювання (ст. 33, 36
Закону України «Про іпотеку»). На відміну від цього звернення стяг-
нення на майно, що є предметом іпотеки і належить державному чи
комунальному підприємству або підприємству, більш як 50 відсотків
акцій (часток, паїв) якого перебуває у державній власності, здійсню-
ється виключно на підставі рішення суду.
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Згідно статті 36 Закону України «Про іпотеку» сторони іпотечного
договору можуть вирішити питання про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору.
Зазначене позасудове врегулювання може бути здійснено згідно із
застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя, що міститься
в іпотечному договорі, або згідно з окремим договором між іпотеко-
давцем і іпотекодержателем про задоволення вимог іпотекодержателя,
що підлягає нотаріальному посвідченню, який може бути укладений
одночасно з іпотечним договором або в будь-який час до набрання
законної сили рішенням суду про звернення стягнення на предмет іпо-
теки. Договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне
застереження в іпотечному договорі, може зокрема передбачати: пере-
дачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок
виконання основного зобов’язання; право іпотекодержателя від свого
імені продати предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору
купівлі-продажу. 

Зазначимо, що надання законом права іпотекодержателю набувати
право власності на предмет іпотеки в порядку позасудового врегулю-
вання на практиці позитивно сприймається іпотекодержателями. В той
же час за умов, коли така практика офіційно заборонена у багатьох
країнах східної Європи та СНД, таких як Болгарія, Угорщина, Грузія,
Латвія, Литва, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія,
Хорватія, Чехія, Естонія2, Білорусь3, далеко не всі дослідники, що
вивчають проблеми іпотечних відносин, дотримується такої однознач-
ної оцінки. Наприклад, на думку Н.Рев’юк, доцільність запровадження
такого способу звернення стягнення на предметі іпотеки можна роз-
глядати двояко. З одного боку, як дієву в подальшому норму, бо факт
неналежного виконання зобов’язання боржником ще не настав. А з
другого вона діє всупереч зацікавленості боржника, адже не відповідає
його економічному інтересу щодо використання іпотеки як юридичної
конструкції. На думку зазначеного автора договір про задоволення
вимог іпотекодержателя, який передбачає передачу іпотекодержателю
права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного
зобов’язання, може мати право на існування в поодиноких випадках,
однак широко застосовувати й розвивати такі правовідносини, зосе-
реджувати увагу лише на зацікавленості кредиторів сенсу немає. До
того ж це не відповідає економічному призначенню існування інститу-
ту іпотеки, бо останній має на меті задоволення інтересів усіх учасни-
ків таких правовідносин4. На наш погляд надання Законом іпотекодер-
жателю права на отримання у власність предмету іпотеки слід оціню-
вати в цілому позитивно, оскільки будь-який спосіб позасудового вре-
гулювання зберігає кошти та час іпотекодержателя. В той же час не має
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підстав вважати, що зазначений спосіб звернення стягнення на предмет
іпотеки, стане широко розповсюдженим, оскільки його застосування
веде до недійсності будь-яких наступних вимог іпотекодержателя щодо
виконання боржником основного зобов’язання (ст. 36 Закону України
«Про іпотеку»). 

В цілому аналізуючи можливість застосування позасудового врегу-
лювання слід зазначити, що останнє обумовлюється дотриманням
порядку повідомлення іпотекодавця та боржника, якщо він є відмінним
від іпотекодавця, про порушення основного зобов’язання та/або іпо-
течного договору. Згідно статті 35 Закону України «Про іпотеку» у разі
порушення основного зобов’язання та/або умов іпотечного договору
іпотекодержатель має надіслати іпотекодавцю та боржнику, якщо він є
відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушен-
ня. Зазначений документ має містити стислий зміст порушених
зобов’язань, вимога про виконання порушеного зобов’язання у не
менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. При цьому
іпотекодержатель вправі прийняти рішення про звернення стягнення
на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі
договору, до якого прирівнюється відповідне застереження у іпотечно-
му договорі, лише у разі якщо протягом встановленого строку вимога
іпотекодержателя залишається без задоволення.

В той же час дотримання іпотекодержателем вимог статті 35 Закону
України «Про іпотеку» на цей час є проблематичним. Зрозуміло, що в
даному випадку мова не йде про складнощі з підготовкою та надіслан-
ням іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця,
відповідного письмового повідомлення іпотекодержателя, яке б відпо-
відало вимогам статті 35 Закону України «Про іпотеку». Мова йде
перш за все про фіксацію факту спливу тридцятиденного строку, вста-
новленого в такому повідомленні для виконання вимоги іпотекодержа-
теля щодо сплати боргу за основним зобов»язанням. Оскільки із вказа-
ним фактом Закон пов’язує набуття іпотекодержателем права звернен-
ня стягнення в порядку позасудового врегулювання. Відповідно з цим
у іпотекодержателя виникають певні питання з приводу дотримання
вимог статті 35 Закону України «Про іпотеку». По-перше, з якого саме
моменту має початися сплив вказаного тридцятиденного строку: з дати
підписання повідомлення іпотекодержателем, з дати направлення пові-
домлення іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпоте-
кодавця, або з дати його отримання іпотекодавцем та боржником, якщо
він є відмінним від іпотекодавця. По-друге, яким саме чином вказане
повідомлення має бути направлено іпотекодавцю та боржнику, якщо
він є відмінним від іпотекодавця. По-третє, яким документом має під-
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тверджуватися факт отримання вказаного повідомлення іпотекодавцем
та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця. Конкретних від-
повідей на ці питання Закон не містить. Для їх з’ясування слід зверну-
ти увагу на норми Порядку державної реєстрації прав на нерухоме
майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17 жовтня 2013 р. N 868 (надалі Порядок)5, які регулюють
питання державної реєстрації прав на нерухоме майно, що виникають
в порядку позасудового врегулювання. Норми пункту 46 вказаного
Порядку встановлюють, що для проведення державної реєстрації права
власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про
задоволення вимог іпотекодержателя, заявник, крім документа, що під-
тверджує виникнення, перехід та припинення речових прав на нерухо-
ме майно, подає: 1) завірену в установленому порядку копію письмової
вимоги про усунення порушень, надіслану іпотекодержателем іпотеко-
давцеві та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця, в якій
зазначається стислий зміст порушеного зобов’язання, вимога про вико-
нання порушеного зобов’язання у не менш як тридцятиденний строк та
попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі неви-
конання такої вимоги; 2)документ, що підтверджує завершення трид-
цятиденного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржни-
ком, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги іпотеко-
держателя у разі, коли більш тривалий строк не зазначений у письмо-
вій вимозі, надісланій іпотекодержателем іпотекодавцеві та боржнико-
ві, якщо він є відмінним від іпотекодавця; 3) заставну (якщо іпотечним
договором передбачено її видачу).

Аналізуючи порядок позасудового врегулювання та порядок дер-
жавної реєстрації права власності іпотекодержателя на предмет іпоте-
ки у можна зробити висновок щодо порядку, в якому має здійснювати-
ся таке звернення стягнення на предмет іпотеки: а) звернення стягнен-
ня на предмет іпотеки в порядку позасудового врегулювання відстро-
чується на тридцять днів з дати отримання іпотекодавцем та боржни-
ком, якщо він є відмінним він іпотекодавця, письмової вимоги іпотеко-
держателя; б) для здійснення державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно іпотекодержатель має надати державному реєстратору,
визначенні законодавством документи, зокрема, документ, що підтвер-
джує факт отримання іпотекодавцем та боржником, якщо він відмінний
від іпотекодавця, письмової вимоги іпотекодержателя та сплив тридця-
тиденного строку з моменту її отримання вказаними особами.

З огляду на вимоги до документів, що надаються державному реєс-
тратору, згідно норм вказаного Порядку відлік встановленого статтею
35 Закону України «Про іпотеку» тридцятиденного строку починаєть-
ся з моменту отримання іпотекодавцем та боржником, якщо він є від-
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мінним від іпотекодавця, письмової вимоги іпотекодержателя у разі,
коли більш тривалий строк не зазначений у письмовій вимозі. 

З приводу ж отримання іпотекодержателем документу, що доказує
факт спливу тридцятиденного строку з моменту отримання іпотекодав-
цем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, повідомлен-
ня іпотекодержателя, слід зазначити, що на цей час в Україні відсутній
дієвий механізм вручення вищевказаного повідомлення, який би нада-
вав змогу зафіксувати факт отримання зазначеними особами повідом-
лення, якщо, наприклад, останні не бажають його отримувати. Для
усвідомлення вказаного розглянемо наприклад, відправлення зазначе-
ного повідомлення за допомогою органів поштового зв’язку. 

В Україні надання послуг щодо поштових відправлень врегульова-
но пунктами 89-117 Правил надання послуг поштового зв’язку, затвер-
дженими постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р.
№ 270 (надалі Правила)6. Відповідно до норм вказаних Правил у разі
неможливості вручення одержувачам поштового відправлення, воно
зберігається об’єктом поштового зв’язку місця призначення протягом
одного місяця з дня його надходження, та зі спливом вказаного строку
повертається об’єктом поштового зв’язку відправнику. Отже, якщо
вручити поштове відправлення отримувачу виявилося неможливим,
воно повертається з відміткою про неможливість вручення до відправ-
ника і таке повернення відбувається лише зі спливом одного місяця з
дня його надходження до органу поштового зв’язку за місцем знаход-
ження адресатів.

Зрозуміло, що у вищевказаній ситуації немає підстав вважати, що
іпотекодержателем були дотримані вимоги статті 35 Закону України
«Про іпотеку», оскільки Закон України «Про іпотеку» не містить норм,
яки б в порядку правової фікції прирівнювали до дати отримання пові-
домлення іпотекодержателя, дату відмови від її отримання відправлен-
ня, якщо це зафіксовано органом зв’язку.

Зазначене в значній мірі унеможливлює звернення стягнення в
порядку позасудового врегулювання, про яке домовилися сторони іпо-
течного договору, та знецінює значення цього інституту. Нажаль випад-
ки такого розвитку подій при позасудовому врегулюванні є найбільш
поширеними в Україні. Таким чином на практиці позасудове врегулю-
вання, через його неналежну врегульованість має обмежене застосу-
вання, та застосовується як правило у випадках коли іпотекодавець, не
заперечує проти звернення стягнення на предмет іпотеки. Однак, така
модель поведінки іпотекодавця не є поширеним явищем, оскільки в
умовах безперервних кризових явищ в економіці України, майнові
інтереси сторін іпотечного договору після отримання боржником кре-
диту від іпотекодержателя з об’єктивних причин, як правило, не спів-
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падають. Зазначена ситуація об’єктивно вимушує іпотекодержателів
навіть за наявності застереження про задоволення вимог іпотекодержа-
теля в іпотечному договорі, або наявності окремого договору про задо-
волення вимог іпотекодержателя, звертатися до суду, що веде до затя-
гування процедури звернення стягнення та реалізації предмету іпотеки
та додаткових витрат іпотекодержателя. 

На нашу думку, для вирішення вищевказаної проблеми позасудово-
го врегулювання слід внести наступні зміни до статті 35 Закону
України «Про іпотеку»: а)встановити, що вимога іпотекодержателя
направляється іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від
іпотекодавця, рекомендованим листом з повідомленням; б)встановити,
що датою отримання іпотекодавцем та боржником, якщо він відмінний
від іпотекодавця, повідомлення іпотекодержателя є дата зазначена у
поштовому повідомленні про вручення за адресою, що зазначена у іпо-
течному договорі або дата відмови іпотекодавця та/або боржника якщо
він є відмінним від іпотекодавця, у отримані відправлення, якщо це
зафіксовано органом зв’язку, або дата на яку повідомлення іпотекодер-
жателя не було вручено, в зв’язку із відсутністю адресату за вказаною
в повідомленні адресою, якщо про це повідомлено органом зв’язку.
Зазначимо, що схожій підхід до врегулювання вказаного питання
демонструє Закон Російської Федерації «Про іпотеку»7. 

1. Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38 (19.09.2003). – Ст. 313. 2.
Публикация Европейского банка реконструкции и развития. Ипотека в странах с
переходной экономикой. Режим правового регулирования ипотеки и ипотечных
ценных бумаг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ebrd.com/
downloads/research/guides/mitr.pdf. 3. Пункт 4 статті 40 Закону Республіки
Білорусія «Про іпотеку» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ng.sb.by/
dokumenty/article/zakon-respubliki-belarus-ob-ipoteke-2.html. 4. Іпо тека як госпо-
дарсько-правова конструкція залучення інвестицій в економіку: теорія та практика
її застосування / Н. В. Рев’юк; НАН України, Інститут економіко-правових дослід-
жень, Національний ун-т держ. податкової служби України. – Х. : ТОВ «Кросс -
роуд», 2007. 5. Офіційний вісник України. – 2013. – N 96 (20.12.2013). – Ст. 3549.
6. Офіційний вісник України. – 2009. – № 23 (06.04.2009). – Ст. 750.
7. Ст. 52. 2 Закону Російської Федерації «Про іпотеку (заставу нерухомості) [Елект -
ронний ресурс]. – Режим доступу : /http://www.consultant.ru/popular/ipot/
68_9.html#p946.
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І. О. ІЗАРОВА

ГАРМОНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 
В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ: 

НАПРЯМИ ТА ОСНОВНІ ЗДОбУТКИ 

Досліджено одну з найбільш актуальних проблем сучасного цивільного проце-
суального права, а саме тенденції розвитку цивільного процесуального права в
європейських країнах – гармонізації цивільного процесуального права та її шляхів,
а також аналізу результатів, яких було досягнено. 

Ключові слова: цивільне судочинство, цивільне процесуальне право, гармоніза-
ція цивільного процесуального права.

Изарова И. А. Гармонизация гражданского процессуального права в евро-
пейских странах: направления и основные результаты

Исследовано одну из наиболее актуальних проблем современного гражданско-
го процессуального права, а именно тенденций развития гражданского процес-
суального права в европейских странах – гармонизации гражданского процес-
суального права и его направлений, а также анализа результатов, которые были
достигнуты. 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, гражданское процессуаль-
ное право, гармонизация гражданского процессуального права.

Izarova Iryna. Thе harmonization of civil procedurе in european countries:
ways and main results

The article is devoted to one of the most current trends in of civil procedural law in
European countries – the harmonization of civil procedure and its directions, also ana-
lyzing the results that have been achieved.

Key words: civil procedure, civil procedure, harmonization of civil procedural law.

Однією із найбільш важливих сучасних напрямків розвитку цивіль-
ного процесуального права є гармонізація цивільного процесуального
права, що зумовлена інтеграційними процесами, які закріплені в уста-
новчих договорах ЄС. Останнім часом саме в європейських країнах
активно відбувається гармонізаційна робота і в результаті здійснено
низку важливих для розвитку науки цивільного процесуального права
проектів. Дослідження напрямків і основних здобутків гармонізації
цивільного процесуального права в європейських країнах є надзвичай-
но актуальним і важливим з огляду на перспективи подальшого роз-
витку вітчизняного цивільного процесуального законодавства та з
огляду на євроінтеграційні процеси в Україні.
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В європейській науковій літературі проблемам гармонізації цивіль-
ного процесуального права сьогодні приділяють достатню увагу1;
поряд із цим у сфері вітчизняної науки цивільного процесу ці питання
можна цілком обгрунтовано віднести до малодосліджених2. 

Серед найбільших досягнень гармонізаційного процесу, що остан-
нім часом інтенсивно відбувається в європейських країнах, варто виді-
лити такі: 

по-перше, це Рекомендації Ради Європи R (84) 5 Principes de
procédure civile propres à améliorer le fonctionnement de la justice
1984 року3 та ALI-UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure
2004 року4; 

по-друге, це «Approximation of Judiciary Law in the European Union»
за проектом Marcel Storme 1994 року5 та перші європейські процедури
розгляду цивільних справ – European Order for Payment Procedure6 та
European Small Claim Procedure7; 

і по-третє, безумовно, це проект підготовки європейського модель-
ного кодексу, який здійснюється ELI-UNIDROIT «From Transnational
Principles to European Rules of Civil Procedure»8 та який, безумовно,
стане вагомим здобутком гармонізації цивільного процесуального
права. 

Якщо звернутися до перших кроків із гармонізації цивільного про-
цесуального права, то варто відзначити Рекомендації Ради Європи
1984 року «Principes de procédure civile propres à améliorer le fonction-
nement de la justice»(Принципи цивільного процесу, спрямовані на по -
кращення системи здійснення правосуддя). Завданнями цієї Реко мен -
дації були: 1) спрощення доступу до правосуддя, полегшення здійснен -
ня громадяними права на судовий розгляд; 2) спрямування подальшого
розвитку цивільного процесуального права на ефективне здійснення
судочинства; 3) спрощення і створення більш гнучкого і оперативного
цивільного судочинства при збереженні гарантій, наданих учасникам
цивільного процесу і високого якісного рівня правосуддя; 4) забезпе-
чення доступу сторін до спрощених форм судочинства і наділення суду
повноваженнями здійснювати судочинство більш ефективно9. 

Характеризуючи зазначені Принципи, можна відзначити, що вони
містили певні рекомендації та застереження, спрямовані на забезпе-
чення ефективного розгляду справи. Так, перший принцип встановлю-
вав вимоги або правила судового розгляду справи («розгляд справи, як
правило, повинен відбуватися не більше, ніж у двох засіданнях: перше,
можливо, попереднє слухання, яке має підготовчий характер, а друге –
в якому досліджуються докази, проводиться їх оцінка, і, якщо можли-
во, ухвалюється рішення» та інші); другий принцип визначає принцип
добросовісності («коли сторона порушила справу явно необгрунтова-
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но, суд повинен мати повноваження розглядати відповідну справу в
спрощеному порядку і накласти штраф на таку сторону або покласти
на неї відповідні витрати); третій та четвертий принципи визначають
роль судді в процесі («суддя повинен, принаймні, на попередньому
слуханні, але, якщо це можливо, на всіх етапах процедури, брати
активну участь у забезпеченні швидкого розгляду справи, враховуючи
права сторін і принцип їх рівності» та інші); п’ятий принцип визначає
правила доказування («якщо законом не передбачено інше, аргументи
сторін, вимоги і інші докази повинні бути представлені якнайшвидше
на початку процедури і в будь-якому разі до кінця стадії попереднього
судового розгляду» та інші); шостий принцип визначає вимоги до судо-
вого рішення («рішення, як очікується, повинно бути ухвалене до кінця
розгляду справи або негайно після цього» та інші); наступний сьомий
принцип містить заходи попередження зловживання засобами правово-
го захисту; і останні принципи визначають певні категорії справ і пра-
вила спрощеної процедури їх розгляду (зокрема, у разі надзвичайних
ситуацій; коли право не оспорюється; у трудових спорах, спорах про
оренду житла, і тих, що випливають із сімейних правовідносин, про
встановлення аліментів та інші), а також рекомендації про застосуван-
ня сучасних технічних засобів при здійсненні правосуддя.

Принципи, дійсно, є менш конкретними і ширшими, ніж проце-
суальні правила, тому більш підходять для гармонізації цивільного
процесуального права10. Європейські науковці відмічають істотну від-
мінність між фундаментальними та так званими «іншими» принципа-
ми цивільного судочинства: так, фундаментальні принципи цивільного
судочинства можна розглядати як стандарти, ігнорування яких уне-
можливлює справедливий судовий розгляд, тоді як інші принципи, які
не є фундаментальними, не ставлять під загрозу результати судового
розгляду11.

До фундаментальних принципів, як правило, відносять незалеж-
ність і неупередженість суду, право залучати адвоката і право бути
почутим, тоді як до інших відносять мову судочинства12. При цьому
слід відмітити, що точний зміст переліку фундаментальних принципів
цивільного судочинства є предметом наукових дискусій і тут важливе
значення мають саме гармонізовані принципи та практика ЄСПЛ.
Важливе значення, передусім, мають положення статті 6 Європейської
конвенції13, оскільки саме на її підставі було розроблено детальну
схему фундаментальних принципів, яких повинні дотримуватися суди
держав-членів Ради Європи, отже, здійснюється гармонізуючий вплив
на системи цивільного судочинства в Європі14. 

Як наголошують розрообники, саме в Принципах ALI-UNIDROIT,
які стали наступним важливим кроком гармонізації цивільного проце-
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суального права, поєдналися фундаментальні та інші принципи цивіль-
ного судочинства15. У 2004 році було реалізовано спільний проект
Американського інституту права (ALI) та Міжнародного інституту уні-
фікації приватного права (UNIDROIT), в результаті якого було створе-
но The ALI / UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure16. 

Проект був підготовлений робочою групою, члени якої зустрічали-
ся в цілому 20 днів в Римі впродовж 2000– 2003рр., керівниками вис-
тупили Дж. Хазард-молодший, Р. Штюрнер та M. Таруффо. У групі
були представники Аргентини, Бразилії, Франції, Німеччини, Італії,
Японії та Швейцарії з одного боку, і з іншого боку – країни загального
права, США та Англії17. При цьому, представники країн «загального
права» переважали, але їх опоненти чинили істотний опір, тому повсю-
ди була відчутна «стримуюча рука» континентального права, яка обме-
жувала загальне18.

Спочатку зазначений проект спрямовувався виключно на створення
транснаціональних правил для міжнародних комерційних спорів, але
пізніше, коли він у 2000 році був включений в рамки роботи UNIDRO-
IT, почалася робота над транснаціональними принципами цивільного
процесу. Вихідна ідея, яка підтримувалась членами групи, полягала в
необхідності створення зводу процесуальних правил, які могли б засто-
совуватися в будь-якій процесуальній системі в будь-якому регіоні
світу для вирішення спорів, що випливають з приватноправових спорів
за участі осіб, які не є резидентами держави, суд якої наділений компе-
тенцією із розгляду спору19. 

Тобто, ці Принципи були спрямовані на створення системи, яку
країна може запровадити для вирішення спорів, що виникають у між-
народних угодах, і спрямовуються до звичайних судів. У вступі було
визначено, що принципи можуть бути реалізовані в національній пра-
вовій системі по-різному: або за законом, або як комплекс правил, або
шляхом укладення міжнародного договору. Суди також можуть при-
вести свою практику у відповідність із Принципами, особливо у разі
погодження зі сторонами. 

Структурно проект представляє собою 31 принцип із коментарями
до них, а також вступ, де визначено сферу їх дії та імплементацію в
національне право. Серед принципів були закріплені наступні: 1) неза-
лежність, неупередженість і кваліфікація суду та суддів; 2) компетенція
по відношенню до сторін; 3) процесуальна рівність сторін; 4) право
наняти юридичного представника; 5) належне повідомлення і право
надати свої пояснення; 6) мова судочинства; 7) своєчасне здійснення
правосуддя; 8) тимчасові забезпечувальні заходи; 9) структура судо-
чинства; 10) принцип диспозитивності (Party Initiative and Scope of the
Proceeding); 11) обов’язки сторін та юридичних представників;
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12) множинність позовних вимог і сторін; вступ до процесу; 13) думка
Amicus Curiae; 14) обов’язок суду із керівництва процесом; 15) зали-
шення заяви без розгляду і ухвалення заочного рішення; 16) доступ до
інформації і доказів; 17) санкції; 18) доказові привілеї та імунітети;
19) усне та письмове представлення позиції сторін і доказів; 20) пуб-
лічність судочинства; 21) тягар доказування і критерій доведення;
22) обов’язок визначення питань факту та права; 23) судові рішення та
його мотиви; 24) мирова угода; 25) судові витрати; 26) негайне вико-
нання судових рішень; 27) апеляція; 28) Lis Pendens та Res Judicata;
29) ефективне виконання; 30) визнання судових рішень; 31) міжнарод-
не судове співробітництво.

Як вказує Н. Ендрюс, Принципи визначені на троьох рівнях: фунда-
ментальні процесуальні гарантії, інші провідні принципи та «рамкові
або випадкові принципи», тобто, варіюються від квазіконституційної
декларації фундаментальних процесуальних гарантій до основних
принципів, що визначають хід процесу, конкретні важливі деталі про-
цедури20. 

Ці принципи були також доповнені певними правилами – «Rules of
Transnational Civil Procedure» (Правила транскордонного цивільного
процесу), які не були ухвалені ні UNIDROIT, ні ALI, і були доповнен-
ням до принципів, за допомогою яких можна було б більш успішно їх
запровадити в національну систему. Правила є більш детальними та
конкретними, ніж загальні принципи, тому можуть стати кращою реко-
мендацією для національних законодавців, які хочуть використати при-
нципи в якості основи для перегляду своїх процесуальних норм21.

В.В. Комаров цілком справедливо зауважує, що ці Правила можна
розглядати як приклад нормативного акта, що претендує на масштабну
гармонізацію цивільного судочинства, в якому автори намагалися вия-
вити фундаментальну тотожність і основні відмінності між проце-
суальними системами континентального і загального права та закріп-
люють основні принципи цивільного судочинства, які визнаються в
сучасних суспільствах і є спробою об’єднати кращі елементи змагаль-
ної процедури і те, що властиво процесуальним системам загального і
континентального права22.

Наступною найбільш системною спробою гармонізації цивільного
процесуального права став проект робочої групи Марселя Шторма.
Упродовж 1987–1994 рр. під його керівництвом було підготовлено
серію статей із роз’ясненнями, спрямованих на гармонізацію цивіль-
ного процесуального права в ЄС, які дістали назву «Approximation of
Judiciary Law in the European Union» («Зближення судового права в
ЄС»)23. Проект можна назвати успішним початком реалізації ідеї
запровадження єдиних підходів у цивільному судочинстві на європей-
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ському просторі з огляду на спричинений науковий резонанс та резуль-
тати, яких було досягнуто.

Професор Марсель Шторм відіграє надзвичайно важливу роль в
розвитку цивільного процесуального права, здійснивши величезний
вклад в науку і доклавши титанічні зусилля до реалізації ідей зближен-
ня та гармонізації цивільного процесуального законодавства країн-чле-
нів ЄС. Він став одним із ідейних провідників та натхненником підго-
товки єдиного кодексу цивільного судочинства, засновником IAPL
(Міжнародної Асоціації Процесуального Права). На першому
Всесвітньому Конгресі цієї асоціації у 1977 року, який було проведено
в місті Гент, де народився і виріс Марсель Шторм, він зробив пропози-
цію підготувати єдиний європейський кодекс цивільного судочинства з
огляду на закріплені в Європейській конвенції права кожної особи на
справедливий розгляд справи в суді та задля забезпечення положень
установчих договорів ЄС. У 1986 році він знову запропонував доволі
еволюційну для того часу ідею перебороти табу і преференції націо-
нальних держав регулювати цивільні процесуальні правовідносини та
створити єдиний кодекс цивільного процесу на теренах Євросоюзу. І
тільки після цього Єврокомісією було створено робочу групу із два-
надцяти представників від кожної країни-члена ЄС, яка розпочала
свою роботу у 1987 року. 

Фінальний звіт робочої групи було опубліковано у 1994 році. За цим
проектом готувався єдиний модельний кодекс цивільного судочинства
країн-членів ЄС, але, з огляду на суттєві розбіжності у врегулюванні
інститутів цивільного процесуального права, було виділено 16 питань,
які в подальшому слід було б апроксимувати: примирення сторін; поча-
ток розгляду справи; предмет судового спору; відкриття доказів; свід-
ки; доказування і докази; припинення розгляду; розгляду за замовчен-
ням; витрати; забезпечувальні заходи; платіжні доручення; виконання;
пеня за невиконання судового акту; строки; недійсність; звернення та
відводи суддів24.

Проект М. Шторма викликав деякі дискусії в науковому товаристві,
зокрема, був розкритикований П. Ліндбломом25. Незважаючи на кри-
тику своїх ідей, а також власні сумніви у можливості їх швидкої прак-
тичної реалізації, професор Шторм до найбільших досягнень гармоні-
зації цивільного процесуального законодавства в ЄС відносить
European Order for Payment Procedure та European Small Claim
Procedure – дві сучасні, альтернативні національним, спрощені проце-
дури розгляду справ. Можна погодитись, що саме його ідеї були покла-
дені в основу подальшої роботи із гармонізації цивільного процесуаль-
ного права, зокрема, знайшли своє відображення у цих процедурах.
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Відправною точкою реалізації цих ідей стали Green Paper on a
European Order for payment procedure від 20 грудня 2002 року26, де було
запропоновано для обговорення спрощену процедуру розгляду справ.
У 2006 році було запроваджено European order for payment procedure
(надалі – EOPP), які вступили в силу 12 грудня 2008 року. 

EOPP представляють собою конкретні прискорені недорогі проце-
дури вирішення спорів, які не будуть оскаржуватися, і забезпечують
швидку сплату заборгованості і використовуються в багатьох країнах
ЄС. Було передбачено дві наступні моделі розгляду справ: по-перше, це
так звана «доказова» модель, в якій позивач надає письмові докази в
обгрунтування своїх вимог, які розглядаються суддею; і, по-друге,
модель «без доказів», коли суд, у випадках, коли претензії допустимі і
задоволені основні формальні вимоги, ухвалює постанову про виплату
без надання підтверджуючих документів. Заявники можуть звернутися
в одному або іншому порядку, деколи застосування цих моделей зале-
жить від конкретної країни27.

І, безумовно, поряд із EOPP, істотним досягненням гармонізації
цивільного процесуального права є запровадження процедури, яка
регулює порядок судового розгляду дрібних спорів – European Small
Claims Procedure (надалі – ESCP), який набув чинності 1 січня 2009
року (надалі – ESCP). ESCP представляє собою унікальну систему, яка
із 2009 року запроваджена на територіях всіх країн-членів ЄС (окрім
Данії). Єдина процедура транскордонного врегулювання цивільних та
комерційних справ, ціна позову в яких не перевищує 2000 євро, є аль-
тернативою національним процедурам вирішення таких спорів. В дея-
ких державах-членах були передбачені різні спрощення загальних про-
цедур для розгляду справ із невеликими сумами, і вони стали прикла-
дом для ESCP. 

Ці правила покликані надати можливість громадянам і бізнесменам
у всій Європі якнайшвидшого і доступного цивільного правосуддя у
справах; вони є одноманітним у всіх державах-членах і в усіх проце-
суальних діях від початку процедури до виконання рішення суду. Нею
передбачено спрощений порядок подання доказів, а також можливість
проведення розгляду справи виключно письмово, однак можливість
оскаржити рішення повністю виключається або обмежується.

Критикуючи підходи, застосовані при запровадженні цих процедур,
М. Шторм відмітив, що сучасний курс, на якому базується європейське
процесуальне право, є невірним шляхом з огляду на те, що перші дві
по-справжньому європейські процедури не вірні у своїй структурі,
оскільки вони помилково були обмежені транскордонними спорами і
існують пліч-о-пліч з низкою правил, які застосовуються у 27 держа-
вах-членах28; крім того, обидва регламенти виявили низку прогалин,
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які повинні бути заповнені і доповнені кожною з 27 національних зако-
нодавчих влад29.

Але, незважаючи на певні недоліки, які супроводжують запровад-
ження цих процедур, їх прийняття слід визнати вагомим кроком у роз-
витку спільного європейського цивільного правосуддя.

Сучасний етап гармонізації цивільного процесуального права в
європейських країнах характеризується спрямуванням у напрямку роз-
робки єдиного модельного кодексу правил цивільного судочинства. 

Гармонізація цивільного процесуального права повинна була при-
вести до прийняття або Codigo Tipo Europeo, або основи, яка б сліду-
вала моделі, розробленої для проекту кодексу Європейського договір-
ного права, зауважував свого часу Марсель Шторм30. Прикладом тако-
го модельного кодексу, зазвичай, називають Codigo Procesal Civil
Modelo para Iberoamerica 1988 р. Цей кодекс було підготовлено
Американським інститутом процесуального права, який було заснова-
но у Монтевідео на Першій Латиноамериканській конференції з проце-
суального права в 1957 року31. Хоча цей кодекс не отримав обов’язко-
вої сили, він виступає моделлю для реформ в процесуальному праві в
Латинській Америці, зокрема, одним з перших прикладів його впливу
є Codigo General del Proceso 1989 року в Уругваї та інші, що є надзви-
чайно важливим досягненням гармонізації права32. Це цілком обгрун-
тований та очевидний процес для країн – колишніх колоній Іспанії та
Португалії, враховуючи їх взаємозв’язок та взаємозалежність розвитку
правових систем, сьогодні об’єднаних у Організацію Іберо-Амери кан -
ських держав33. Не випадково останніми роками ця проблематика
почала привертати увагу деяких вчених зі Східної Європи як приклад
комплексної гармонізації цивільного процесуального законодавства в
регіональному масштабі, як вірно зауважує В.В. Комаров34. 

Але гармонізації регіональних правил більше уваги приділяють
науковці Західної Європи – так, The European Law Institute (Євро -
пейський інститут права) спільно із UNIDROIT у 2013 році запровад-
жують проект під назвою «From Transnational Principles to European
Rules of Civil Procedure» («Від транснаціональних принципів європей-
ським правил цивільного судочинства») з огляду на передбачену в
UNIDROIT Робочу програму на 2014 – 2016 рр. «Transnational civil pro-
cedure – formulation of regional rules» («Транснаціональний цивільний
процес – розробка регіональних правил»)35. 

Відправною точкою для цієї роботи були визначені Принципи ALI-
Unidroit, які будуть розвиватися в світлі: 1) Європейської конвернції і
Хартії фундаментальних прав ЄС; 2) подальшого зближення права ЄС;
3) загальних традицій європейських країн; 4) проекту робочої групи
проф. Шторма; а також інших необхідних європейських джерел.
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Як зазначають автори проекту, він може служити корисним інстру-
ментом для уникнення фрагментарних і безсистемних змін європей-
ського цивільного процесуального права, а також для подальшого роз-
витку Принципів АLI/ UNIDROIT, і представляє собою першу спробу
розвитку інших регіональних проектів адаптації цих Принципів до
особливостей регіональних правових культур та правил36.

Перша зустріч робочої групи відбулась у Відні 18-19 жовтня 2013
року та була спрямована на початковий аналіз серії різних тем з метою
виявлення найбільш перспективних питань і найбільш підходящих
методологічних підходів для проекту. Як зауважують учасники Initial
report on the ELI-UNIDROIT 1st Exploratory Workshop37 є підстави для
оптимізму щодо перспектив загальноєвропейських правил в багатьох
областях цивільного судочинства, зокрема, вони зауважують про те, що
розробка типового європейського кодексу є реалістичною, але проект
не повинен бути обмежений транскордонними справами.

Слід відмітити важливість та нагальну необхідність приєднання до
гармонізаційних процесів, які відбуваються в ЄС. По суті, відносини
між європейськими і національними правилами, як правильно заува-
жив М. Шторм, можуть бути врегульованим шляхом одного із наступ-
них способів: або поганим прикладом, встановленим правилами типу
ЕSCP, коли європейські і національні процедури існують поряд, кожне
зі своєю власною сферою застосування; або заміною національного
процесуального законодавства кожної з держав-членів європейською
системою процесуального права, що є абсолютно нереальним; або
надання громадянину вибір між національними та європейськими пра-
вилами процедури, іншими словами, «нехай переможе найсильні-
ший»38.

Останній підхід і варто підтримати, оскільки цілком очевидно, що
будь-яка особа буде шукати найбільш ефективний оптимальний спосіб
та форму захисту своїх прав, що на практиці покаже найкращі шляхи
до удосконалення цивільного судочинства і дозволить уникнути необ-
грунтованих непослідовних змін. 
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ПРОбЛЕМИ УКЛАДАННЯ 
ЗНАчНИХ ПРАВОчИНІВ ТА ПРАВОчИНІВ, 

ЩОДО ВчИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

Досліджено аспекти правової природи значних правочинів та правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість. Проведено аналіз положень чинного законо-
давства України, а також правозастосовчої практики щодо умов та порядку
укладення зазначених правочинів. У висновках вказується на важливість регулю-
вання відносин, пов’язаних з укладанням значних правочинів та правочинів, щодо
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вчинення яких є заінтересованість, зокрема, в частині захисту прав міноритарних
акціонерів.

Ключові слова: значні правочини, правочини, щодо вчинення яких є заінтересо-
ваність, акціонерне товариство.

Борцевич П.С. Проблемы заключения существенных соглашений и согла-
шений с заинтересованностью

Исследованы аспекты правовой природы существенных соглашений и согла-
шений с заинтересованностью. Проведен анализ положений действующего зако-
нодательства Украины, а также правоприменительной практики касаемо усло-
вий и порядка заключения указанных соглашений. В выводах обращается внимание
на важность регулирования отношений, связанных с заключением существенных
соглашений и соглашений с заинтересованностью, в частности, касаемо защиты
прав миноритарных акционеров.

Ключевые слова: существенные соглашения, соглашения с заинтересован-
ностью, акционерное общество.

Bortsevych Pavlo. Problems conclusion of the significant agreements and the
agreements in relation to the commission of which is interest

The article researched aspects of the legal nature of the significant agreements and
the agreements in relation to the commission of which is interest. Analysis of the current
legislation of Ukraine and legal practice on the conditions and procedure making these
agreements. The findings indicate the importance of regulation of relations connected
with the conclusion of the significant agreements and the agreements in relation to the
commission of which is interest, particularly in the protection of the minority stockhold-
ers. 

Key words: significant agreements, agreements in relation to the commission of
which is interest, joint stock company.

Одним із найважливіших кроків в розвитку корпоративного права в
Україні стало прийняття Закону України «Про акціонерні товариства».
Положеннями даного закону вперше на законодавчому рівні були
закріплені поняття «значний правочин» і «правочин, щодо вчинення
якого є заінтересованість», та визначені процедури їх укладання.
Враховуючи значні наслідки для акціонерного товариства та, відповід-
но, прав акціонерів, що можуть бути спричинені укладанням даних
правочинів, зокрема, у виведенні майна (основних фондів, коштів)
акціонерного товариства, дослідження правової природи та особливос-
тей укладання таких правочинів є актуальним та важливим. 

Варто вказати на недостатній рівень дослідження проблематики
укладання значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість. Хоча науковці та юристи-практики, серед яких
М.А. Марголін, Е.Р. Кібенко, О. Розгон, С.Л. Будилін, Н.Н. Соломатіна,
Л.А. Тріфонова та інші, досліджували певні аспекти укладання знач-
них правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
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але єдиних підходів щодо визначення понять таких правочинів та особ-
ливостей їх укладання не існує.

Досліджуючи правову природу та особливості укладання значних
правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
необхідно зазначити, що легальне визначення значного правочину
визначено в статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства». Так,
значний правочин – правочин (крім правочину з розміщення товарис-
твом власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринко-
ва вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і
більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річ-
ної фінансової звітності.

Метою визначення правочину як значного є насамперед встанов-
лення обмеження можливості вчиняти певні дії керівником юридичної
особи або її виконавчим органом. Для віднесення правочину до числа
значних необхідно, щоб правочин був спрямований на відчуження пев-
ного майна товариства, що потенційно може негативно вплинути на
майновий стан товариства. При цьому головним повинно бути те, що
зацікавлені особи, зокрема, особи, які володіють корпоративними пра-
вами щодо юридичної особи (учасники господарського товариства),
будуть вчасно проінформовані про дійсний майновий стан юридичної
особи, про сутність та наслідки правочину та погодяться у необхідній
формі з його вчиненням, тобто приймуть на себе можливість настання
любих його наслідків (у тому числі й несприятливих).

Карчевський К.А. зазначає, що для того, щоб правочин можна було
віднести до числа значних, буде необхідно, щоб за його результатом
майновий стан юридичної особи значно погіршувався. Погіршення
повинно міститися у зменшенні розміру активів товариства. Значне
погіршення майнового стану (активів) є поняттям оціночним. Не ви кли -
кає сумніву, що зменшення розміру активів на 50 та більше відсотків
однозначно буде значним погіршенням майнового стану. Значне погір-
шення буде й у разі зменшення розміру активів на 40, і навіть на 30 від-
сотків. Нижчі межі можуть бути різними. Так, за законодавством Росії –
це 25 відсотків, за законодавством України – всього 10 відсотків1. 

Законом України «Про акціонерні товариства» взагалі не передбаче-
но жодних правових наслідків недотримання порядку вчинення знач-
ного правочину. Цей факт ускладнює процедуру визнання значного
правочину акціонерного товариства недійсним. Хоча, якщо значний
правочин буде вчинено без прийняття рішення відповідного органу
товариства і не буде оскаржений і визнаний судом недійсним, він збе-
рігає свою юридичну силу і не визнається нікчемним.

Щодо правочинів із заінтересованістю, то в статті 71 Закону
України «Про акціонерні товариства» не дано чіткого визначення цим
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правочинам, а тільки зазначено перелік осіб, які вважаються заінтере-
сованими у здійсненні цього правочину: «Особою, заінтересованою у
вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова
особа органів товариства; член її сім’ї – чоловік (дружина), батьки
(усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чолові-
ки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій
особі органів товариства, членам її сім’ї, становить 25 і більше відсот-
ків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім’ї володіє 25 і
більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа
(особи – разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаве-
дених ознак: 

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу
юридичної особи, яка є стороною правочину; 

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства
(посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину; 

3) внаслідок такого правочину придбаває майно; 
4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім

представництва товариства посадовими особами)»2.
Хоча в Україні тільки нещодавно відбулася «корпоративна» рефор-

ма, але певні положення, що закріплювали зобов’язання органу або
особи, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи
закону виступає від її імені, діяти в інтересах юридичної особи, добро-
совісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень, вже були
відображені в ч. 3 ст. 92 Цивільного кодексу України. Положення, які
визначали дійсність договорів (угод), укладених на суму, що переви-
щує зазначену в статуті товариства (тепер – значних правочинів)
закріплювалися в ст. 41 Закону України «Про господарські товарис-
тва», а умови визнання недійсності угод, укладених керівником з пере-
вищенням повноважень, визначалися в Рекомендації президії Вищого
господарського суду України від 28.12.2007 р. № 04 – 5/14. Отже, незва-
жаючи на те, що Україна довгий час законодавчо не закріплювала такі
поняття, як «правочини із заінтересованістю» та «значні правочини»,
передумови для цього закріплення вже були сформовані.Тим паче, що
до прийняття Закону України «Про акціонерні товариства» 17 вересня
2008 року, кількість позовів про визнання таких правочинів недійсни-
ми зростала. Подібні позови стали називати «похідними» – у них пози-
вач-акціонер від свого імені обґрунтовує порушення інтересів товарис-
тва. При цьому він може діяти як добросовісно, справді переймаючись
інтересами акціонерного товариства (наприклад, у ситуації, коли
майно товариства продається за безцінь особам, безпосередньо
пов’язаним з головою правління), так і недобросовісно: похідні позови
швидко стали поширеним засобом корпоративного шантажу та одним
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із знарядь рейдерів3. Через це, а також враховуючи відсутність чіткого
законодавчого регулювання, починаючи з 2003-2004 років судова прак-
тика характеризовалась повним запереченням законного інтересу
акціонера на подання похідних позовів. Так, Верховний Суд України
пристав на позицію, згідно якої акціонери не належать до кола суб’єк-
тів, котрі мають право оспорити договір, укладений акціонерним това-
риством з іншою особою, бо подібні спірні договори не порушують
передбачені законом права позивача-акціонера, до того ж акціонер не
наділений суб’єктивним правом щодо здійснення повноважень власни-
ка майна акціонерного товариства4.

Саме ця правова позиція Верховного Суду України фактично лягла
в основу Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 р.
N18-рп/2004 у справі за конституційним поданням 50 народних депу-
татів України щодо офіційного тлумачення окремих положень ч.1 ст.4
ЦПК України (справа про охоронюваний законом інтерес), у якій зроб-
лений висновок про те, що легітимні інтереси акціонерного товариства
формулюються його вищими органами і захищаються в суді не окре-
мим акціонером, індивідуальні інтереси якого можуть суперечити як
інтересам інших акціонерів, так і законним інтересам усього товарис-
тва, а правлінням чи іншими спеціально уповноваженими на це вико-
навчими органами останнього5. Дотримання судами цієї правової пози-
ції поклало край масовій практиці похідних позовів акціонерів про
визнання недійсними правочинів, укладених акціонерним товариством
з третіми особами. Однак, цей захід не усунув самої проблеми, і в
подальшому права міноритарних акціонерів залишаються незахищени-
ми, тому що український законодавець прямо не передбачив в Законі
України «Про акціонерні товариства» належного механізму захисту
прав міноритарних акціонерів. Аналізуючи Рішення Конституційного
Суду України від 1 грудня 2004 р. та Закону України «Про акціонерні
товариства» можна зробити висновок, що визнання недійсним право-
чину, щодо вчинення якого є заінтересованість, можливе тільки при
порушенні інтересів товариства, а тому і правом на подання такого
позову наділяється лише акціонерне товариство, а не окремий акціо-
нер, оскільки законом останньому таке право не надане. Однак деякі
вчені, зокрема Т. Боднар, висловлюють думку про те, що оскільки наве-
дені норми не вказують на особу, за позовом якої правочин, щодо якого
тут йдеться, може бути визнаний недійсним, слід виходити з аналогії
закону і вважати, що такий позов може бути поданий як самим акціо-
нерним товариством, так і будь-ким з його акціонерів6. 

Варто зазначити, що законодавець закріпив в одному розділі Закону
«Про акціонерні товариства» правочини, щодо вчинення яких є заінте-
ресованість та значні правочини. Тому можна зробити припущення, що
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це було здійснено не випадково, і законодавець мав на меті можливе
застосування за принципом аналогії закону положень, передбачених
статтею 72 Закону «Про акціонерні товариства» щодо правочинів із
заінтересованістю до значних правочинів акціонерного товариства7.

Ще однією проблемою визнання недійсними угод із заінтересова-
ністю є складність доведення зв’язків заінтересованої особи з пов’яза-
ними особами, учасниками угоди.

Одним із способів захисту акціонерів від потенційного порушення
їхніх прав та інтересів, зазначеного у ч. 1 ст. 71 Закону України «Про
акціонерні товариства», є обов’язок особи, заінтересованої у вчиненні
правочину, протягом 3 робочих днів з моменту виникнення в неї заін-
тересованості поінформувати товариствопро наявність у неї такої заін-
тересованості. Виникає питання про те, що ж саме слід розуміти під
«моментом виникнення заінтересованості»: це може бути момент, коли
заінтересована особа приймає рішення про участь як сторони в конк-
ретному правочині або момент, коли така особа дізналася або повинна
була дізнатися про наявність факту заінтересованості, або момент
виникнення іншого юридичного факту. Вбачається слушною думка О.І.
Виговського, який вважає, що обов’язок повідомляти товариство про
факт заінтересованості виникає у відповідної особи з моменту, коли
вона дізналася або повинна була дізнатися про його наявність8. 

З огляду на вищевикладене, можна зробити висновок, що такі
поняття, як «правочини із заінтересованістю» та «значні правочини» –
це нові інститути української нормотворчості, які знайшли своє закріп-
лення із прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства».
Необхідність нормативного закріплення цих правочинів виникла не
випадково, адже зважаючи на практику вчинення подібних правочинів
в інших країнах, зокрема в Російській Федерації, механізм їх належно-
го виконання потребує вдосконалення з метою забезпечення прав міно-
ритарних акціонерів, захисту їх від недобросовісного менеджменту,
обмеження можливості посадових осіб акціонерного товариства злов-
живати своїм становищем і вчиняти дії, спрямовані на завдання шкоди
інтересам товариства.
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Н. В. фЕДОРЧЕНКО

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Статтю присвячено питанню визначення предмета договору про надання
послуг. Акцентується увага на проблемі розмежування дій як послуг та результа-
тів цих дій, на основі чого доведено, що до відносин з надання послуг термін
«результат» можна використовувати лише в широкому значенні цього слова,
обґрунтовуючи виконання послугонадавачем своїх обов’язків відповідно до завдан-
ня замовника. 

Ключові слова: договір про надання послуг, послуга, предмет договору, діяль-
ність, результат діяльності, нематеріальне благо, предметна поведінка виконав-
ця. 

Федорченко Н.В. К вопросу о предмете договора о предоставлении услуг
Статья посвящена вопросу определения предмета договора о предоставлении

услуг. В статье акцентируется внимание на проблеме разграничения действий
как услуг и результатов этих действий, на основе чего доказано, что к отноше-
ниям по предоставлению услуг понятие «результат» можно использовать только
в широком смысле этого слова, обосновывая выполнения услугодателем своих обя-
занностей в соответствии с заданием заказчика. 

Ключевые слова: договор о предоставлении услуг, услуга, предмет договора,
деятельность, результат деятельности, нематериальное благо, предметное
поведение исполнителя.
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Fedorchenko Natalia. On the subject of the contract for services
The article is devoted to the definition of the service contract. This paper focuses on

the problem of differentiation of services and acts as a result of these actions, on the basis
of which it is proved that the relationship of service provision, the term «result» can only
be used in the broadest sense of the word, arguing posluhonadavachem perform their
duties in accordance with the сustomer.

Key words: service agreement, a service contract subject, activity, performance,
intangible benefit, substantive conduct performer.

Традиційно в цивілістиці дослідження питання про правову приро-
ду будь-якого договору відкривається характеристикою його предмета,
яка проливає «світло» на квінтесенцію договору, його сутнісні юри-
дичні ознаки, що дозволяють відмежувати його від суміжних договір-
них типів. Тому й недивно, що ще Г. Ф. Шершеневич звертав увагу на
те, що предмет договору – це той юридичний наслідок, на який спря-
мована узгоджена воля двох або більше сторін1. 

Аналізуючи законодавчу дефініцію договору про надання послуг,
слід звернути увагу на допущену в ній тавтологію, а саме: поняття дого-
вору розкривається шляхом використання терміна «послуга» (за дого-
вором про надання послуг виконавець зобов’язується … надати послу-
гу). Далі законодавець намагається конкретизувати поняття послуги
шляхом вказівки на обов’язок виконавця вчинити певні дії або здійсни-
ти певну діяльність. Таке формулювання ч. 1 ст. 901 ЦК України дозво-
ляє зробити висновок про те, що послуга може виражатися як у вчи-
ненні однієї або кількох конкретних дій, так і у здійсненні певної діяль-
ності протягом тривалого часу або постійно. Таким чином, аналізуючи
визначення договору про надання послуг слід виходити з того, що
надання послуги пов’язано із зобов’язанням вчинення певної дії або ж
зі здійсненням певної діяльності, що можна пояснити лише необхідні-
стю охопити всі види послуг, яке б незначне місце вони не займали.

Тобто законодавче визначення предмета договору про надання
послуг передбачає, що він (предмет) встановлюється через відносини
замовника і виконавця з приводу послуги, тотожним поняттям якої, як
зазначалось нами вище, є певні дії або певна діяльність. Слушною з
цього приводу є думка І. А. Діковської, яка стверджує, що головними
рисами послуги як предмета договору про надання послуг є невідділь-
ність її результатів від процесу надання і споживність цих результатів
у процесі певної дії чи діяльності2. 

Заслуговує на увагу щодо цього позиція С. Ємельянчика згідно з
якою послуга як об’єкт зобов’язання може виступати лише в його
активній формі (власне сама дія), а в іншій, пасивній формі (тобто
утримання від дій), послуга існувати не може3. На думку інших дослід-
ників, поняття дії (діяльності) слід тлумачити більш широко, оскільки
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на практиці цілком можливі випадки, коли надання і, відповідно, спо-
живання послуги може відбуватися у процесі бездіяльності виконав-
ця4. Так, Г. М. Ярошевська під предметом договору про надання юри-
дичних послуг пропонує вважати діяльність послугонадавача (адвока-
та, нотаріуса, приватнопрактикуючого юриста), спрямовану на задово-
лення потреб юридичного (правового) характеру послугоотримувача
(клієнта)5. 

Слід зазначити, що вищенаведена концепція розуміння предмета
договорів про надання послуг є неєдиною в цивілістичній науці. Так,
С. С. Алексєєв визначав, що послуга – це не сама по собі діяльність, а
певний результат6. О. О. Красавчиков вважав, що діяльність може і не
мати матеріального (упредметненого) результату, але вона не безре-
зультатна7.

Трапляється таке розуміння послуги й в сучасних працях вітчизня-
них дослідників. Так, В. Приходько пропонує визначення послуги як
корисного результату дії (діяльності), що полягає у корисному ефекті,
оскільки корисний ефект задовольняє потреби особи (саме для досяг-
нення цього результату укладається договір про надання послуг)8.
Через результат діяльності визначає послугу і Н. Федосенко, зазначаю-
чи, що діяльність і результат, на перший погляд, виступають як «рівно-
значні» величини, якщо вважати, що задовольнити потребу можна
лише за допомогою діяльності. Якщо ж виходити з того, що діяльність
є не самоціллю, а засобом досягнення мети – задоволення потреби, то
акцент у визначенні послуги зміщується саме до результату, адже дуже
складно визначити мету діяльності. Логічною є побудова «результат
діяльності», оскільки вона відповідає меті, яку ставить перед собою
замовник, вступаючи у відповідне правовідношення9. 

Однак із наведених визначень вбачається, що тлумачення послуги
через результат діяльності у відриві від самої діяльності є непродук-
тивним, оскільки, по-перше, наявність відокремленого результату вис-
тупає конститутивною ознакою договірного типу з виконання робіт, що
може призводити до їх невиправданого ототожнення на практиці, по-
друге, у підсумку всі прибічники цієї концепції визначають послугу
через діяльність та/або дію.

Зважаючи на наведене можна констатувати, що наведені думки
дослідників схожі в тому, що результатом послуг не може виступати
уречевлений результат. Натомість в юридичній літературі трапляються
протилежні судження, що ставлять під сумнів доцільність сприйняття
результату в договорі про надання послуг. Так, в одній із ранніх робіт
Ю. Х. Калмикова міститься твердження, що у зобов’язаннях з надання
послуг визначальним фактором є специфіка самих дій як послуг, а не
результати цих дій10. 
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Однак не можна не помічати послуг, в яких сторони пов’язують
виникнення і здійснення своїх прав і обов’язків з досягненням певного
результату. Так, за договором комісії цим результатом є факт укладен-
ня в інтересах замовника (як результат) комісіонером певного правочи-
ну. За договором доручення прикладом прояву його результативності
можна назвати подання повіреним позовної заяви до суду тощо. Тобто
за подібними договорами замовників цікавить не сама дія як така, а
досягнення певного передбачуваного результату.

Відразу відзначимо, що в даному випадку йдеться не про уречевле-
ний результат. Щоправда в юридичній літературі трапляються й проти-
лежні думки. Так, існує сумнівна точка зору, що результат медичної
послуги може бути матеріальним (наприклад, встановлення протезу), і,
відповідно, таку послугу дослідниця пропонує умовно іменувати
«матеріальною»11. На нашу думку, спроба знайти матеріальне відобра-
ження послуги має яскраво виражений штучний відтінок. Очевидно,
пошук якого-небудь «матеріалізованого результату» продиктований
бажанням поширити на відносини про надання послуг норм про дого-
вори підряду. 

На невіддільність результату від діяльності вказує В. В. Луць, на
думку якого, результат діяльності щодо надання послуг полягає в само-
му наданні послуг (тобто діяльності)12. Тобто вчений наголошує на
злитті результату діяльності з самою діяльністю виконавця.

Сприймаючи цю концепцію, законодавець у ч. 1 ст. 901 ЦК України
закріпив за замовником право вимагати від виконавця надання послу-
ги, що відображається у вчиненні певної дії або здійсненні певної
діяльності, не зазначаючи про досягнення якого-небудь (уречевленого
чи неуречевленого) результату. Тобто можемо констатувати, що законо-
давець фактично сприйняв позицію вітчизняних вчених, оскільки в
протилежному випадку (вказавши на результат як на обов’язкову озна-
ку досліджуваних відносин), законодавець зобов’язаний був би
пов’язати з ним ряд обов’язків сторін про прийняття результату послуг,
їх оплати тощо, чим нівелював би різницю між договорами з виконан-
ня робіт та надання послуг. 

Зважаючи на наведене вважаємо, що використання терміна «резуль-
тат» у відносинах з надання послуг у вузькому його розумінні є не зов-
сім доцільним, оскільки зазвичай його застосовують в підрядних від-
носинах для позначення підсумку роботи підрядника. Натомість до від-
носин з надання послуг термін «результат» можна використовувати
лише в широкому значенні цього слова, обґрунтовуючи виконання
послугонадавачем своїх обов’язків відповідно до завдання замовника.

На підтвердження цього висновку доцільно навести думку
Г. Дернбурга, що результат у відносинах з надання послуг, безумовно,
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повинен бути, причому таким результатом є не речово-матеріальний
результат, а якийсь інший результат – «opus»13. Видається, що вчений
вживаючи термін «opus», мав на увазі економічний результат, вкладаю-
чи в нього більш широкий зміст, ніж тільки результат матеріальний. До
економічного результату він відносив результат різних маніпуляцій з
тілесними речами, наприклад, перевезення речей, людей, нематеріаль-
ні дії ділового, художнього, технічного, наукового характеру, що мають
грошову оцінку14. Загалом з таким підходом до розуміння предмета
договору про надання послуг можна погодитись, однак із застережен-
ням, що вживання терміна «opus» у значенні тільки речово-матеріаль-
ного результату є некоректним, а тому, відповідно, термін «результат»
можна було б сміливо замінити терміном «ефект» або «благо». Цей сус-
пільно корисний ефект (або благо) виступає не у формі речей, а у формі
діяльності.

Зазначене знаходить підтвердження в п. 17 ч. 1 ст. 1 Закону України
«Про захист прав споживачів», а саме послугою визнається діяльність
виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного дого-
вором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за
індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особис-
тих потреб.

Як зазначає В. В. Рєзнікова, концепція визначення сутності послуги
через категорію «благо» вважається в економічній та правовій доктри-
ні доволі перспективною. Вчення про економічні блага базується на
філософському розумінні категорії «благо» як предмету чи явища, яке
задовольняє певну потребу конкретної особи, що відповідає її загаль-
ним потребам, цілям, прагненням. Так, в межах аналізованої концепції
корисними вважаються предмети, що перебувають у причинному
зв’язку із задоволенням потреб певної особи. Вони стають благами
через усвідомлення особою цього причинного зв’язку та набуття нею
правомочності застосувати ці предмети для задоволення власних
потреб15. 

Отже, якщо розширити предметну сферу регулювання договірних
зобов’язань з надання послуг, не обмежуючи їх тільки нематеріальни-
ми послугами, слід зазначити про існування певного зв’язку діяльнос-
ті виконавця послуг з їх результатом, досягнення якого становить мету
взаємодії учасників в рамках зобов’язального правовідносини.
Схожого висновку дотримується Н. В. Дроздова, яка під послугою про-
понує розуміти дію, що виражена в конкретному корисному результаті,
який створено працею особи (юридичної чи фізичної), нематеріально-
го (неречового) за формою, який невідокремлений від діяльності його
виконавця і становить об’єктивно досяжні зміни в зовнішньому світі
або стані суб’єкта16. 
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І дійсно, замовника не цікавить здійснення діяльності саме по собі,
якщо вона не привела до бажаної мети, адже часто обов’язок замовни-
ка здійснити оплату наданих послуг пов’язується з досягненням пев-
ного результату. Наприклад, при наданні маркетингових послуг часто
вказують на наявність результату діяльності виконавця. Більше того,
окремі дослідники вказують на матеріальний характер результату мар-
кетингових послуг, що дозволило їм відносити їх до договорів підряд-
ного типу. На підтвердження цього висновку І. Р. Шишка зазначає про
наявність відокремленого від виконавця матеріального результату
робіт, який може використовуватись після припинення правового зв’яз-
ку між сторонами17. До такого результату відносять переданий замов-
нику акт, в якому відображені результати виконаних робіт. На нашу
думку, подібний документ є лише своєрідним звітом виконавця перед
замовником про виконане завдання. Його не можна ототожнювати з
матеріальним результатом. Уречевлений же результат може бути отри-
маний тільки внаслідок обробки вихідного матеріалу, зміни його влас-
тивостей і якості. Навряд чи аркуш паперу, заповнений виконавцем
послуги, можна розцінювати як матеріалізований результат і виходячи
з цього підтримувати дискусію про спірність правової природи відно-
син з надання маркетингових та інших послуг, оскільки результат мар-
кетингових досліджень завжди носить нематеріальний характер неза-
лежно від носія, тому що є інформацією.

Не менш спірним на сьогодні в цивілістиці залишається питання
щодо детального закріплення в досліджуваних нами договорах так зва-
ної «предметної поведінки виконавця». На думку одних вчених, такі
договори можуть бути укладені лише тоді, коли в них перераховані всі
необхідні для вчинення дії виконавця або ж така поведінка носить
характер діяльності, що закріплено в договорі18. Інші дослідники
навпаки наголошують на неможливості реалізації такого підходу через
те, що дії виконавця в багатьох випадках пов’язані з його професійною
діяльністю і тільки він може визначати необхідність та доцільність їх
здійснення, але жодним чином не замовник19. Крім того, на момент
укладення договору у сторін може бути відсутнє чітке уявлення про те,
які саме дії необхідно виконати, оскільки не зажди можна передбачити
розвиток процедури надання послуги, яка може залежати як від об’єк-
тивних (дії та рішення третіх осіб), так і суб’єктивних (здатність до
навчання, жага до життя тощо) чинників.

Компромісним вирішенням проблеми закріплення у договорах
предметної поведінки виконавця, що має характер багатоетапної та
багатоаспектної діяльності, яку наперед неможливо детально визначи-
ти, є укладення договору у вигляді так званої «рамкової угоди» («рам-
кового договору»)20. Укладення подібних договорів дозволяє уточню-
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вати конкретні «відтінки» обов’язаної поведінки виконавця, залежно
від запиту замовника на здійснення в його інтересах певних дій21.
Досвід використання подібних договорів можна з успіхом запозичити з
банківської практики, де вони достатньо поширені.

Отже, у аналізованій нами проблематиці щодо можливості відне-
сення результату до предмету договорів про надання послуг, слід роз-
різняти два моменти. По-перше, результат в значенні очікувань замов-
ника послуги. Так, юридичні особи або фізичні особи-підприємці, що
працюють в сфері надання консалтингових послуг, до укладання дого-
вору про надання цих послуг детально з’ясовують дійсне очікування
замовника, який бажає замовити послугу, хочуть знати, який ефект
(результат) замовник бажав би отримати. З цією метою проводиться
аналіз: чи збігаються уявлення з приводу очікуваного результату з тим
передбачуваним результатом, який можливо досягти. Якщо замовник
не в змозі самостійно сформулювати завдання виконавцю він вправі
або залучити для формулювання завдання працівників замовника
(інженерів, економістів, бухгалтерів тощо), або ж може наполягати на
особистому доступі до інформації, яка для нього становить професій-
ний інтерес для виконання договору22. По-друге, результат в значенні
наслідку дії зобов’язаної особи в зобов’язальних правовідносинах. Це
саме результат, а не просто вимога замовника адресована виконавцю
щодо поведінки останнього.

З цього приводу слід зазначити, що ще римському праву відомий
поділ договірних зобов’язань з урахуванням критерію досягнення
результату на зобов’язання, засновані на обов’язку виконавця досягти
певний результат, і зобов’язання, орієнтовані на прояв максимальних
зусиль останнього23. 

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 901 ЦК України законодавець сприй-
няв вищенаведений підхід та пропонуючи законодавчу дефініцію дого-
вору про надання послуг не вказав на результат послуги як предмет
цього договору. Водночас на доктринальному рівні в працях деяких
цивілістів спостерігається звернення до категорії результату послуги,
що, на нашу думку, не позбавлено раціонального зерна. 

Таким чином, аналіз найбільш поширених підходів до розуміння
результату послуг дозволяє нам підсумувати, що під результатом
послуги слід розуміти досягнуту в процесі надання послуги зміну або
ж навпаки збереження нематеріального блага, які передбачені законом,
іншим правовим актом, договором, звичаєм ділового обороту або
випливає із суті наданої послуги. Досягнення результату гарантується
виконавцем, якщо інше не встановлено законом, договором або звича-
єм ділового обороту. Визнання нематеріальності результату послуги не
суперечить раніше зробленому висновку про те, що, наявність або від-
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сутність уречевленого результату не може визнаватися прийнятним
критерієм для розмежування робіт і послуг. Наведена ознака вторинна
стосовно такого критерію як нематеріальність об’єкта впливу при
наданні послуг.

Отже, предметом договору про надання послуг є надання за завдан-
ням замовника різного роду послуг, тобто безпосередньо діяльність,
що полягає у вчиненні виконавцем певних дій (наприклад, надання
готельних номерів для проживання, організація та проведення культур-
них заходів тощо) або діяльності (надання правових консультацій,
інжинірингових послуг тощо), а також корисний ефект від вчинення дії
або діяльності виконавця, який (мається на увазі ефект) ніколи не набу-
ває форми нової речі. А саму послугу з огляду на наведене можна роз-
глядати як дію або сукупність дій (діяльність), об’єднаних однією
метою – створення корисного ефекту. 

Підсумовуючи можна зробити висновок про змішаний характер
предмета договору про надання послуг: предмет договору може скла-
дається з певної кількості дій (діяльності), кожна з яких наділена харак-
терними особливостями і може бути предметом окремого договірного
зобов’язання та одночасно результату вчинення таких.
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В. В. БОРДЕНЮК

ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАчЕННЯ СУТНОСТІ 
ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

За результатами огляду існуючих у літературі поглядів на природу цивільної
правоздатності територіальних громад обґрунтовується теза, що їх цивільна
правоздатність є спеціальною, оскільки їх цивільні права і обов’язки визначають-
ся законом. У зв’язку з цим у статті критично оцінюються спроби визначити
цивільну правоздатність територіальних громад як цільову (чи як функціональну),
оскільки поняття «спеціальна правоздатність» та «цільова правоздатність» є
синонімічними. Цілі, завдання та функції територіальних громад є чинниками, які
зумовлюють специфіку їх цивільної правоздатності та впливають на її обсяг і
зміст. 

Ключові слова: держава, територіальна громада, цивільна правосуб’єк-
тність, цивільна правоздатність, цивільна дієздатність.

Борденюк В.В. Некоторые подходы к определению сущности гражданской
правоспособности территориальной общины

По результатам обзора существующих в литературе взглядов на природу
гражданской правоспособности территориальных общин обосновывается тезис,
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что их гражданская правоспособность является специальной, поскольку их граж-
данские права и обязанности определяются законом. В связи с этим в статье кри-
тически оцениваются попытки определить гражданскую правоспособность тер-
риториальных общин как целевую (или как функциональную), поскольку понятие
«специальная правоспособность» и «целевая правоспособность» является синони-
мами. Цели, задачи и функции территориальных общин являются факторами,
которые обусловливают специфику их гражданской правоспособности и влияют
на ее объем и содержание.

Ключевые слова: государство, территориальная община, гражданская право-
субъектность, гражданская правоспособность, гражданская дееспособность.

Bordenjuk Volodymyr. Some approaches to the definition of the nature of the
civil law capability of the territorial societies

After the examination of the variety approaches in periodic toward the civil law
capability of territorial societies the article grounds the thesis of special civil law capa-
bility of such societies, as their civil rights and duties are caused by law. Minding that,
the article critically estimates attempts to define the targeting (or functional) civil law
capability of territorial societies as the definition «special law capability» as well as the
«target capability» are synonymous. Aims, tasks and functions of territorial societies are
the factors that caused the specifics of their civil law capability and influence on it’s
capacity and the character.

Key words: the state, territorial society, civil law personality, civil law liability, civil
law capability.

Передумовою вступу будь-якого суб’єкта цивільного права у
цивільні правовідносини є наявність у нього цивільної правосуб’єк-
тності, яка включає в себе цивільну правоздатність та цивільну дієз-
датність. Не є винятком у цьому сенсі і територіальні громади, які від-
повідно до ч. 2 ст. 2 ЦК України можуть бути учасниками цивільних
відносин, що регулюються нормами цивільного законодавства. У той
же час ЦК України не містить норм, які прямо вказували б на наявність
у них цивільної правоздатності та цивільної дієздатності, як це,
наприклад, передбачено стосовно фізичних (статті 25, 30) та юридич-
них осіб (статті 91, 92). 

Очевидно, це зумовлено тим, що вживаний у ч. 1 ст. 2 ЦК України
термін «особи» включає в себе лише фізичних та юридичних осіб. Що
ж стосується держави, Автономної Республіки Крим (далі АРК) та
територіальних громад, то вони, як це випливає зі змісту ч. 2 ст. 2 ЦК
України «не іменуються «особами», хоча й визнаються учасниками
цивільних відносин. У зв’язку з цим вважається, що вони є «суб’єкта-
ми публічного, а не приватного (цивільного) права», що «участь у
цивільних відносинах для них не є головним призначенням, а лише
зумовлена певною ситуацією» та «має для них вимушений, допоміж-
ний щодо основної діяльності характер»1, з чим навряд чи можна пого-
дитися. 
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Річ у тому, що їх участь у цивільних правовідносинах є об’єктивно
зумовленою і такою ж природною, як і фізичних та юридичних осіб,
які, до речі, можуть бути учасниками не тільки цивільних, а й консти-
туційних, адміністративних та інших публічних правовідносин. Це
пояснюється тим, що за змістом відповідних положень Конституції (ст.
140) та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» тери-
торіальна громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування,
основним носієм його функцій і повноважень. Його суть полягає у
самостійному вирішенні питань місцевого значення, що включає себе
не тільки прийняття владних управлінських рішень, а й надання чле-
нам територіальної громади різноманітних освітніх, медичних та
інших соціальних послуг. Саме з цією метою територіальні громади
визнаються Конституцією України (ч. 1 ст. 142). суб’єктами права
комунальної власності, до складу якої входять рухоме і нерухоме
майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресур-
си, що становлять матеріальну основу їх участі у цивільних правовід-
носинах. Без включення комунального майна в цивільний оборот тери-
торіальні громади не зможуть забезпечити виконання завдань, покла-
дених на них Конституцією і законами України у сфері соціально-еко-
номічного та культурного розвитку відповідних територій.
Конституційні передумови участі територіальних громад пепере6дба-
чені і в інших положеннях Основного Закону України. У зв’язку з цим
твердження про те, що нібито територіальні громади не є суб’єктами
цивільного права, що їх участь у цивільних відносинах зумовлена пев-
ною ситуацією, на нашу думку, виглядають такими, що не зовсім від-
повідають дійсності. 

Визнання територіальних громад в єдиному контексті з фізичними
та юридичними особами учасниками цивільних правовідносини об’єк-
тивно зумовлює наявність у них цивільної правосуб’єктності, яка
включає в себе цивільну правоздатність, під якою слід розуміти їх здат-
ність мати цивільні права й обов’язки, та цивільну дієздатність, під
якою слід розуміти її здатність своїми діями набувати та здійснювати
цивільні права й обов’язки. Це пояснюється тим, що реальним учасни-
ком будь-яких правовідносин, у тому числі і цивільних, може бути
лише той суб’єкт права, який має правосуб’єктність, що включає в себе
правоздатність і дієздатність. Дане теоретичне положення є аксіомою в
юридичній науці, в тому числі в науці цивільного права2. 

Оскільки місцеве самоврядування за своєю природою є однією
форм децентралізації державного управління, суть якої полягає в роз-
поділі повноважень між органами державної влади та органів місцево-
го самоврядування по здійсненню єдиних завдань і функцій держави на
місцях, то для цілей з’ясування природи цивільної правосуб’єктності

175Юридичні і політичні науки



територіальних громад важливе методологічне значення має з’ясуван-
ня природи цивільної правосуб’єктності держави, яка, як зазначається
в літературі, є «багаторівневим утворенням, до складу якого входить як
сама держава Україна, так і Автономна Республіка Крим та територі-
альні громади…»3. Це зумовлено тим, що в функціональному плані
місцеве самоврядування, незважаючи на відносну організаційну відок-
ремленість органів місцевого самоврядування від органів державної
влади, нерозривно пов’язане з державою. Це відображається в тому,
його основне функціональне призначення полягає у виконанні на заса-
дах відносної самостійності одних і тих самих завдань і функцій дер-
жави на місцях. У зв’язку з цим є підстави вважати, що цивільна пра-
воздатність територіальних громад не має принципових відмінностей
від цивільної правоздатності держави. На такий зв’язок між право-
суб’єктністю держави і відповідних територіальних утворень незмінно
наголошується і в російській цивілістичній літературі, де їх право-
суб’єктність розглядається в єдиному контексті4.

Аналіз спеціальної літератури свідчить про наявність різних погля-
дів на те, яку правоздатність має держава, у зв’язку з чим питання її
цивільної правоздатності в різні часи вирішувалось по-різному.
Приміром, у радянській доктрині цивільного права вважалось, що
цивільна правоздатність держави не може бути обмежена, а тому вона
може здійснювати будь-які види діяльності. Так, відомий вітчизняний
вчений О.А. Пушкін стосовно радянської держави писав, що її не
можна розглядати як звичайну юридичну особу, оскільки «вона сама
визначає порядок здійснення належних їй прав як суб’єкту цивільних
правовідносин. До радянської держави не можуть бути застосовані
правила про виникнення і припинення юридичних осіб. Радянська дер-
жава сама визначає рамки своєї участі в цивільних правовідносинах.
Тому на неї не розповсюджуються і правила про спеціальну правоздат-
ність, що регулюють діяльність юридичних осіб. Радянська держава
має універсальну правоздатність5. У сучасних умовах універсальною
вважає правоздатність держави російський вчений В. О. Плетньов6. 

Близькою за змістом до цієї точки зору є позиція, згідно з якою дер-
жава у сфері цивільно-правових відносин володіє загальною правоз-
датністю7. Відповідного змісту ідеї проводить М.І. Брагінський, який у
фундаментальній монографії, присвяченій дослідженню договірного
права, сформулював позицію, згідно з якою «Російська Федерація,
суб’єкти федерації та муніципальні утворення володіють загальною
правоздатністю, а значить, вправі в принципі укладати будь-які цивіль-
но-правові договори, крім випадків, коли інше передбачено законом». 

Утім сьогодні в спеціальній літературі домінуючою є ідея обмеже-
ної правоздатності держави, оскільки вважається, що у сучасних умо-
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вах ніким необмежена правоздатність може бути притаманна лише
політичній (неправовій) державі8. Саме тому нині все рідше зустріча-
ються твердження про універсальний чи загальний характер правоз-
датності держави. На те, що цивільна правоздатність держави не може
бути абсолютною чи не вперше у радянській цивілістиці звернув увагу
М.І. Брагінський. Він, зокрема, писав, що існують строго визначені
межі для участі в конкретних типах цивільних правовідносин суб’єк-
тів, що уособлюють виступ у них держави9. Хоча пізніше згадуваний
автор, як зазначалося вище, чомусь сформулював дещо іншу пози-
цію10. 

Можливість наявності у держави та інших публічних територіаль-
них утворень універсальної чи загальної правоздатності заперечують і
вітчизняні вчені-цивілісти. Приміром, Ю.М. Дзера, за результатами
дослідження спільних ознак публічно-правових утворень та юридич-
них осіб як штучних суб’єктів права, констатує, що «публічно-правові
утворення, за загальним правилом, не наділені загальною (універсаль-
ною) правоздатністю, оскільки нею наділені природні суб’єкти права –
фізичні особи»11, а тому цивільна правосуб’єктність держави є спеці-
альною12. Аналогічну позицію займає О.M. Клименко, яка також ква-
ліфікує цивільну правоздатність держави як спеціальну13.

Аналогічні підходи щодо оцінки цивільної правоздатності держави
та інших публічно-правових утворень (у тому числі муніципальних
утворень) спостерігаються і в російській цивілістичній доктрині. Так,
О.Є. Суханов, вважає, що їх цивільна правоздатність хоча може бути
достатньо широкою за змістом, але в цілому має спеціальний, а не
загальний (універсальний) характер, оскільки вказані суб’єкти можуть
мати лише ті права, які відповідають їх діяльності і публічним інтер-
есам, у зв’язку з чим компетенція державних органів та органів місце-
вого самоврядування, в тому числі й щодо участі в цивільних право-
відносинах, встановлюється актами публічного, а не приватного
(цивільного) права14.

Дещо по-іншому підходить до характеристики цивільної правоздат-
ності держави та інших публічно-правових утворень російський вче-
ний О.О. Іванов. На його думку, правоздатність держави не може бути
загальною, оскільки природа держави не дозволяє їй набувати ряд прав
та брати на себе деякі обов’язки. Однак вона, вважає він, не може вва-
жатися спеціальною, обмеженою лише тими можливостями, що прямо
перелічені законом, оскільки держава, приймаючи закони, сама може
встановити більш широкий обсяг правоздатності. Головною перешко-
дою такого розширення має стати громадянське суспільство, яке має
вводити державу в певні рамки, вказуючи їй на цілі, на досягнення
яких вона має спрямовувати свою діяльність. Тому правоздатність дер-
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жави можна назвати цільовою, що випливає з тієї функції носія пуб-
лічної влади, яку в інтересах всього суспільства виконує держава15. У
вітчизняній науці цивільного права тезу про цільовий характер цивіль-
ної правоздатності держави підтримує, зокрема, Р.О. Стефанчук16.

Відповідні розбіжності спостерігаються і щодо характеристики
цивільної правоздатності територіальних громад. При цьому спостері-
гається тенденція, за якої цивільна правоздатність відповідних терито-
ріальних утворень визначається в єдиному контексті з цивільною пра-
воздатністю держави. Зокрема, у такий спосіб визначають цивільну
правоздатність відповідних територіальних утворень В.О. Плетньов та
М.М. Брагінський, які відповідно вважають її універсальною або
загальною. Утім огляд існуючих поглядів на характер її правоздатнос-
ті дає підстави констатувати, що переважна більшість авторів, які тор-
калися проблеми їх правосуб’єктності, одностайні в тому, що у сучас-
них умовах цивільна правоздатність територіальних громад (як і дер-
жави), є обмеженою, а тому не може бути ні універсальною, ні загаль-
ною, оскільки, вони можуть мати лише ті цивільні права й обов’язки,
які передбачені законом. 

Однак, що стосується термінології, яка використовується для харак-
теристики цивільної правоздатності територіальних громад як обмеже-
ної рамками закону, то тут спостерігаються певні розходження. Це зна-
ходить свій вияв у тому, що якщо одні автори визначають правоздат-
ність територіальних громад – спеціальною, то інші цільовою або фун-
кціональною. Найпоширенішою є точка зору, згідно з якою цивільна
правоздатність територіальних громади (на зразок держави) є спеці-
альною, що визначається законом17. Аналогічної думки дотримується
російська дослідниця Н.М. Колмакова, яка за результатами відповідно-
го дослідження дійшла висновку, що муніципальне утворення «володіє
не загальною, а спеціальною правоздатністю», що, на її думку, випли-
ває з природи публічної влади та аналізу норм чинного законодав-
ства РФ18.

Протилежну позицію займає О.Ю. Боярова, на думку якої, цивільна
правосуб’єктність муніципального утворення повинна бути охаракте-
ризована як цільова (але не загальна чи спеціальна), оскільки назва
«спеціальна» не відображає її специфіки, а тому її краще йменувати
цільовою (або функціональною)19. 

Є.Л. Слепньов вважає, що правоздатність муніципального утворен-
ня визначається його функціями, у зв’язку з чим він визначає її як фун-
кціональну правоздатність, що випливає із специфіки функцій муніци-
пального утворення у створенні громадянського суспільства, забезпе-
ченні та інтегруванні місцевих та державних інтересів для задоволен-
ня потреб поселень20. На функціональний характер правоздатності
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муніципального утворення вказує О.О. Камалов, який вважає її моди-
фікацією спеціальної правоздатності, оскільки муніципальне утворен-
ня може мати цивільні права і нести обов’язки, необхідні для здійснен-
ня функцій з вирішення питань місцевого значення21.

Вітчизняний дослідник О.О. Первомайський, досліджуючи питан-
ня, яку «правоздатність мають територіальні громади – загальну (уні-
версальну) чи спеціальну (цільову), вважає, що «правоздатність тери-
торіальної громади слід визначити як загальну», оскільки «територі-
альна громада не є органом державної влади чи органом місцевого
самоврядування», а тому на неї не повинен поширюватися принцип,
закріплений у ч. 2 ст. 19 Основного Закону України, згідно з яким
«органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх поса-
дові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та
у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» 

З огляду на це, на його думку, регуляторний принцип «дозволено
лише те, що закріплено у законодавстві» не повинен застосовуватися
до територіальної громади під час її участі у цивільних правовідноси-
нах22, оскільки «… втілення ідеї спеціальної (цільової) правоздатності
територіальної громади призведе до необґрунтованого звуження її
можливостей до участі в цивільних правовідносинах й у цілому не слу-
гуватиме інтересам членів територіальної громади»23.

На думку цього вченого, конструкція спеціальної (цільової) правоз-
датності має застосовуватися не до територіальної громади, а до орга-
нів місцевого самоврядування (представницьких, виконавчих тощо),
що є самостійними учасниками цивільних правовідносин (місцеві
ради, виконкоми, управління), бо ці органи, дійсно, не є самодостатні-
ми у сенсі свого створення й існування і виконують покладені на них
законодавством та територіальною громадою функції в інтересах
останньої.

На підставі наведеного згадуваний автор доходить висновку «про
необхідність утвердження у законодавстві загальної правоздатності
територіальної громади, тобто здатності мати будь-які цивільні права й
обов’язки, що, зрозуміло, не надає їй прав і свобод, притаманних
виключно фізичній особі як природному суб’єкту, та прав і обов’язків,
які не можуть належати територіальній громаді, виходячи з її сутності,
наприклад, право на фірму (комерційне найменування) тощо»24. 

Пропозиція закріпити за територіальною громадою загальну пра-
воздатність хоч і виглядає привабливою, однак спростовується аналі-
зом відповідних положень Конституції України, яка поширила на орга-
ни місцевого самоврядування принцип позитивного регулювання їх
діяльності, що дістало відображення у відповідних положеннях
Основного закону, за змістом якого органи місцевого самоврядування
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зобов’язані діяти в межах повноважень, визначених законом. А оскіль-
ки за змістом ст. 172 ЦК України територіальні громади набувають і
здійснюють цивільні права та обов’язки через органи місцевого само-
врядування у межах їхньої компетенції, встановленої законом, то у
такому контексті пропозиція визначити правоздатність територіальної
громади як загальну поза межами компетенції відповідних органів міс-
цевого самоврядування виглядає дискусійною. 

Завершуючи огляд існуючих поглядів на природу правоздатності
територіальної громади, слід зазначити, що, на нашу думку, більш про-
дуктивним, теоретично і практично виваженим виглядає підхід, згідно
з яким правоздатність територіальної громади є спеціальною, оскільки
її цивільні права і обов’язки визначаються законом. 

У зв’язку цим спроби обґрунтувати різницю між цільовою і спеці-
альною правоздатністю стосовно територіальної громади (як і держави
в цілому), виглядають, на нашу думку, не зовсім вдалими, оскільки у
дійсності ці два поняття є синонімічними. Адже у цивільному праві, як
слушно зауважив O.Є. Суханов, цільова правоздатність традиційно
ототожнювалась зі спеціальною25. Зазначене повною мірою стосується
й визначення цивільної правоздатності територіальних громад як фун-
кціональної, що зумовлена їх функціями. На нашу думку, цілі, функції
та завдання територіальних громад та інших публічно-правових утво-
рень є чинниками, які зумовлюють специфіку їх цивільної правоздат-
ності та впливають на її обсяг і зміст. 

Тому спроби запровадження в цивілістичну науку для характерис-
тики цивільної правоздатності публічного-правового утворення
замість терміну «спеціальна правоздатність» (або поряд з ним) термі-
нів «цільова правоздатність» чи «функціональна правоздатність»
виглядають такими, що не мають якогось суттєвого значення для прак-
тики. 

Визначаючи цивільну правоздатність територіальної громад як спе-
ціальну, слід зазначити, що в правовому відношенні це означає, що
вони можуть мати лише ті цивільні права та обов’язки, що передбаче-
ні законом. Відмінною якісною ознакою цивільної правосуб’єктності
територіальних громад є те, що вони вступають у цивільні відносини з
метою реалізації покладених на них функцій і завдань місцевого само-
врядування, тобто з метою досягнення публічних (суспільних) цілей,
тоді як юридичні особи приватного права вступають у такі відносини з
метою досягнення власних приватних цілей. Саме ці обставини впли-
вають на визначення обсягу та змісту їх цивільної правоздатності, спе-
цифіка якої відображається в тому, що вони, з одного боку, не можуть
мати цивільні права та обов’язки, носіями, яких можуть бути лише
фізичні або юридичні особи, а з другого – те, що вони можуть мати
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цивільні права та набувати обов’язки, які відсутні в інших суб’єктів
цивільного права – фізичних та юридичних осіб, а також держави. 
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О. М. КУЗНЕЦЬ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАбЕЗПЕчЕННЯ ПОЗОВУ 
В КОНТЕКСТІ МОЖЛИВОГО ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВАМИ

Проаналізовано деякі теоретичні, практичні на законодавчі проблеми забезпе-
чення позову у цивільному процесі. Розкрито коло суб’єктів, які можуть зловжи-
вати правами в процесі забезпечення позову. Даний аналіз норм ЦПК, які регла-
ментують процедуру забезпечення позову, запропоновано нові способи забезпечен-
ня позову та зміни до ЦПК України.

Ключові слова: забезпечення позову, суб’єкти, зловживання правами, способи
, позивач, відповідач. 

Кузнец А.Н. Некоторые аспекты обеспечения иска в контексте возможного
злоупотребления правами 

Проанализированы некоторые теоретические, практические и законодатель-
ные проблемы обеспечения иска в гражданском процессе. Раскрыт круг субъектов,
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которые могут злоупотреблять правами при обеспечении иска. Дан анализ норм
ГПК, которые регламентирую процедуру обеспечения иска, предложены новые
способы обеспечения иска и изменения в ГПК.

Ключевые слова: обеспечение иска, субъекты, злоупотребление правами, спо-
собы, истец, ответчик.

Kuznesh Oleksandr. Some aspects of the claim in the context of possible abuse
of rights

The paper analyzes some of the theoretical, practical and legal problems of securing
a claim in civil proceedings. Discloses a range of subjects that can abuse the rights at
securing the claim. The analysis of the norms of CPC, which regulates the procedure for
securing the claim, offered new ways to ensure action and changes in the CPС.

Key words: maintenance of the claim, subjects, abuse of rights, ways, the plaintiff,
respondent.

Про наявність проблемних питань, пов’язаних із забезпеченням
позову, зазначає переважна більшість фахівців як цивільного1, так і
господарського процесів2.

Деякі із них, називаючи статтю «Обеспечение иска в гражданском
процессе Украины и России: сравнительно � правовой анализ» розкри-
вають у ній питання пов’язанні із забезпеченням доказів, а не питання
пов’язанні із забезпечення позову3. Інші вчені вказують, що: «У судо-
вій практиці постійно виникають питання, пов’язані із вжиттям заходів
забезпечення позову, незважаючи на регулярні узагальнення цієї прак-
тики та надання рекомендацій судам щодо правильного вирішення
цього процесуального питання»4. Висловлена думка потребує глибоко-
го аналізу, оскільки дослідження питань щодо забезпечення позову
викликають не суто науковий інтерес, а мають істотний вплив на
рішення суду. 

Проаналізуємо й іншу гіпотезу даного вченого щодо зловживання
таким заходом як забезпечення позову. Так, якщо заявлений позов про
відшкодування моральної шкоди на довільно визначену, надзвичайно
гігантську, суму суди не можуть на це не звертати уваги, інакше забез-
печення такого позову буде зловживанням позивачем своїм правом, яке
порушує права відповідача (шикана), який до того ж ще винним не
визнаний. Саме тому суддя повинен звертати увагу на всі обставини
обґрунтування такого позову, проявляти розумність у прийнятті заходів
забезпечення позову і суворо дотримуватись процедури постановлення
ухвал, які повинні бути обов’язково мотивованими достатнім чином.
При цьому позивачу слід роз’яснити можливі наслідки таких процесу-
альних дій на випадок відмови у позові: відшкодування шкоди за позо-
вом відповідача за допущене забезпечення безпідставного позову
(ст. 155 ЦПК). Суддя також вправі у такому випадку вимагати від пози-
вача забезпечення його вимоги заставою (ч. 4 ст. 153 ЦПК України), що
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є на сьогодні найбільш дієвим способом, який суди застосовують дово-
лі рідко5.

Вважаємо за доцільне висловити свої доводи на дане проблемне
питання. По-перше, чим вищі вимоги до відповідача та матиме місце
штучність пред’явленого позову, тим гірші настануть наслідки для
такого позивача, якщо вимоги не будуть доведені у суді. Тобто, протис-
тавити штучному позову і необґрунтованій заяві про забезпечення
позову можна і потрібно абсолютно законну для такого випадку вимо-
гу про відшкодування завданої шкоди. При формулюванні такої вимо-
ги слід врахувати такі обставини: арешт коштів на рахунку відповіда-
ча, очевидно, призведе до втраченої ним вигоди, оскільки використан-
ня коштів зумовлює матеріальну вигоду; а необґрунтоване звинувачен-
ня в правопорушенні – це ознака завдання моральної шкоди і правові
наслідки не повинні обмежуватися лише покладенням на такого пози-
вача всіх судових витрат. Якщо позивачеві роз’яснити конкретні
наслідки (відповідальність), які можуть настати у разі пред’явленні
ним штучного позову і необґрунтованої заяви щодо його забезпечення,
то зловживати процесуальними правами наважиться значно менша час-
тина позивачів. Тому протиставляти зловживанню правом можна аргу-
ментовану позицію щодо негативних наслідків подібної поведінки.

По-друге, важко погодитися як із самим положенням ч. 4 ст. 152
ЦПК, так і з позицією щодо «дієвості забезпечення вимоги позивача
заставою». У цій нормі пропонується суду самостійно «вимагати від
позивача забезпечити його вимогу заставою, достатньою для того, щоб
запобігти зловживанню забезпеченням позову, яка вноситься на депо-
зитний рахунок суду. Розмір застави визначається судом з урахуванням
обставин справи, але не повинен бути більшим за розмір ціни позову».
Виходячи із аналізу даної норми можна зробити висновок про те, що
фактично, суд може вимагати внести заставу у розмірі, яка прирівню-
ється до ціни позову. Але таке положення закону є сумнівним.
Проблемність його полягає в тому, що суду вже на стадії розгляду заяви
про забезпечення позову пропонується самостійно визначати випадки
зловживання позивачем забезпеченням позову. Однак, така кваліфіка-
ція дій позивача має належати саме відповідачу, який може визнати
позов у повному обсязі та дії позивача обґрунтованими. В усякому разі,
така ситуація не виключається, а суд всупереч принципу змагальності
вже «виступатиме» у справі на боці відповідача і захищатиме його
інтереси. Дане положення закону, на нашу думку, є неправильним. 

Більше того, розглядаючи забезпечення позову в контексті ухвален-
ня у майбутньому судового рішення, можна стверджувати, що у разі
перевищення заявлених вимог над задоволеними або повної відмови в
задоволенні позову, кошти і майно повернуться до відповідача, а зали-
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шиться невирішеним лише питання про відшкодування завданої йому
шкоди. Тобто заставою можна «гарантувати» не забезпечення позову, а
спрощене відшкодування потенційної шкоди, яку може бути завдано
відповідачу. І тут виникатиме питання про те, що згідно принципу дис-
позитивності (ст. 11 ЦПК) визначати розмір шкоди вправі лише відпо-
відач, який у подальшому може стати позивачем за зустрічним позо-
вом. 

Таким чином, суд не повинен ставати на бік відповідача і «вимага-
ти від позивача забезпечити його вимогу заставою». Тим більше, суд не
повинен брати на себе відповідальність щодо визначення розміру
застави, оскільки не можна реально боротися з потенційною можли-
вістю зловживання процесуальним правом до тих пір, доки не буде
почута позиція особи, права якої порушуються, тобто відповідача. 

Інші автори звертають увагу на таке: «У випадку подання заяви про
забезпечення позову до дати подання самої позовної заяви, заявник
повинен подати позовну заяву протягом десяти днів від дня винесення
постанови про забезпечення позову. Однак коментована стаття не
передбачає жодних наслідків неподання позовної заяви, що може стати
підставою для зловживання з боку заявника. Як свідчить судова прак-
тика, у випадку закінчення десятиденного строку суд, який вжив захо-
дів по забезпеченню позову, зобов’язаний їх скасувати за власною іні-
ціативою, якщо особа, за заявою якої вжиті заходи, не надасть доказів
звернення до суду з відповідним позовом»6. Але дана позиція вченого
не відповідає вимогам законодавства. Так, некоректним є посилання на
судову практику в тих випадках, коли існує пряма норма закону, а саме:
у ч. 5 ст. 151 ЦПК однозначно встановлений строк, протягом якого має
бути подана позовна заява – три дні з дня постановлення ухвали про
забезпечення позову. Наведений у цій нормі закону строк не узгоджу-
ється з позицією О. Бєлікова, який посилається на десятиденний строк,
але суд має діяти відповідно до вимог законодавства і застосовувати
саме триденний строк. 

Формально, саме заявник має подати позовну заяву протягом тако-
го строку, а не суд має скасовувати свою ухвалу про забезпечення позо-
ву. Прийняття позовної заяви у більш пізній термін має призводити до
скасування ухвали про забезпечення позову, навіть у разі пропуску
строку з поважних причин. Інакше суд буде порушувати вимоги п. 1 ч.
7 ст. 154 ЦПК, отже зловживатиме своїми процесуальними правами,
оскільки для забезпечення позову не встановлено альтернативних варі-
антів поведінки суду. 

Цілком зрозуміло, що триденний строк, який передбачений ЦПК
для пред’явлення позову є досить малим. Але винятковість процедури
задоволення заяви про забезпечення позову за участі лише заявника, а
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також об’єктивна необхідність без достатніх підстав не завдавати
шкоди відповідачу зумовлює короткий термін дії обмежень, з якими
пов’язані певні заходи забезпечення позову. Якщо заявник здатен напи-
сати обґрунтовану заяву про забезпечення позову, то він може й у
короткі терміни підготувати позовну заяву до суду, де за основу взяти
ухвалу про забезпечення позову. 

Можна зауважити, що позовна заява може бути направлена до суду
поштою, а для цього потрібен час. Тому з дати відправлення, яка має
місце на конверті слід рахувати строк, у який має бути пред’явлений
позов згідно ч.5 ст. 151ЦПК. Тобто може існувати багато аргументів на
користь збільшення строку на подачу позовної заяви, включаючи хво-
робу заявника та інші об’єктивні обставини. Але триденний строк
пред’явлення позову здається виправданим щодо прав та інтересів
потенційного відповідача.

Не зважаючи на те, чи буде збільшений в законодавстві строк на
подання позовної заяви після подачі заяви про забезпечення позову, чи
ні дію ухвали про забезпечення позову слід кваліфікувати як тимчасо-
ву, оскільки вона має діяти до обумовленого у законі триденного або
іншого строку і припиняти свою дію після певної дати, якщо до суду
така позовна заява не надійде. 

При цьому, стає очевидним, що ухвала суду про забезпечення позо-
ву не відповідає загальним принципам, які властиві для рішень судів, а
саме незмінність. Тобто заява про забезпечення позову може подавати-
ся в будь-який момент як до, так і після пред’явлення позову, а також
це питання може бути переглянуто як самим судом за заявою відпові-
дача, так і апеляційним судом згідно п. 2 ч. 1 ст. 293 ЦПК. Дане поло-
ження надає можливість говорити про виникнення і можливість роз-
гляду спорів щодо забезпечення позову судами всіх інстанцій до роз-
гляду справи по суті. І тут можуть мати місце як зловживання, так і
об’єктивні ускладнення, зокрема, пов’язані зі строком набрання ухва-
лою про забезпечення позову або про відмову в його забезпеченні
законної сили. 

Так, згідно ч. 6 ст. 153 ЦПК суд наділений повноваженнями забез-
печити позов повністю або частково, залежно від обставин справи, але
на даній стадії суд виходить з доводів лише однієї із сторін, тому важко
сприйняти, які обставини справи він може і повинен досліджувати на
даній стадії та враховувати при частковому забезпеченні позову. Тобто
зменшення розміру забезпечення позову судом здається безпідставним
навіть для тих випадків, коли заявлений для забезпечення розмір
моральної шкоди викликає сумнів в його достовірності, оскільки це
питання має з’ясовуватися під час розгляду справи. При частковому
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задоволенні заяви про забезпечення позову перед заявником постане
декілька важливих питань:

– по-перше, що суд вже виявив свою позицію щодо пред’явленого
позову через своє ставлення до часткового задоволення заяви про
забезпечення позову і йому слід заявляти відвід внаслідок
упередженості;

– необхідно в триденний строк подати позовну заяву і протягом
п’яти днів оскаржувати ухвалу суду щодо часткового задоволення
забезпечення позову, що значно (об’єктивно) ускладнює процесуальне
становище заявника-позивача.

На думку автора, суд може допустити зменшення розміру забезпе-
чення позову після подання особою, щодо якої вжито заходи забезпе-
чення позову без її повідомлення, заяви про їх скасування (ч. 4 ст. 154
ЦПК). При цьому, можна стверджувати, що таку особу законом необ-
ґрунтовано обмежено вправі просити суд не тільки скасувати заходи
забезпечення позову, а й їх зменшити у розмірі. Автор вважає, що так
можна застерегти не тільки порушення принципу диспозитивності, а й
унеможливити зловживання з боку суду процесуальними заходами та
передчасно виявляти свою позицію щодо заявлених заявником вимог,
коли в справі відсутні такі елементи як : позиція відповідача, докази у
справі тощо. Тому пропонується внести відповідні зміни до ЦПК. 

Спробуємо об’єктивно проаналізувати деякі види забезпечення
позову, перераховані у ч. 1 ст. 152 ЦПК, на предмет їх дієвості та від-
носної самостійності застосування. З цією метою порівняємо їх за зміс-
том.

Так, накладення арешту на майно або грошові кошти, що належать
відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб ( п.1 ч. 1 ст. 152
ЦПК) за своєю суттю має примусово обмежити відповідача або інших
осіб в праві розпорядження, а іноді і володінні та користуванні відпо-
відними коштами, тобто рух коштів припиняється. Але ж подібні обме-
ження мають місце у таких способах забезпечення позову як: заборона
вчинення певних дій (п. 2 ч. 1 ст. 152 ЦПК), заборона іншим особам
здійснювати платежі або передавати майно відповідачеві чи виконува-
ти щодо нього інші зобов’язання (п. 4 ч. 1 ст. 152 ЦПК). Про відмін-
ність цих способів забезпечення позову від попереднього кардинальна,
оскільки п. 1 ч. 1 ст. 152 ЦПК реалізується і не повинен залежати від
волі зобов’язаних осіб. У той же час, пункти 2 та 4 ч. 1 ст. 152 ЦПК орі-
єнтовані на те, щоб обмежити дії конкретних осіб і так забезпечити
виконання майбутнього судового рішення. Але ж в останніх випадках,
повинно йтися, насамперед, не про етичні або моральні засади такого
заходу, а про ті негативні наслідки, які обов’язково настануть, якщо
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особа недотримається встановлених судом обмежень в діях зобов’яза-
них осіб і зробить спробу не виконати «припис» суду. 

Характерне для частин 1 та 2 ст. 382 Кримінального кодексу
України розмежування відповідальності за умисне невиконання виро-
ку, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили або перешкод-
жання в їх виконанні доводить, що широкий зміст першої частини
може бути поширений на будь-яку особу і лише для службових осіб
передбачається спеціальна відповідальність. У той же час, для належ-
ної кваліфікації кримінальної відповідальності, яка повинна мати суто
персоніфікований характер, потрібно забезпечувати докази доведення
відповідної інформації до зобов’язаної особи. Для порівняння, коли
йдеться про попередження про кримінальну відповідальність свідка, то
він не тільки усно отримує конкретно визначену законодавством інфор -
мацію, а й мусить поставити свій підпис про відповідне попередження. 

Парадокс забезпечення позову шляхом заборони вчиняти певні дії
чи заборони іншим особам здійснювати платежі або передавати майно
відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов’язання полягає в
тому, що шлях швидкого і надійного повідомлення зобов’язаних осіб
про наявність таких заборон в ЦПК не встановлений. Більше того, коли
ж особа наполягає, що не отримувала таких повідомлень, і не існує
доказів такого попередження, то притягати її до кримінальної або іншої
відповідальності вважаємо неможливим. 

Тому загальну концепцію ч. 1 ст. 153 ЦПК про те, що заява про
забезпечення позову має розглядатися судом в день її надходження без
повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі,
вважаємо неправильною та такою, що суперечить принципу змагаль-
ності, зокрема, щодо необхідності належного повідомлення зобов’яза-
ної про визначені для неї судом межі поведінки ( ч.2 ст.6 ЦПК). Дійсно,
можна погодитися з тим, що для такого розгляду справи має бути спе-
цифічним склад суб’єктів, яких безпосередньо стосується розглядува-
не питання. Специфіка такого провадження обумовлюється тим, що
лише за позицією заявника-позивача мають визначатися зобов’язані
особи, але, на нашу думку, за певним характерним принципом, що
зобов’язувати можна правопорушника або в силу загальнообов’язко-
вості судового рішення (ухвали) – юридичні особи та їх, уповноважені
статутом, посадові особи. Автор вважає, що для законності вимог суду
щодо фізичних осіб має існувати збіг – особа є правопорушником, тоді
на неї можна покладати певні обов’язки. Тобто, позовні вимоги мають
зводитися до вимоги про присудження. 

Вважаємо, що в силу зазначених обставин на практиці не часто
застосовується такий вид забезпечення позову як заборона вчиняти
певні дії. 
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Якщо ж співставити судову практику з нотаріальною, то можна
встановити, що в п. 9 ст. 34 Закону України «Про нотаріат» передбача-
ється накладати заборону відчуження нерухомого майна (майнових
прав на нерухоме майно), що підлягає державній реєстрації. Але у стат-
тях 73, 74 Закону України «Про нотаріат»7 не згадується, що заборона
відчуження об’єктів, які підлягають державній реєстрації, може бути
зареєстрована і на підставі арештів, накладених на майно судами, слід-
чими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів, про що
йдеться в Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України,
затвердженому Наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 р.
№ 296/58. 

Наведений вище аналіз теоретичних, практичних та законодавчих
проблем дозволяє зробити висновок про те, що суди можуть накладати
арешт на майно боржника, який трансформуватиметься в заборону від-
чуження нерухомого майна. Але суд не обмежений (ч. 2 ст. 152 ЦПК) в
повноваженнях накладати заборону відчуження об’єкту нерухомості,
якщо таким правом наділені банки навіть без пред’явлення договору
іпотеки, а вони лише надсилають нотаріусам повідомлення, органи
опіки та піклування з метою захисту особистих і майнових прав та
інтересів дитини, яка має право власності або проживає у жилому
будинку, квартирі, іншому приміщенні. 

Тому автор вважає, що суди вправі в порядку забезпечення позову
накладати:

– арешт на майно, який підлягає реєстрації нотаріусами (ст. 73
Закону України «Про нотаріат»; п. 1 ч. 1 ст. 152 ЦПК);

– заборону щодо відчуження нерухомого майна, яка підлягає реєс-
трації нотаріусами (аналогія ст. 73 Закону України «Про нотаріат»; п. 2
ч. 1 ст. 152 ЦПК). 

Тобто зазначений вид забезпечення позову передбачає, фактично,
подібні наслідки в контексті обмеження власника в праві розпоряджен-
ня належним йому майном, а саме: лише в праві його відчуження.
Порівнюючи дані повноваження нотаріусів та суддів можна з великою
долею вірогідності припустити, що коректним здається положення про
накладання на майно заборони його відчуження, що унеможливлюва-
тиме його відчуження, ніж арешту. Останнє положення можна підтвер-
дити й тим аргументом, що арешт у переважної більшості громадян
асоціюється з більш жорсткими заходами, ніж заборона відчуження,
тому вважаємо доцільним на стадії забезпечення позову застосовувати
такий захід як накладення заборони відчуження. 

Перевіримо останню гіпотезу на предмет її застосування до випад-
ку знищення майна, на яке накладено арешт або заборону його відчу-
ження. Так, у частинах 4, 5 ст. 727 ЦК умовою розірвання договору
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дарування є те, що на момент пред’явлення вимоги дарунок має бути
збереженим і лише після «розірвання договору дарування обдаровува-
ний зобов’язаний повернути дарунок у натурі». Тобто можливість задо-
волення вимог дарувальника, права якого порушені, залежатиме від
збереження дарунка в натурі до моменту набрання рішенням суду про
розірвання договору дарування законної сили і тільки пошкодження
або знищення дарунка (майна) після такого рішення суду зумовлюва-
тиме обов’язок компенсувати завдану шкоду. Отже, протягом часу роз-
гляду справи обдаровуваний здатен знищити майно без відповідаль-
ності. Чи можна такий випадок розцінювати як зловживання правом?
Вважаємо, що будучи на цей момент власником майна та маючи право
розпорядження ним обдаровуваний вправі знищити належне йому
майно, якщо інша поведінка для нього не встановлена. 

Отже, ми мусимо враховувати й різні правові ситуації, з якими може
зіткнутися особа, права якої порушено, а саме:

– коли їй відомий перелік майна правопорушника і місцезнаход-
ження такого майна, то оптимально на визначену у позові суму слід
накладати заборону відчуження на майно;

– коли таких відомостей у заявника не має, то виникатиме потреба
в його знаходженні з наступним накладенням заборони або, на нашу
думку, попередження зобов’язаної особи судом про заборону його від-
чуження, що має бути відображено у журналі судового засідання.
Тобто в розглядуваному випадку з дарунком, який може мати невели-
кий обсяг і бути «надійно» схованим, потребуватиметься зобов’язати
особу до певної поведінки – не відчужувати дарунок та не знищувати
його, а арешт такого майна вважаємо неможливим. 

З наведеного випливає, що можна і необхідно говорити про обов’яз-
кову і скорішу участь в цивільній справі відповідача як до прийняття
судом висновку про можливість відкриття провадження в справі, коли
заявлений штучний позов, так і щодо забезпечення позову. Так, у
цивільному процесі домінує гіпотеза, яка підтверджена судовою ста-
тистикою, що до суду звертаються особи, права яких порушені або
оспорені, однак не можна виключати, що таке правило має винятки. У
зв’язку з цим, автор вважає, що необхідно більш виважено відносити-
ся до забезпечення позову і, загалом, процедури розгляду справи, яка
має бути приведена у відповідність до принципу змагальності, коли суд
бере до уваги аргументи обох сторін і тільки після цього вирішує, чиї
доводи були більш ґрунтовними. Таким чином, буде усунена активна
позиція суду, який здатен буде виважено віднестися до доводів кожної
із сторін. Наприклад, коли в розглянутій справі про розірвання догово-
ру дарування обдаровуваний заявить про те, що дарунок був знищений
або істотно пошкоджений, то з боку позивача має надійти нова квалі-
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фікація спірних відносин або обґрунтування, що заява обдаровуваного
не відповідає дійсності тощо.

Якщо ж спробувати розглядати забезпечення позову об’єктивно, то
стане очевидним, що цей процесуальний захід є необхідним елементом
гарантування можливості виконання майбутнього рішення суду по
багатьох категоріях справ. Особливо, це стосується рішень про присуд-
ження, де задовольняється матеріальна вимога позивача до відповіда-
ча. При цьому, можна довго дискутувати щодо доцільності або недо-
цільності існування такого інституту цивільного процессу як забезпе-
чення позову, оскільки на ранній стадії розгляду справи або навіть до
подачі позовної заяви суд при задоволенні заяви про забезпечення
позову фактично стає на бік позивача і обмежує в правах відповідача за
відсутності якого вирішується питання про забезпечення позову. Або,
навпаки, відмовляючи у задоволенні клопотання про забезпечення
позову він тим самим може ускладнити виконання рішення суду у май-
бутньому. При цьому, справа по суті не розглядається, а суд має вста-
новити лише доцільність забезпечення позову та саме тим способом,
який запропонував заявника.

Але досвід виконання рішень судів, де дуже часто «встановлюєть-
ся» відсутність майна відповідача, яке було реалізоване до набрання
рішенням суду законної сили і його активне протистояння виконанню
рішення суду, ставить нині перед вченими необхідність подальшого
дослідження та вдосконалення норм законодавства, які регламентують
як процедуру вжиття заходів до забезпечення позову так і види таких
способів. 
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ТЕОРЕТИчНІ ПІДХОДИ 
ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА 

ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Досліджено сучасні підходи до ключових аспектів розвитку законодавства про
працю України. З’ясовано, що на цей час в нашій державі існує великий обсяг нор-
мативно-правових актів, прийнятих у різні періоди, та які досить часто є неуз-
годженими між собою. При цьому, в науці трудового права основну увагу дослід-
ники приділяють проблемам кодифікації трудового законодавства. Інші форми
систематизації трудового законодавства фактично не досліджуються.
Пропонується здійснювати систематизацію діючого законодавства про працю
шляхом офіційної інкорпорації. Це в подальшому дозволить здійснити його ефек-
тивну кодифікацію зі збереженням випробуваних часом правових конструкцій.
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Спицына А. А. Теоретические подходы к систематизации законодательства
о труде Украины в условиях рыночной экономики

Исследованы современные подходы к ключевым аспектам развития законода-
тельства о труде Украины. Выяснено, что в настоящее время в нашей стране
существует большой объем нормативно-правовых актов, принятых в разные пе -
риоды, и которые зачастую являются несогласованными между собой. При этом,
в науке трудового права основное внимание исследователи уделяют проблемам
кодификации трудового законодательства. Другие формы систематизации тру-
дового законодательства фактически не исследуются. Предлагается осуществ-
лять систематизацию действующего законодательства о труде путем офици-
альной инкорпорации. Это в дальнейшем позволит осуществить его эффектив-
ную кодификацию с сохранением испытанных временем правовых конструкций.
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Spitsyna Hanna. Theoretical approaches to the systematization of labor legisla-
tion of Ukraine in the conditions of market economy

Studied modern approaches to key aspects of the development of labor legislation of
Ukraine.It was found that at the present time in our country there is a large amount of
legal acts adopted in different periods, which often are inconsistent with each other.In
this case, in the science of labor law the main focus of researchers given to the problem
of codification of labor legislation.Other forms of systematization of labor legislation do
not actually studied.Proposed to systematize existing labor legislation by its official
incorporation.This will allow implementing its effective codification of preserving time-
tested legal structures.

Key words: classification, codification, consolidation, incorporation, prospective
legislation.

За сучасних умов активного розвитку ринкових відносин та євроін-
теграційних процесів в нашій країні не викликає сумніву необхідність
дослідження та вироблення нових підходів до ключових аспектів роз-
витку законодавства про працю України.Як зазначає Т.А. Занфірова,
трансформація трудових відносин, що викликана глобальними змінами
в країні та світі, вимагає від сучасного трудового права адаптуватися до
нових умов постіндустріалізму, постійно оновлюватися, пристосовую-
чись до відносин, що змінюютьсяроботодавця1. Особливо актуальним,
на нашу думку, наразі є питання систематизації законодавства про
працю України в умовах ринкової економіки. Зокрема, значна кількість
нормативно-правових актів в сфері регулювання трудових та тісно
пов’язаних із ними відносин, що накопичилась з радянських часів обу-
мовлює складність їх сприйняття пересічному працівнику, тому в
сучасних умовах необхідності набуває дослідження перспективних
напрямів систематизації законодавства про працю в новітніх умовах. 

Т.М. Рахманіна з цього приводу слушно вказує, що якщо проблеми
систематизації залишити без уваги, то немає жодних сумнівів, що вже
в найближчому майбутньому вони стануть надзвичайно гострими.
Саме тому вже сьогодні поступово, крок за кроком, необхідно йти в
напрямку послідовного впорядкування законодавства. Інакше ми скоро
перестанемо орієнтуватися в складному нормативному масиві, заплу-
таємось навіть у якісних нових законах2. На думку С.С. Карінського,
систематизація законодавства складається в суворо послідовному роз-
поділі всіх існуючих нормативних актів за заздалегідь розробленим
класифікаційним рубриками, передбаченими у затвердженій схемі від-
повідних збірників (або збірки) актів. Правильно організована систе-
матизація трудового законодавства здійснює благотворний вплив на
його впорядкування, сприяючи усуненню прогалин, неузгодженостей,
суперечностей у правовому регулюванні трудових відносин, дозволяє
державним органам і громадянам краще орієнтуватися в чинному зако-
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нодавстві та сприяє правильному його застосуванню. При цьому прак-
тика показує, що робота з удосконалення системи і систематизації зако-
нодавства являє собою, по суті, безперервний процес3.

Слід відзначити, що окремі аспекти систематизації трудового зако-
нодавства досліджувалися такими вченими як С.С. Карінський,
М.Г. Александров4. В свою чергу, у сучасній науці трудового права
основну увагу дослідники приділяють проблемам кодифікації трудово-
го законодавства, а інші форми систематизації залишаються висвітле-
ними недостатньо. 

В загальній теорії права поняття «систематизація законодавства»
визначають як постійну форму розвитку та впорядкування діючої пра-
вової системи. Так, як відзначає В.С. Нерсесянц, в сучасних цивілізо-
ваних державах є значна кількість нормативних актів, прийнятих різ-
ними правотворчими органами. Правотворчість не може зупинитися на
певному етапі, а весь час перебуває в русі, розвитку в силу динамізму
соціальних зв’язків, виникнення нових потреб суспільного життя, що
вимагають правового регулювання. Постійно змінюється система
права, її розвиток і вдосконалення, прийняття нових нормативних
актів, внесення в них змін, скасування застарілих нормативних рішень
об’єктивно обумовлюють упорядкування всього комплексу діючих
нормативних актів, їх укрупнення, приведення у певну науково обґрун-
товану систему, видання різного роду збірників і зібрань законодав-
ства. Така діяльність по приведенню нормативних актів у єдину, упо-
рядковану систему зазвичай називається систематизацією законодав-
ства5. На думку вчених, правотворча функція сучасної держави потре-
бує удосконалення. А це, в свою чергу, вимагає постійного розвитку та
упорядкування усієї сучасної правової системи та «правової матерії»6. 

О.Ф. Скакун вказує, що систематизація нормативно-правових
актів – це діяльність по упорядкуванню та удосконаленню законодав-
чих і підзаконних нормативно-правових актів, приведенню їх у єдину
внутрішньо узгоджену систему7. Систематизація – це діяльність з упо-
рядкування та об’єднання нормативних актів, приведення їх до єдиної,
певної системи. Відповідно до правил законодавчої техніки діяльність
по систематизації нормативного матеріалу повинна проводитись у пев-
ній послідовності8. Систематизація законодавства – це діяльність з
упорядкування, удосконалення законодавства, приведення його у
певну систему шляхом складання єдиних нормативно-правових актів
або їх збірників9. 

Здійснювати систематизацію нормативно-правових актів необхідно
для: усунення суперечностей між нормативними актами; підвищення
якості та ефективності законодавства; забезпечення доступності його
використання громадянами, державними органами, громадськими
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організаціями, комерційними корпораціями10. Систематизація законо-
давства дозволяє вирішити такі важливі задачі: розміщення у певній
системі нормативно-правових актів полегшує їх облік та пошук; зна-
ходження прогалин у нормативному матеріалі, застарілих, таких, що
дублюють та суперечать однин одному нормативних актів та швидка їх
ліквідація в певній мірі впливають на забезпечення законності та пра-
вопорядку. Оперативне виявлення та усунення недоліків підвищують
якість законодавства, сприяють його спрощенню, якості, транспарен-
тності (прозорості), роблять розуміння законодавства доступним для
широкого загалу населення та в кінцевому рахунку підвищують рівень
правосвідомості громадян11.

Таким чином, систематизація законодавства є необхідною умовою
ефективної правотворчої діяльності, сприяє усуненню прогалин, про-
тиріч у чинному законодавстві. Аналіз і оброблення чинних норматив-
них актів, з метою створення внутрішньо-узгодженої системи актів
забезпечить зручні умови при реалізації своїх прав та обов’язків
суб’єктами правовідносин.

Нині за умов активного розвитку ринкової економіки трудові та
тісно пов’язані з ними відносини в Україні зазнають постійних змін,
однак діюча нормативна база залишається не упорядкованою, застарі-
лою, що породжує великі труднощі в знаходженні та використанні дію-
чих норм права. Як відзначають Н.Б. Болотіна, Г.І. Чанишева, слід кон-
статувати, що сучасна система трудового права вийшла за рамки тієї
структури, яка відображена в Кодексі законів про працю України (далі –
КЗпП). Це, звичайно, не дивно, адже КЗпП був прийнятий майже 30
років тому. Зміни, що вносилися до нього, не вплинули на структуру
основного трудового закону, вона залишилася «старомодною», мов
сукня, що вийшла з моди. Значною мірою нові умови праці регламенту-
ються більш сучасними законами та підзаконними нормативно-право-
вими актами, тому далеко не всі названі правові інститути відображені
у КЗпП12. Хоч КЗпП і є основним джерелом трудового права, він не в
змозі забезпечити повне регулювання трудових та тісно пов’язаних з
ними відносин. У багатьох випадках статті його мають відсилочний, або
бланкетний, характер. Специфіка трудових відносин у певних галузях
народного господарства та інші об’єктивні умови потребують конкре-
тизації окремих положень Кодексу відповідно до цих умов шляхом при-
йняття нормативних актів підзаконного харак теру13.

В свою чергу, нормативно-правові акти в сфері праці мають досить
різноманітний характер, вони поділяються на такі, що мають силу зако-
ну, підзаконні та локальні акти. При цьому, говорячи власне про трудо-
ве законодавство слід враховувати, що термін «трудове законодавство»
розкрив у своєму Рішенні від 9 липня 1998 № 12-рп/98Конституційний
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Суд України (справа про тлумачення терміну «законодавство»).
Відповідно до цього рішення термін «законодавство», який уживається
в частині третій статті 21 Кодексу законів про працю України щодо
визначення сфери застосування контракту як особливої форми трудо-
вого договору, треба розуміти так, що ним охоплюються закони
України, чинні міжнародні договори України, згоду на обов’язковість
яких надано Верховною Радою України, а також постанови Верховної
Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету
Міністрів України, ухвалені в межах їх повноважень та відповідно до
норм Конституції України і законів України14.

Слід відзначити, що наявність достатньо великої кількості поточних
законів, які регулюють різні аспекти трудових відносин чи інші групи
відносин, що входять до предмету трудового права є характерною озна-
кою трудового законодавства України. Так, Верховною Радою України
ухвалено цілу низку визначальних для правового регулювання трудо-
вих відносин законів, таких як наприклад, закони України «Про колек-
тивні договори і угоди» від 1 липня 1993 року № 3356-XII, «Про від-
пустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР, «Про оплату праці»
від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР, «Про охорону праці» від 14 жов-
тня 1992 року № 2694-XII, «Про порядок вирішення колективних тру-
дових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 року №137/98-ВР тощо.
Також є закони, які мають комплексний характер, регулюють різні за
характером відносини, але містять норми трудового права: закони
України «Про індексацію грошових доходів населення» від 3 липня
1991 року №1282-XII, «Про наукову і науково-технічну діяльність» від
13 грудня 1991 року №1977-XII, «Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 року
№ 2343-XII тощо. 

Крім того, щодо регулювання трудових відносин у межах наданих
йому повноважень Президент України як глава держави видає відпо-
відні укази: «Про запровадження на території України регіональних
графіків початку робочого дня» від 26 квітня 1995 р. № 334/951 чи
«Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах виконав-
чої влади, з керівниками підприємств, установ і організацій» від
19 травня 1995 року №381/95. Серед нормативних актів в сфері трудо-
вого законодавства помітне місце також займають постанови Кабінету
Міністрів України: «Про застосування контрактної форми трудового
договору з керівником підприємства, що є у державній власності» від
19 березня 1993 року № 203, «Про трудові книжки працівників» від
27 квітня 1993 року № 301, «Питання видачі, продовження дії та ану-
лювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без грома-
дянства» від 27 травня 2013 року № 437тощо). 
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Таким чином, протягом багатьох років в сфері регулювання трудо-
вих та тісно пов’язаних з ними відносин накопичився великий обсяг
нормативно-правових актів, прийнятих у різні періоди, та які досить
часто неузгоджені між собою. Крім того, до теперішнього часу право-
ве регулювання праці здійснюється значною кількістю нормативно-
правових актів різного рівня прийнятих органами і громадськими орга-
нізаціями колишнього Союзу та Української РСР. До таких норматив-
них актів можна віднести, Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про
умови праці тимчасових робітників і службовців» від 24 вересня
1974 року № 311-09 або ж «Положення про умови праці надомників»,
яке було затверджене постановою Держкомітету СРСР з праці та соці-
альних питань та Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 року
№ 275/17-99.

Враховуючи викладене вбачається, що в сучасних умовах оновлен-
ня усієї правової системи України систематизація законодавства про
працю особливо необхідна. Метою такої систематизації має бути вияв-
лення прогалин і суперечностей у правовому регулюванні трудових та
тісно пов’язаних з ними відносин; скасування нормативних положень,
що регулюють застарілі відносини; уніфікація норм трудового законо-
давства з нормами інших галузей права. На нашу думку, реформування
трудового законодавства України має здійснюватися шляхом система-
тизації вже існуючих норм, що в подальшому сприятиме ефективній
нормотворчій роботі щодо ліквідації прогалин у чинних законодавчих
актах та забезпеченню розробки правових норм, що відповідають
сучасним умовам ринкової економіки.

Традиційно в теорії права розрізняють три основні способи (форми)
систематизації нормативно-правових актів: інкорпорацію, консоліда-
цію та кодифікацію.

Інкорпорація – вид систематизації нормативно-правових актів, що
полягає в їх упорядкуванні (розташуванні в тому чи іншому порядку) і
технічній обробці, як правило, без зміни змісту норм права, виражених
в нормативних приписах. Результатом інкорпорації є збірники, зібран-
ня, зводи, де нормативні акти розташовуються за юридичною силою
поєднуваних актів, за предметною, хронологічною, алфавітною та
іншими ознаками. Технічна обробка нормативно-правового акта поля-
гає у наступному: з нього викидаються положення, що втратили силу;
включаються внесені до них зміни і доповнення; виключаються поло-
ження, що не містять норм права; вилучаються відомості про осіб, які
підписали нормативний акт. Така обробка робить нормативний матері-
ал зручним для практичного використання15. Інкорпорація здійснюєть-
ся поза правотворчим процесом. Вона обмежується тільки обробкою
нормативного матеріалу, його розташуванням у певному порядку.

197Юридичні і політичні науки



Головне призначення інкорпорації – впорядкування нормативних актів.
Інкорпорація може впливати і на правотворчу діяльність. Зокрема,
тематична інкорпорація допомагає найповніше об’єднати акти однієї
тематики або галузі права, того чи іншого виду правовідносин. Це
сприяє виявленню можливих прогалин, полегшує пошук і використан-
ня нормативно-правових актів на практиці16.

Одним зі шляхів подолання множинності нормативних актів, що
утворюються в будь-якій розвиненій правовій системі та мають один і
той же предмет регулювання є консолідація законодавства. Це така
форма систематизації, в процесі якої десятки, а часом і сотні норма-
тивних актів з одного і того ж питання об’єднуються в один укрупне-
ний акт. Такий акт затверджується правотворчим органом в якості
нового, самостійного джерела права, а колишні розрізнені акти визна-
ються такими, що втратили силу. Консолідація – це своєрідний вид
правотворчості, особливість якого полягає в тому, що новий, укрупне-
ний акт не змінює зміст правового регулювання, не вносить зміни і
новели в чинне законодавство. В процесі підготовки консолідованого
акта всі норми колишніх актів розташовуються в певній логічній послі-
довності, розробляється загальна структура майбутнього акта.
Здійснюється певна редакційна правка, зовнішня обробка розпоряд-
жень з тим розрахунком, щоб всі вони викладалися єдиним стилем,
використовувалася уніфікована термінологія. Усуваються протиріччя,
повторення, виправляється застаріла термінологія, норми близького
змісту об’єднуються в одну статтю (пункт)17. Результатом консолідації
нормативного матеріалу є видання Зводу законів.

Слід відзначити думку вчених, що консолідація є проміжною лан-
кою між кодифікацією (поточною правотворчістю)та інкорпорацією18.
Даний вид систематизації не має самостійного значення, оскільки вис-
тупає лише елементом інкорпорації або перехідним етапом від інкор-
порації до кодифікації19. Таким чином, систематизація законодавства в
теорії права розглядається як послідовний процес: від інкорпорації
через можливу консолідацію до кодифікації.

Кодифікація – це впорядкування правових норм, яке супроводжу-
ється переробкою їх змісту, скасуванням застарілих і прийняттям
нових норм права, об’єднанням нормативного матеріалу в єдину, логіч-
но узгоджену, побудовану на наукових принципах систему. Кодифікація
є, по суті, різновидом правоустановчого процесу. Якщо результатом
поточного законодавства є утворення окремих законодавчих актів, то
кодифікація впорядковує значну частину чинного законодавства, об’єд-
нуючи їх у певній галузі права, змінюючи, доповнюючи і перетворюю-
чи його. Кодифікаційний акт регулює важливу, значну і досить велику
галузь суспільних відносин, юридично оформлює и закріплює найсут-
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тєвіші та найстабільніші відносини, що склалися в суспільстві.
Ефективність дії кодифікаційного акта залежить від того, наскільки
точно законодавець врахував тенденції розвитку й динаміки суспіль-
них процесів у своїй країні20. При кодифікації має місце не лише зов-
нішнє упорядкування нормативного матеріалу, його розташування в
певному порядку, але й перегляд норм, що містяться в законах та інших
нормативних актах, скасування застарілих та неефективних, вироблен-
ня нових, заповнення прогалин, усунення дублювання, розбіжностей й
протиріч, їх узгодження21. Кодифікація законодавства – це форма доко-
рінної переробки діючих нормативних актів в певній сфері відносин,
спосіб якісного упорядкування законодавства, забезпечення його
узгодженості і компактності, а також розчищення нормативного маси-
ву, звільнення від застарілих норм, що не виправдали себе22.

Слід погодитись з думкою О.М. Ярошенко, що характерна для тру-
дового права єдність свідчить про внутрішній нерозривний зв’язок
усієї сукупності норм, що впорядковують відносини у галузі праці.
Загальність принципів, вихідних положень у регламентуванні відносин
цієї царини на всій території України, взаємозв’язок основних трудо-
вих прав та обов’язків сторін трудових правовідносин – працівників і
роботодавців визначають єдність правового регулювання праці.
Показником такої єдності є передусім КЗпП України – єдиний кодифі-
кований акт23. Як зазначає В.І. Щербина, кодифікований нормативний
акт про працю – це єдиний юридично та логічно цільний внутрішньо
узгоджений законодавчий акт, який визначає юридичні особливості
трудового права та його основні інститути24. Безумовно на часі при-
йняття нового кодифікованого нормативно-правового акту, який регу-
люватиме трудові та тісно пов’язані з ними відносини. Актуальність
його прийняття не викликає сумніву, адже остання кодифікація законо-
давства у галузі праці проводилася в радянські часи за умов планової
економіки з адіміністративно-командними методами управління, що
безумовно вплинуло на зміст Кодексу законів про працю 1971 року, що
діє до цього часу в Україні. 

Як зазначає Т.А. Занфірова, проект Трудового кодексу України є
своєчасною відповіддю на виклики реалій сьогодення у сфері регулю-
вання трудових відносин з урахуванням стратегічних цілей концепції
сталого розвитку держави і світу, що модернізується. Метою розроб-
лення та прийняття Трудового кодексу України є визначення основних
принципів і механізмів реалізації трудових прав і гарантій працівників,
створення належних умов праці й забезпечення захисту інтересів пра-
цівників і роботодавців в умовах ринкової економіки з урахуванням
положень міжнародно-правових документів з питань праці. У проекті
Трудового кодексу здійснено спробу кодифікувати й уніфікувати трудо-
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ве законодавство, зокрема закони України «Про оплату праці», «Про
відпустки», «Про колективні договори й угоди», «Про порядок вирі-
шення колективних трудових спорів (конфліктів) і частково Закон
України «Про оплату праці». Норми проекту Трудового кодексу
України спрямовані на адаптацію трудового законодавства України до
Європейської соціальної хартії та інших міжнародно-правових актів:
Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економіч-
ні, соціальні й культурні права, Конвенції та рекомендації Міжнародної
організації праці25.

В свою чергу, на нашу думку, розроблювані проекти трудових
кодексів, в тому числі останній, що зареєстрований 22.04.2013 р. за
№ 290226 не містять нових підходів до регулювання трудових та тісно
пов’язаних з ними відносин, а лише об’єднують існуючі закони та під-
законні нормативно-правові акти в сфері праці, які після запроваджен-
ня нового кодифікованого акту мають втратити свою силу. Зазначені
обставини, в свою чергу, обумовлюють важкість сприйняття багатьох
положень проекту кодексу, порівняно з чинним законодавством про
працю, при цьому ряд його положень мають внутрішньо суперечливий
характер та підлягають подальшому доопрацюванню. 

В цьому контексті слід зазначити, що поряд із кодифікацією трудо-
вого законодавства України варто враховувати як проміжний етап до
системної правотворчості також можливість і доцільність здійснення
систематизації законодавства про працю шляхом інкорпорації. Не змі-
нюючи змісту правового регулювання, інкорпорація дозволить привес-
ти у чітку систему ті нормативно-правові акти в сфері праці, які уже
створені правотворчими органами, що дасть змогу виявити всю сукуп-
ність нормативних приписів та прогалин в правовому регулюванні тру-
дових та тісно пов’язаних з ними відносин та впорядкувати їх. 

В свою чергу, проведена інкорпорація трудового законодавства в
подальшому стане підґрунтям для здійснення суттєвої переробки нор-
мативного матеріалу і, як результат, розробки найбільш прийнятної для
нашої країни моделі трудового законодавства. Адже фактично аналі-
зуючи проекти трудових кодексів України, що були зареєстровані у
Верховній Раді України, можна дійти висновку про неможливість від-
несення їх положень до таких, що є сучасними та революційними для
подальшого регулювання трудових правовідносин в нашій державі,
оскільки сформовані вони на фундаменті існуючого, соціалістично-
вираженого трудового законодавства та являють собою компіляцію
його норм, які в добу розвинених економічних відносин вже не мають
належного застосування. 

На підставі вищевикладеного хотілось би зазначити, що саме систе-
матизація законодавства про працю, на нашу думку, виступатиме важ-
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ливою передумовою забезпечення якості і ефективності правового
регулювання трудових відносин, зміцнення законності та правопоряд-
ку. В свою чергу, недоліки сучасного законодавства про працю обумов-
лені внутрішніми суперечностями та відсутністю чітко визначених
пріоритетів його розвитку в умовах ринкової економіки, що вимагає
розробки теоретичних підходів щодо його систематизації з метою
подальшого удосконалення. Саме тому на сучасному етапі вбачається
необхідним здійснювати систематизацію діючого законодавства про
працю, упорядкування та об’єднання його складових в узгоджений,
цілісний механізм шляхом офіційної інкорпорації, яка в подальшому
дозволить здійснити його ефективну кодифікацію зі збереженням
випробуваних часом правових конструкцій та розробкою нових, таких
що відповідають сучасним умовам ринкової економіки.
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А. А. КОВАЛЕНКО

ПРИНЦИПИ ПРАВА ТА бАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розглядається банківська діяльність як вид публічної фінансової діяльності.
Висвітлюються особливості принципів права у контексті їх впливу на банківську
діяльність.

Ключові слова: банківська діяльність, принцип права, система права, норма
права.

Коваленко А.А. Принципы праваи банковская деятельность
Рассматривается банковская деятельность как вид публичной финансовой

деятельности. Освещаются особенности принципов права в контексте их влия-
ния на банковскую деятельность.

Ключевые слова: банковская деятельность, принцип права, система права,
норма права.

Kovaltnko Artem. Principles of law and banking activity
The banking activity is examined as a type of public financial activity. The features

of principles of law light’s up in the context of their influence on banking activity. 
Key words: banking activity, principle of law, system of law, norm of law.

Банківські відносини, що розглядаються у межах фінансового
права, мають публічно-правову природу, вони пов’язані із публічними
фінансами. Як слушно наголошує О.М. Козирін, «необхідність вивчен-
ня принципів права та їх реалізації в галузі публічних фінансів визна-
чається також тим, що саме в принципах права найбільш яскраво
відображена як сутність права в цілому у всьому різноманітті складо-
вих його сторін і закономірностей, так і сутність фінансового права
зокрема»1.

Банківська діяльність як міжгалузеве явище має ґрунтуватися на
відповідних принципах, що об’єктивно дасть змогу забезпечити ста-

Розділ 7
ФІНАНСОВЕ  ПРАВО

© КОВАЛЕНКО Артем Анатолійович – здобувач Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України



лість нормативно-правового регулювання фінансових, зокрема, банків-
ських відносин. Отже, при визначені правових засад банківської діяль-
ності важливе значення має питання з’ясування правової природи, сут-
ності, особливих ознак, значення, джерел принципів, на яких має ґрун-
туватися розглядувана діяльність. 

Теорія правової держави як основу принципів може розглядати
поділ влади, взаємну відповідальність держави та особи, обмеження
державної влади; теорія природного права є основою принципів юри-
дичного гарантування прав і свобод людини та громадянина, збагачує
зміст принципу рівності, напряму визначає принцип верховенства
норм міжнародного права2. Для банківських відносин вказані принци-
пи, без сумніву, є актуальними. Наприклад, створивши Фонд гаранту-
вання вкладів фізичних осіб, держава гарантує збереження вкладів
фізичних осіб не лише у державних, а й в комерційних банках.
Принцип верховенства норм міжнародного права реалізується шляхом
адаптації вітчизняного законодавства до вимог ЄС, базельських реко-
мендацій (Базель-І, Базель-ІІ, Базель-ІІІ), FATF тощо. Принцип рівнос-
ті має місце там, де йдеться про захист прав вкладників, про рівні
умови допуску банків на вітчизняний ринок фінансових послуг.

Правореалізаційна діяльність у сучасній правовій державі свідчить
про те, що в основі безпосереднього правового регулювання публічної
фінансової діяльності, частиною якої є банківська діяльність, знахо-
дяться відповідні галузеві принципи фінансового права, які виступа-
ють своєрідним камертоном всієї наступної нормотворчості у даній
сфері суспільних відносин; вони гарантують безперервність та послі-
довність нормотворчого процесу; забезпечують взаємозв’язок фінансо-
вого законодавства та фінансової політики3. 

Деякі вчені наголошують, що у фінансово-правовій науці «утвори-
лась величезна «чорна дірка» – система принципів фінансового права.
Наявність цієї «чорної дірки», а точніше, відсутність наукового інтер-
есу до принципів фінансового права, не дала змоги об’єднати основні
засади бюджетного законодавства, основи оподаткування, принципи
грошового обігу, валютного регулювання тощо в єдиний регулюючий
інструмент»4. Погоджуємося, що колись така «чорна дірка» існувала,
проте нині дослідження принципів фінансового права становить знач-
ний науковий інтерес, свідченням чого є наукові праці таких вітчизня-
них учених, як О.А. Музика-Стефанчук, С.О. Ніщимна, А.О. Поля -
ничко, І.М. Ярмак, О.О. Башняк.

Підтримуємо твердження про те, що при формуванні норм фінансо-
вого права законодавець зобов’язаний враховувати принципи галузі. Ці
принципи мають бути «розчинені» в даній галузі права, «розлиті» в
ній, повинні пронизувати собою норми фінансового права. Принципи
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надають якісну визначеність фінансовому праву, становлять його
«дух» (за Ш. Монтеск’є). Водночас на основі принципів фінансового
права реалізуються фінансово-правові норми, що визначають єдину
спрямованість у функціонуванні фінансового права5. 

Існує думка про те, що принципи нерівнозначні. Так, прихильники
позитивізму вважають, що принцип законності є основним для матері-
ального та процесуального права. У межах ліберально-юридичної тео-
рії права пріоритет віддається принципу рівності, у межах теорії при-
родного права – принципу справедливості. Також виокремлюється
науковий погляд, за якого принципи є елементами, однаково важливи-
ми для якості системи як цілого6. 

Ми, у свою чергу, вважаємо, що принципи банківської діяльності
рівною мірою мають ґрунтуватися як на загальноправових, так і на спе-
ціальних фінансово-правових засадах.

Очевидно, що «принципи права, з одного боку, відображають його
об’єктивні властивості, обумовлені закономірностями розвитку даного
суспільства, усією гамою історично притаманних йому інтересів,
потреб, протиріч і компромісів різних класів, груп і прошарків насе-
лення. З іншого боку, в принципах права втілюється його суб’єктивне
сприйняття членами суспільства: їх моральні і правові погляди, почут-
тя, вимоги, висловлені в різних вченнях, теоріях, напрямках праворо-
зуміння. Тому принципи права повинні розглядатися з урахуванням як
єдності, так і особливостей обох зазначених сторін, з позицій сформо-
ваного в юридичній та філософській науках загального уявлення про
об’єктивне та суб’єктивне право»7.

З-поміж способів фіксації (закріплення) принципів права, принци-
пів банківської діяльності у нормах права виділяють текстуальний та
змістовний8.

Текстуальний спосіб фіксації принципів банківської діяльності
характеризується тим, що вони закріплюються в конкретних нормах
(безпосереднє закріплення) і тим самим є нормами-принципами, дія
яких поширюється за межі даної конкретної норми. Змістовний спосіб
фіксації полягає в тому, що зміст конкретного принципу банківської
діяльності виводиться з аналізу змісту окремих фінансово-правових чи
інших норм (часто це здійснюється шляхом застосування аналогії
права та закону).

Коли йдеться про функції принципів банківського права, то слід зва-
жати на їх безпосередній регулюючий, правореалізаційний, охороню-
ваний вплив на публічні банківські відносини.

У процесі реалізації норм права яскраве вираження отримує регу-
лююча функція, що являє собою регулюючий вплив принципів права,
який виявляється у тому, що вони окреслюють межі дії норм фінансо-
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вого, зокрема банківського права. Визначення таких меж дає можли-
вість з’ясувати, які відносини є правовими, до яких галузевих відносин
їх можна віднести, який інтерес домінує в таких відносинах – приват-
ний чи публічний. 

Регулятивна функція фінансового права взагалі полягає у тому, що
держава за допомогою норм фінансового права з метою виконання
своїх функцій може залучати приватний капітал. Такий приток приват-
ного капіталу може здійснюватися за допомогою надання преференцій
і спрямований, приміром, на розвиток малого та середнього бізнесу.
Преференції можуть являти собою грошове відшкодування відсотків за
комерційними кредитами, покриття повністю або частково різниці за
тарифами тощо9. Як приклад можна навести участь держави у відно-
синах кредитування молодіжного житлового будівництва, будівництва
на селі.

Підтримуємо думку про те, що якщо зміст принципу не закріплено
в конкретній правовій нормі, він виводиться шляхом складних логіч-
них зіставлень, умовиводів, аналізу змісту інших норм, наукових погля-
дів, судової практики. Це спричиняє те, що кількість, назви і зміст
принципів у різних дослідників виходить різним. Отже, з метою ефек-
тивного застосування цих положень варто усвідомити те, що принципи
не можуть виконувати такі функції, як виховно-світоглядні та нав -
чальні10. 

Очевидно, що для реалізації принципів банківської діяльності необ-
хідні певні життєві умови, фактори, що відповідають сутності такої
діяльності (йдеться про правові, економічні, фінансові, політичні й
інші фактори).

Фактори, що визначають формування, зміст і реалізацію принципів
публічного права, Н.М. Вагіна пропонує класифікувати за декількома
підставами: за природою і джерелом. Так, за природою фактори поді-
ляються на об’єктивні та суб’єктивні. До об’єктивних факторів нале-
жать система суспільних відносин, а також фактори природного харак-
теру. Особливе місце серед цих факторів посідає процес глобалізації.
До суб’єктивних факторів віднесено особливості правосвідомості та
правової культури, правові теорії та доктрини. За джерелом фактори
поділяються на правові (тип, форма держави, правові теорії, юридична
практика тощо) та неправові (економічні, політичні відносини, мораль,
психологія суспільства та громадян)11.

Отже, фактори, що впливають та визначають принципи банківської
діяльності, поділяються на фактори об’єктивного (пов’язані з особли-
востями організації держави, публічної влади тощо, тобто йдеться про
певні стабільні фактори) та фактори суб’єктивного характеру (пов’яза-
ні з правосвідомістю, з мінливим людським фактором).
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Н.М. Вагіна вважає, що категорія «реалізація принципів права» ще
не склалася, адже у теорії прийнято використовувати терміни «реаліза-
ція права» (сукупність форм та засобів, що забезпечують переведення
правових приписів у поведінку суб’єктів; адекватні правомірні дії
суб’єктів права; процес, що приводить у втілення правових приписів у
життя), «реалізація правових норм»12. Професор Ю.С. Решетов ствер-
джує, що оптимальний розвиток процесів реалізації норм права є необ-
хідним моментом демократизації суспільства, поглиблення самовряду-
вання народу, проведення економічної реформи; чітка і правильна реа-
лізація правових норм нерозривно пов’язана з дотриманням у всіх сфе-
рах суспільних відносин принципу соціальної справедливості13.

Спираючись на теоретичні напрацювання, можна вести мову не
лише про джерела принципи, а й про фактори, що впливають на фор-
мування принципів банківської діяльності, точніше – на формулюван-
ня ідеї та її втілення в нормах та реалізації в банківській практиці. І це
не випадково, адже фактор – причина, рушійна сила якогось явища…,
це явище суспільного життя, що впливає в тій чи іншій формі на вияв-
лення потреб правового регулювання, на розроблення, прийняття,
зміну чи скасування правового засобу, у підсумку – на його зміст14.

Регулятивна функція принципів банківського права виявляється у
тому, що у випадках відсутності законодавчо закріплених норм права
деякі банківські відносини можуть ґрунтуватися виключно на засадах
банківської діяльності, що сформувалися у банківській світовій прак-
тиці, засадах корпоративного й іншого управління, на звичаях міжна-
родного торгівельного обігу. 

З іншого боку, «регулятивність – це допоміжна ознака принципів
права, адже суспільні відносини регулюються за допомогою норм
права. І тому регулятивний характер мають норми права, а принципи
права визначають саму норму, тому що лежать в її основі. Однак регу-
лювання суспільних відносин за допомогою принципів права здій-
снюється в окремих випадках, зокрема за відсутності подібної норми
для регулювання суспільних відносин (аналогія закону) застосовують-
ся загальні принципи права (аналогія права). Регулятивний характер
принципів права проявляться, також, у тому, що вони виражають тен-
денції й напрями правового регулювання, виступаючи як внутрішні
регулятори поведінки людей, адже не завжди використання принципів
права передбачає знання їх змісту»15.

З метою забезпечення ефективності правозастосування, адекватної
реалізації норм права суб’єкти банківських правовідносин мають зва-
жати на принципи права, що «сприяють єдності правозастосування та
тлумачення права, забезпечують дію єдиних засад як на стадії норма-
тивного, так і індивідуального правового регулювання»16.
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На думку О.В. Смірнова, принципів і конкретних норм, відірваних
від тієї чи іншої системи права, не буває, оскільки в них відображені
економіка та сукупність інших існуючих у суспільстві відносин17. У
даному випадку очевидним є підтвердження нерозривного зв’язку при-
нципів права, принципів банківської діяльності із економікою, еконо-
мічною діяльністю банків.

Вчені виділяють також принципи правосвідомості, якими є лише
ідеї, а принципи права складають частину правової матерії, що нероз-
ривно пов’язані зі змістом та формою права18. Причому слід врахову-
вати те, що правосвідомість складається з декількох частин: правова
ідеологія (сукупність юридичних ідей, теорій, поглядів, які в концен-
трованому систематизованому вигляді відображають та оцінюють пра-
вову реальність) та правової психології (буденного, емпіричного рівня
суспільного пізнання, що формується в результаті повсякденної люд-
ської практики, окремих людей, соціальних груп19. У банківських пра-
вовідносинах правосвідомість особливо підпорядкованих суб’єктів
відіграє неабияку роль, адже саме від них залежить формування актив-
них і пасивних операцій банків, інших фінансово-кредитних установ.

Очевидно, що якість законів та ефективність правового регулюван-
ня багато в чому залежать від того, як у них сформульовані й розкриті
правові принципи («які принципи, такі й закони»)20. Продовженням
наведеної тези є думка про те, що основні принципи права відбива-
ються у специфіці суспільних відносин, що регулюються відповідною
галуззю права. Для виявлення таких принципів має значення не лише
логіко-формальний аналіз текстів законів, а й практика (адміністратив-
на, господарська, судова), глибокий науковий пошук. З’ясування при-
нципів галузі права дозволяє правильніше застосовувати її норми,
краще розуміти їх суть і соціальне призначення21.

Принципи банківської діяльності як принципи права відіграють
важливу роль у правовому регулюванні банківських відносин.
Підтвердженням цьому є те, що вони виступають в якості керівних ідей
для законодавця, визначаючи при цьому напрями вдосконалення відпо-
відних галузевих правових норм. Так, зростання обсягів обігу коштів,
здобутих злочинним шляхом, збільшення обсягів фінансування теро-
ризму22 стало однією із передумов створення у 1989 р. міжнародні
організації FATF (англ. Financial Action Task Force on Money Laudering),
яка займається протидією відмиванню «брудних коштів». Враховуючи
рекомендації цієї організації, Верховною Радою України було прийня-
то Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиван-
ню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28 листопада 2002 р.
Нині діє новий Закон України «Про запобігання та протидію легаліза-
ції (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуван-
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ню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового зни-
щення» від 14 жовтня 2014 р. Ці закони, а також прийняті на їхнє вико-
нання підзаконні нормативно-правові акти склали основу правового
регулювання нового напряму банківської діяльності, а саме фінансово-
го моніторингу.

Дбайливе ставлення до принципів права є запорукою правильного,
обґрунтованого, еволюційного розвитку права і його галузей, зокрема
фінансового права. Однак таке ставлення не слід ототожнювати зі став-
ленням до принципу як до незмінної догми, принципи також розви-
ваються, проте вони повинні залишатися найбільш стабільними нор-
мами на даному відрізку історичного розвитку суспільства і держави,
«якорями», за допомогою яких законодавство утримувалося б від
занадто різких «кренів» в ту чи іншу сторону23. Отже, принципи бан-
ківської діяльності є певною мірою стабільними положеннями, які вод-
ночас мають тенденцію до подальшого розвитку, вдосконалення, зва-
жаючи на розвиток всього фінансового та банківського права.
Розглядувані нами принципи ґрунтуються на нормах-принципах, на
нормах фінансового та банківського законодавства, що не містять при-
нципів права, випливають із судової практики й доктринальних роз-
роблень.

Отже, банківська діяльність, як вид чи напрям публічної фінансової
діяльності, має ґрунтуватися як на принципах права, так і на засадах
моралі. Важливе значення у цьому має рівень правосвідомості суб’єк-
тів фінансових, зокрема банківських правовідносин. В ідеалі принци-
пи мають бути нормативно закріпленими. Проте очевидно, що на прак-
тиці таке закріплення є неможливим, оскільки ніхто ще відміняв непи-
сане право, доктринальне тлумачення, аналогію права та закону.
Закріплення всіх положень, що мають регулювати публічні відносини,
означало би введення цих відносин у такі межі, де взагалі не дозволя-
лося би інакодумство, заперечувалося би право людини і громадянина
на вільне волевиявлення тощо. Банківські відносини також не варто
«заганяти» в жорсткі межі, адже вони є за своєю природою комплекс-
ними. При цьому в будь-якому випадку варто дотримуватися принци-
пів права (писаних і неписаних) як у публічних, так і у приватних бан-
ківських відносинах. Адже це сприятиме підвищенню рівня ефектив-
ності правового регулювання.
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НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 
ЩОДО ОХОРОНИ КЛІМАТУ І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ

Стаття присвячена дослідженню становлення в Україні національного зако-
нодавства у сфері охорони клімату, який поряд із охороною атмосферного повіт-
ря та озонового шару, стає одним із найважливіших напрямів природоохоронної
діяльності. З’ясовуються загальні питання відображення у законодавстві України
клімату як об’єкта правової охорони, а також регулювання діяльності, яка шкід-
ливо на нього впливає. Характеризується стан виконання зобов’язань за Рамковою
конвенцією Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським прото-
колом, дається аналіз нормативно-правової бази з відповідних питань; визнача-
ються перспективи подальшого розвитку відповідних суспільних відносин. 

Ключові слова. Клімат як об’єкт правової охорони, парникові гази, Рамкова
конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, Кіотський протокол,
викиди парникових газів.

Кузнецова С.В. Национальное законодательство Украины по охране кли-
мата и перспективы его совершенствования

Статья посвящена изучению формирования в Украине национального законо-
дательства в области изменения климата, который вместе с атмосферным воз-
духом и озоновым слоем, стал одним из наиболее важных областей природоохран-
ной деятельности. Исследуются общие вопросы отображения в законодатель-
стве Украины климата как объекта правовой охраны, а также регулирование дея-
тельности, которая негативно воздействует на климат. Характеризуется
состояние выполнения обязательств по Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата и Киотского протокола, дается ана-
лиз нормативно правовой базы по соответствующим вопросам; определены пер-
спективы дальнейшего развития общественных отношений в этой сфере.
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Кuznietsova Svitlana. The national law of Ukraine on climate protection and the
prospects for its improvement 

The article is devoted tо research establishment in Ukraine of national legislation in
the field of climate, which along with the protection of air and ozone layer is one of the
most important areas of environmental activities. Investigates general issues reflected in
the legislation of Ukraine climate as an object of legal protection and regulation of activ-
ities that adversely affects it. Characterized state obligations under the Framework
Convention of the United Nations Convention on Climate Change and the Kyoto
Protocol, an analysis of the legal framework of the relevant issues; the prospects for
future development of the corresponding social relations. 

Key words: Climate as an object of legal protection, greenhouse gases, the United
Nations Framework Convention on Climate Change, Kyoto Protocol, troop landings of
gases of hotbeds. 

Охорона клімату, поряд із охороною атмосферного повітря та озо-
нового шару, на сьогоднішній день стає одним із найважливіших
напрямів природоохоронної діяльності, яка здійснюється у глобально-
му, регіональному і національному вимірах. В Україні офіційно визна-
но, що негативні процеси зміни клімату визначають необхідність їх
врахування як одного з ключових довгострокових чинників національ-
ної безпеки України і висувають цю проблему до ряду пріоритетів
політики нашої держави1.

Як відомо із природничих наук, клімат – це багаторічний режим
погоди, характерний для даної місцевості, який формується під впли-
вом сонячної радіації, загальної циркуляції атмосфери і вологообігу2, а
останнім часом визнано, що на його зміни впливають і антропогенні
чинники3. До антропогенних чинників відноситься безпосередня
діяльність людини, пов’язана із функціонуванням галузей-забруднюва-
чів (енергетика, транспорт, металургійна промисловість та будівниц-
тво), необґрунтованим вирубуванням лісів тощо. Внаслідок такої діяль-
ності відбувається істотне збільшення концентрації в атмосфері парни-
кових газів, які посилюють природний парниковий ефект, що проявля-
ється підвищенням температури поверхні Землі, різного роду кліма-
тичними аномаліями, екстремальними погодними явищами і створює
реальну загрозу планеті. За оцінкою міжурядової групи експертів із
змін клімату, у разі збереження існуючих темпів збільшення в атмос-
фері парникових газів температура приземного шару атмосфери до
кінця майбутнього століття в середньому для земної кулі може збіль-
шитись на 1-3 градуси, що призведе до значних змін клімату в багатьох
регіонах світу, у тому числі в Україні. Це суттєво вплине на всі сфери
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діяльності людини, а також на біологічну різноманітність, поверхневі
та підземні води, земельні ресурси тощо4. 

У зв’язку з такою констатацією зміни клімату та глобального потеп-
ління у цілому, клімат стає об’єктом правової охорони. Правовому
регулюванню у сфері охорони клімату підлягають заходи щодо стабілі-
зації концентрації парникових газів в атмосферному повітрі, адаптації
до кліматичних змін, запровадження системи спостережень та змен-
шення негативного впливу на погоду у цій сфері. Нормативно-правова
база у відповідній сфері появилась порівняно недавно, і вона не є бага-
точисельною. Таке законодавство представлене у першу чергу міжна-
родними, а також національними правовими актами, які були прийняті
на базі перших.

Зокрема, з метою захисту кліматичної системи планети та стабіліза-
ції концентрації парникових газів в атмосфері у 1992 році на
Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) понад 150 держав світу
підписали Рамкову конвенцію про зміну клімату (далі – РКЗК)5.
Кінцевою метою РКЗК є встановлення концентрацій парникових газів
в атмосфері на такому рівні, який не допускав би небезпечного антро-
погенного впливу на кліматичну систему Землі. Конкретні зобов’язан-
ня держав – сторін Конвенції, а також правові механізми їх реалізації
визначаються у додатковому міжнародно-правовому документі –
Кіотському протоколі до РКЗК (далі – Протокол), прийнятому у 1997
році (м. Кіото, Японія)6. Метою Протоколу є скорочення емісії парни-
кових газів, передбачених у його Додатку А (двоокис вуглецю, метан,
закис азоту, гідрофторвуглеці, перфторвуглеці, гексафторид сірки та
ін.), базуючись на ринкових підходах при вирішенні відповідних
питань. Для імплементації у внутрішнє законодавство вимог цих між-
народних документів, в Україні розроблено низку нормативно-право-
вих актів, внесено зміни до деяких чинних законодавчих актів.

При огляді формування національного законодавства у цій сфері
насамперед слід з’ясувати загальні питання відображення у ньому клі-
мату як об’єкта правової охорони, а також регулювання діяльності, яка
шкідливо на нього впливає. Юридичні визначення понять «клімат»,
«охорона клімату» у національному законодавстві відсутні, а має місце
лише згадування про ці категорії. У одному із перших правових доку-
ментів з охорони клімату – Кліматичній програмі України (її преамбу-
лі), затвердженій у 1997 році Урядом України, передбачено, що «клімат
є одним з основних природних ресурсів», від якого залежать умови
життя і діяльності людини, напрями і рівень розвитку економіки.
Тобто, клімат визнається природним ресурсом. Однак уже у наступно-
му реченні цієї преамбули говориться про клімат, як один «з основних
факторів, які формують природне середовище»7, щодо якого необхідно
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вживати комплекс заходів запобігання соціально-економічних збитків,
які (збитки) можуть бути викликані навіть незначними змінами кліма-
ту на фоні складної екологічної ситуації у нашій державі. Останнє
твердження щодо клімату як одного з «факторів», тобто компонентів,
що формують навколишнє природне середовище, є більш узгодженим
із визначенням поняття «клімат», що дається природничими науками. 

Слід зазначити, що одним із об’єктів правової охорони, визначеним
у статті 5 базового у сфері екології Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища», є навколишнє природне
середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та
процесів8. До останніх безперечно мають відноситись і кліматичні
умови (тобто клімат як багаторічний режим погоди певної місцевості),
що хоч і не передбачено безпосередньо у даному випадку, однак умов-
но це можна презюмувати. Вважаємо, що у вказаній правовій нормі
доцільно виокремити клімат у складі компонента навколишнього при-
родного середовища.

До заходів охорони клімату у першу чергу відноситься регулюван-
ня діяльності, яка шкідливо на нього впливає. Частково цей процес
передбачено у Законі України «Про охорону атмосферного повітря»9,
відповідно до частини другої статті 16 якого встановлено, що підпри-
ємства зобов’язані відповідно до міжнародних договорів, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, проводити
роботу щодо зменшення викидів речовин, накопичення яких в атмос-
ферному повітрі може призвести до негативних змін клімату.
Аналогічна норма має місце й у Законі України «Про газ (метан)
вугільних родовищ»10 (ст. 14) та деяких інших. Тобто, регулювання
діяльності, яка шкідливо впливає на клімат, а також формування націо-
нального законодавства у цій сфері проходить під впливом відповідних
міжнародно-правових документів та на їх виконання. 

Значною подією у житті нашої держави стала ратифікація
16.09.2014 р. Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енер-
гії і їхніми державами-членами, з іншої сторони11. Ратифікація цієї
Угоди створить правові підстави для поглиблення співробітництва між
Україною та Європейським Союзом. Зокрема, згідно із положеннями
глави 6 Розділу V зазначеної Угоди, яка присвячена навколишньому
середовищу, сторони визначили напрями співробітництва. Першим із
таких напрямів, що потребує правового регулювання при вирішенні
регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища, перед-
бачено саме сферу зміни клімат12, що говорить про надзвичайну акту-
альність даної проблеми та її пріоритетність поряд із іншими, визначе-
ними в Угоді сферами. Вказаний підхід має докорінно змінити відно-
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шення законодавця до формування системи правових норм у сфері охо-
рони клімату. 

Одним із перших кроків на шляху створення такого законодавства,
як зазначено у преамбулі РКЗК, є запровадження гнучких заходів реа-
гування та розроблення «всеохоплюючих стратегій» на глобальному,
національному і регіональному рівнях. Однак в Україні до цього часу
не було прийнято нормативного документа, який визначав би перспек-
тивний напрямок розвитку держави у відповідній сфері. Варто зазна-
чити, що у Законі України «Про Основні засади (Стратегію) державної
екологічної політики України на період до 2020 року»13 серед страте-
гічних цілей (ціль 2) встановлено загальні завдання щодо забезпечення
скорочення обсягу викидів парникових газів відповідно до задекларо-
ваних Україною міжнародних зобов’язань, у тому числі, розробити до
2015 року основні засади державної політики з адаптації до зміни клі-
мату; національний план заходів щодо пом’якшення наслідків зміни
клімату та запобігання антропогенному впливу на його зміну на період
до 2030 року. 

В урядовому програмному документі «Національному плані дій з
охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки»,
затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від
25.05.2011 р. № 577-р14, передбачається також низка правових заходів
у цій сфері, наприклад, підготовка Національної кліматичної доктрини;
проектів актів щодо забезпечення функціонування системи державно-
го обліку, моніторингу, звітності та проведення перевірок достовірнос-
ті даних стосовно антропогенних викидів парникових газів, а також
створення національної системи обігу та торгівлі вуглецевими одини-
цями та їх адаптація до вимог екологічного законодавства
Європейського Союзу; розробка проектів національних стандартів
щодо регулювання обсягів викидів парникових газів шляхом гармоні-
зації з міжнародними стандартами (ISO). 

Розбудова ж законодавства, безпосередньо спрямованого на вико-
нання міжнародних зобов’язань у сфері охорони клімату, почалася із
затвердженням у 2005 році на рівні Кабінету Міністрів України
«Національного плану з реалізації положень Кіотського протоколу до
Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну кліма-
ту»15, який згодом (у 2009 році) був уточнений, виходячи із частково
виконаних завдань. Початковий документ містив дев’ять організацій-
но-правових заходів, передбачених для країн – Сторін РКЗК у цій
Конвенції та Протоколі, а саме: 1) визначення Мінприроди координа-
тором діяльності, пов’язаної із виконанням зобов’язань у цій сфері;
2) створення національних систем оцінки антропогенних викидів та
абсорбції парникових газів (щорічна їх інвентаризація та подання до
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Секретаріату РКЗК національного кадастру антропогенних викидів та
абсорбції парникових газів); 3) створення національних систем обліку
у цій сфері (національного електронного реєстру антропогенних вики-
дів та абсорбції парникових газів); 4) створення умов для застосування
проектів спільного впровадження, які спрямовані на зменшення обсягу
антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів;
5) прийняття законодавства (Закону з питань регулювання обсягу вики-
дів та поглинання парникових газів, порядку видачі дозволів на антро-
погенні викиди та методичні вказівки щодо проведення моніторингу та
складення звітності про видачу таких дозволів); 6) видання національ-
них повідомлень з питань зміни клімату; 7-8) розробка національного
та регіональних планів заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату
та банку даних щодо екологічно безпечних технологій та їх обміну між
Україною та Сторонами РКЗК. 

У 2009 році після перших практичних спроб реалізації в Україні
деяких механізмів Кіотського протоколу Національний план заходів
зазнав нової редакції. Зміни у цілому торкнулися уточнення терміно-
логії, збільшення кількості заходів (до 18 пунктів)16. Передбачено, зок-
рема, щороку до 1 квітня визначати прогнозні показники можливого
обсягу продажу Україною одиниць установленої кількості викидів пар-
никових газів (п.6). Окремо заплановано (п.13) визначити рівень тех-
нічного потенціалу щодо зменшення обсягу викидів парникових газів в
Україні до 2020 року з метою формування її позиції після 2012 року.
Розширився також перелік прогнозно-планових документів. Так, окрім
передбачених раніше національного та регіональних планів заходів з
пом’якшення наслідків зміни клімату, передбачаються ще й розробка
національного плану заходів щодо адаптації до зміни клімату з визна-
ченням джерел їх фінансування (п.9); стратегічного прогнозу зміни клі-
мату, наслідків такої зміни для секторів економіки, а також для систе-
ми забезпечення життєдіяльності населення та екосистем (п. 14). 

У Плані заходів передбачається також створення банку даних про
екологічно безпечні технології і методи, що застосовуються для змен-
шення обсягу антропогенних викидів. Велика увага приділяється
питанням просвітницької роботи. У сфері інформування та участі гро-
мадськості у відповідних заходах передбачено постійне оновлення
інформації про зміну клімату на веб-сайтах Мінприроди щодо стану
впровадження вимог РКЗК та Кіотського протоколу; створення на
національному та регіональному рівнях радіо- та телепередач на від-
повідну тему; забезпечення видання інформаційних бюлетенів, листі-
вок тощо. Національний план передбачає також заходи щодо забезпе-
чення участі України у проведенні Конференцій Сторін РКЗК, зустрі-
чей Сторін Кіотського протоколу та їх робочих органів на основі узгод-

216 Держава і право • Випуск 66



жених підходів та з урахуванням національних інтересів. 
Усі заходи даного Національного плану заходів стосувалися першо-

го періоду виконання зобов’язань Кіотського протоколу, тобто мали
бути реалізованими до кінця 2012 року. Однак більшість його поло-
жень, на жаль, поки що залишаються на папері. Частково втіленими у
життя стали лише заходи з реалізації механізмів Кіотського протоколу
(спільного впровадження, продажу одиниць встановленої кількості,
проектів цільових (зелених) інвестицій), а також створення інституцій-
них заходів та системи обліку й оцінки у відповідній сфері. 

Даючи загальну характеристику стосовно тенденцій, характеру,
темпів розвитку національного законодавства в сфері охорони клімату
за перший період дії Кіотського протоколу, слід відзначити, що для
України характерним є споживацький підхід до використання природ-
них ресурсів та низька заінтересованість законодавчої влади у питан-
нях регулювання охорони клімату. Як результат, в Україні не прийнято
базового законодавчого акту з про державне регулювання обсягу
антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а існують роз-
різнені нормативно-правові документи, в основному урядові та відом-
чі, які регулюють ті чи інші аспекти виконання Україною міжнародних
зобов’язань у цій сфері. Такі документи є досить суперечливими, деякі
з них є закритими для доступу, зазнають частих змін17. Як виходить із
зазначеного вище, в Україні навіть не визначено, який конкретно тип
програмного документу необхідно ухвалити – основні засади держав-
ної політики з адаптації до зміни клімату чи Національний план адап-
тації до зміни клімату; Національну кліматичну доктрину, чи
Національний план заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату. 

Слід зауважити також, що Україна поки що не ратифікувала
Дохійську поправку до Протоколу на другий період реалізації його
механізмів, прийняту на вісімнадцятій Конференції Сторін РКЗК ООН
(восьмій зустрічі Сторін Кіотського протоколу)18. Це свідчить про те,
що у державі поки що чітко не визначено рівень технічного потенціалу
щодо зменшення обсягу викидів парникових газів до 2020 року та не
сформована чітка позиція України після 2012 року, а виконання міжна-
родних кліматоохоронних зобов’язань після 2012 року призупинено.
Крім того, в Україні відбуваються певні інституційні зміни у відповід-
ній сфері. Так, після введення в дію Закону України від 21 лютого
2014 року «Про відновлення дії окремих положень Конституції
України»19 та передачі до компетенції Уряду України повноважень
утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади (п. 9-1 ст. 116 Конституції
України), постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня
2014 року №442 «Про оптимізацію системи центральних органів вико-
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навчої влади»20 прийнято рішення ліквідувати Державне агентство
екологічних інвестицій, поклавши його функції на Міністерство еколо-
гії та природних ресурсів.

Таким чином, проведене дослідження свідчить про те, що націо-
нальне законодавство України в сфері охорони клімату знаходиться на
початковій стадії його формування. В попередній період його створен-
ня здійснювалося безсистемно, без врахування потреб суспільної прак-
тики. Це законодавство і на сьогоднішній день не має чіткої концепту-
альної основи, яку могли б створити Національна кліматична доктрина
та базовий Закон України про державне регулювання обсягу антропо-
генних викидів та абсорбції парникових газів, прийняття якого поряд із
проектом Закону «Про регулювання у сфері енергозбереження», є пер-
шочерговим завданням у напрямку формування та підвищення ефек-
тивності цього законодавства. 
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СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ СПІЛЬНИХ СЛІДчИХ ГРУП: 
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ 

ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Досліджено правову базу для створення та діяльності спільної слідчої групи
під час кримінального провадження як інструменту міжнародного співробітниц-
тва. На підставі аналізу конвенцій ООН, Ради Європи зроблено висновок про
потребу узгодження понятійного апарату, доцільності ратифікації Конвенції
(2002р.) для забезпечення діяльності спільних слідчих груп в рамках СНД, допов-
нення ст. 571 КПК щодо складу спільних слідчих груп. 

Ключові слова: спільна слідча група; міжнародне співробітництво; місія
захисту розслідування.

Ахтырская Н.Н. Создание и деятельность совместных следственных
групп: европейские стандарты и национальные перспективы

Исследована правовая база создания и деятельности совместной следствен-
ной группы во время уголовного производства как инструмент международного
сотрудничества. На основании анализа конвенций ООН, Совета Европы сделан
вывод о необходимости согласования понятийного аппарата, целесообразности
ратификации Украиной Конвенции 2002г. для обеспечения деятельности совмест-
ных следственных групп врамках СНД, внесения дополнения к ст. 571 УПК
Украины относительно состава совместной следственной группы.

Ключевые слова: совместная следственная группа; международное сотрудни-
чество; миссия защиты расследования.
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The legal base of creation and activity of a joint investigative group during criminal
proceedings is investigated as the instrument of the international cooperation.On the
basis of the analysis of Conventions of the UN, Conventions of the Council of Europe the
conclusion is drawn on need of coordination of a conceptual framework, expediency of
ratification by Ukraine of the Convention of 2002 for ensuring activity of joint investi-
gative groups under CIS, introduction of addition to Art. 571 of the Criminal Procedure
Code of Ukraine concerning structure of a jointinvestigative group.
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Відповідно до політичної складової Угоди про асоціацію України з
Європейським Союзом, ціллю асоціаціє є, зокрема, посилення співро-
бітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення
верховенства права та поваги до прав людини і основоположних свобод
(п. «е» ч. 2 ст. 1). В документі визначені загальні принципи діяльності,
а також конкретні напрями співпраці. Сторони домовились співпрацю-
вати на двосторонньому, регіональному та міжнародному рівнях з
метою запобігання та боротьби з тероризмом відповідно доміжнарод-
ного права, міжнародних норм у сфері прав людини, а також до гумані-
тарного права та норм права, що регулюють статус біженців (ст. 13).
Передбачається зосередження зусиль на запобіганні та боротьбі з лега-
лізацією (відмиванням) коштів та фінансуванням тероризму. З цією
метою сторони посилюють двостороннє та міжнародне співробітництво
у цій сфері, зокрема співробітництво на оперативному рівні. Сторони
забезпечують імплементацію відповідних міжнародних стандартів, зок-
рема стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відми-
ванням грошей та фінансуванням тероризму та стандартів, рівнознач-
них тим, які були прийняті Європейським Союзом (ст. 20). Взяті
зобов’язання співпрацювати у питаннях, що стосуються боротьби з
незаконним обігом наркотиків(ст. 21)та корупцією, для чого передбача-
ється обмін найкращими практиками, в тому числі щодо методик роз-
слідування та криміналістичних досліджень, обмін інформацією відпо-
відно до існуючих правил,посилення потенціалу, зокрема навчання та, у
разі необхідності, обмін персоналом, взаємодія з питань, пов’язаних із
захистом свідків та жертв (ст. 22).Не розкриваючи конкретних засобів та
їх сутності, в Угоді визначено, що для досягнення цілей будуть вико-
ристані «необхідні методи співробітництва, забезпечуючи збалансова-
ний та інтегрований підхід до зазначених питань» (ч. 3 ст. 21)1. 

Одним з найдієвіших видів міжнародного співробітництва під час
кримінального провадження є створення і діяльність спільних слідчих
груп, що зумовлено потребою ефективної взаємодії правоохоронних
органів різних держав при розслідуванні злочинів. Євроінтеграційні
процеси виступають суттєвим поштовхом до удосконалення чинної
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нормативної бази, яка регулює діяльність цього інституту, та практики
її застосування, оскільки для України це є новелою. 

Можливість проведення спільних міжнародних розслідувань перед-
бачається в низці міжнародно-правових актів. Так, в ст. 19 Конвенції
Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої
злочинності від 15.11.2000 р. визнана доцільність «спільних розсліду-
вань»2, за яких держави-учасниці розглядають можливість укладання
двосторонніх або багатосторонніх угод чи домовленостей, в силу яких
у зв’язку зі справами, що є предметом розслідування, кримінального
переслідування або судового розгляду в одній або декількох державах,
заінтересовані компетентні органи можуть створювати органи з прове-
дення спільних розслідувань. За відсутності таких угод або домовле-
ностей спільні розслідування можуть проводитися за угодою в кожно-
му окремому випадку. Відповідні держави-учасниці забезпечують
повну повагу суверенітету держави-учасниці, на території якої повин-
но бути проведене таке розслідування. Конвенція Організації
Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003 р. надала право дер-
жавам–учасницям розглядати можливість укладання двосторонніх і
багатосторонніх договорів і досягнення домовленостей, на підставі
яких у зв’язку зі справами, що є предметом розслідування, криміналь-
ного переслідування або судового розгляду в одній чи кількох держа-
вах, заінтересовані компетентні органи можуть створювати спільні
слідчі групи(ст. 49)3. 

Згідно зі ст.20 Другого Додаткового Протоколу до Європейської
конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, за взаємною
згодою компетентні органи двох чи більше сторін можуть створити
спільну слідчу групу з конкретною метою й на обмежений період, який
може бути продовжений за взаємною згодою, для проведення кримі-
нальних розслідувань на території однієї чи більше сторін, що створи-
ли групу4. Склад групи визначається в угоді. Спільну слідчу групу
може бути створено, зокрема, у випадках коли:1) розслідування злочи-
нів стороною вимагає проведення складних та комплексних слідчих
заходів, пов’язаних з іншими сторонами;2) кілька сторін проводять
розслідування злочинів, обставини яких вимагають ужиття скоордино-
ваних, погоджених дій на території відповідних сторін.

З проханням про створення спільної слідчої групи може звернутися
будь-яка заінтересована сторона. Група створюється в одній зі сторін,
де, як передбачається, будуть проводитися розслідування.

Прохання про створення спільної слідчої групи повинні містити
крім інформації, зазначеної у відповідних положеннях статті 14
Конвенції пропозиції стосовно складу групи. Спільна слідча група діє
на території сторін, які її створили, відповідно до таких загальних
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умов: 1) керівник групи є представником компетентного органу, який
бере участь у кримінальному розслідуванні від сторони, на території
якої діє група. Керівник групи діє в межах своєї компетенції за націо-
нальним законодавством; 2) група здійснює свої дії відповідно до зако-
нодавства тієї сторони, на території якої вона працює; 3) сторона, на
території якої працює група, уживає необхідних організаційних заходів
для забезпечення її роботи.

Члени спільної слідчої групи від сторони, на території якої працює
група, називаються «члени», тоді як члени від інших сторін, крім сто-
рони, на території якої працює група, називаються «відряджені члени».

Відряджені члени спільної слідчої групи мають право бути присут-
німи під час здійснення слідчих заходів на території сторони, де пра-
цює група. Однак з особливих причин керівник групи відповідно до
законодавства сторони, на території якої діє група, може прийняти інше
рішення.

Відрядженим членам спільної слідчої групи її керівник відповідно
до законодавства сторони, на території якої діє група, може доручити
вжити певних слідчих заходів у випадках, коли це було схвалене ком-
петентними органами сторони, на території якої діє група, та Сторони,
яка відряджає.

У випадках, коли для спільної слідчої групи необхідним є здійснен-
ня слідчих заходів на території однієї зі сторін, що створили групу,
члени групи, відряджені цією стороною, можуть звернутися до влас-
них компетентних органів з проханням про здійснення таких заходів.
Здійснення таких заходів розглядають у цій стороні на тих самих умо-
вах, які б застосовувалися, якби з проханням про їхнє здійснення звер-
нулися у ході національного розслідування.

У випадках, коли спільній слідчій групі необхідна допомога сторо-
ни, яка не є однією з тих, що створили групу, або третьої держави, ком-
петентні органи держави, на території якої діє група, можуть звертати-
ся з проханням про надання допомоги до компетентних органів такої
іншої держави згідно з відповідними договорами або домовленостя-
ми.Відряджений член спільної слідчої групи може відповідно до націо-
нального законодавства своєї держави та в рамках своєї компетенції
надавати групі інформацію, наявну в сторони, яка його відрядила, для
цілей кримінальних розслідувань, що проводяться групою. Інформація,
яку законно отримав член або відряджений член спільної слідчої групи
під час перебування в її складі й до якої в іншому випадку компетентні
органи заінтересованих Сторін не мають доступу, може використову-
ватися для таких цілей: 1) для цілей, для яких було створено групу;
2) для виявлення, розслідування та переслідування інших злочинів,
якщо на це є згода Сторони, на території якої отримано таку інформа-
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цію. У такій згоді може бути відмовлено тільки у випадках, коли вико-
ристання такої інформації могло б поставити під загрозу кримінальні
розслідування, що проводяться на території відповідної сторони або
стосовно яких ця сторона могла б відмовити в наданні взаємної допо-
моги; 3) для відвернення безпосередньої та серйозної загрози суспіль-
ній безпеці; 4) для інших цілей настільки, наскільки це погоджено сто-
ронами, що створили групу.

Настільки, наскільки це дозволяють законодавство заінтересованих
сторін або положення будь-якого іншого юридичного документа, які
застосовуються у відносинах між ними, може бути досягнута домовле-
ність про участь у діяльності групи інших осіб, які не є представника-
ми компетентних органів Сторін, що створюють спільну слідчу групу.
Таким особам не надаються права, надані членам або відрядженим чле-
нам групи на підставі цієї статті, якщо домовленість прямо не перед-
бачає іншого.

Конвенція про взаємодопомогу в кримінальних справах між держа-
вами-членами Європейського Союзу від 29.05.2000 р. передбачає, що
за взаємною домовленістю компетентні органи двох чи більше держав-
членів можуть створити спільну слідчу групу для певної мети та на
обмежений період часу, що може бути подовжений за спільною згодою,
з метою проведення кримінальних розслідувань в одній чи більше дер-
жавах-членах, які створюють таку групу. Склад групи визначається в
домовленості. Спільна слідча група може, зокрема, бути створеною,
коли: (a) розслідування кримінальних злочинів у певній державі-члені
вимагає складного розслідування, пов’язаного з іншими державами-
членами; (b) ряд держав-членів проводять розслідування кримінальних
злочинів, в яких обставини справи вимагають координованих, злагод-
жених дій у відповідних державах-членах (ст. 13)5.

Нові виклики та загрози потребують удосконалення нормативного
врегулювання міждержавних відносин під час кримінального провад-
ження. Прикладом того є Рамкове рішення Ради від 13 червня 2002 р.
про боротьбу з тероризмом (2002/475/JAI)6, в якому вирішене питання
про подвійну юрисдикцію, а саме, коли злочин підпадає під юрисдик-
цію декількох держав-членів та будь-яка з них може на законних під-
ставах відкрити кримінальне провадження на підставі тих самих фак-
тів, зацікавлені держави повинні вступити в співробітництво одна з
другою в цілях прийняття рішення, яка з них буде здійснювати пере-
слідування винних осіб, з тим, щоб цей процес був сконцентрований в
руках однієї єдиної державі. У зв’язку з цим вони можуть скористати-
ся допомогою зі сторони будь-якого органу або механізму, передбаче-
ного в рамках Європейського Союзу. Це здійснюється з метою спро-
щення співробітництва між своїми органами юстиції та координації
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своїх дій. Для справедливого вирішення питання підслідності рекомен-
дується керуватися наступними критеріями: 1) державою, що здійснює
кримінальне переслідування повинна виступати та, на території якої
були вчинені діяння; 2) державою, що здійснює кримінальне переслі-
дування, повинна виступати та, громадянином або постійним мешкан-
цем якої є суб’єкт злочину; 3) державою, що здійснює кримінальне
переслідування , повинна виступати та держава, звідки походять потер-
пілі; 4) державою, що здійснює кримінальне переслідування, повинна
виступати та держава, на території якої виявлений суб’єкт злочину.

При створенні Європейського поліцейського відомства (Європолу)
в рішенні Ради Європи (2009/371/ПВД) від 6 квітня 2009 року також
наголошувалося на «участі в спільних слідчих бригадах» (ст. 6)7.
Персонал Європолу в якості підтримки може брати участь в спільних
слідчих бригадах, в тому числі, які створюються у відповідності зі ст. 1
Рамкового рішення 2002/ /465/ПВД Ради від 13 червня 2002 р. про
спільні слідчі бригади, статтею 13 Конвенції від 29 травня 2000 р. про
взаємну правову допомогу в кримінальних справах між державами-
членами Європейського Союзу або ст. 24 Конвенції від 18 грудня
1997 р. про взаємну допомогу та співробітництво між митними адмі-
ністраціями, – у тій мірі, в якій подібні бригади розслідують злочини,
підвідомчі Єврпополу. Представники Європолу при цьому мають
право надавати допомогу будь-яким заходам та обмінюватися інформа-
цією з усіма членами слідчої бригади. Однак існує застереження щодо
повноважень вказаних осіб – вони не мають права вживати жодних
примусових заходів. 

Відповідно до п. «iv» ст. 6 Рішення Ради від 28 лютого 2002 р. про
створення Євроюсту з метою посилення боротьби з тяжкими злочина-
ми(2002/187/JAI), передбачено створення об’єднаної слідчої бригади
на основі джерел права, які регулюють співробітництво – членів в
даній галузі8.

Конвенція СНД про правову допомогу та правові відносини у
цивільних, сімейних та кримінальних справах від 07.10.2002р. (яка не
набула чинності для України) також передбачає створення та діяльність
спільних слідчо-оперативних груп для швидкого та всебічного розслі-
дування злочинів, вчинених однією або декількома особами на терито-
рії двох чи більше договірних сторін або таких, що торкаються їхніх
інтересів (ст. 63)9. Запитувана договірна сторона у термін 15 днів після
отримання пропозиції має повідомити запитуючу договірну сторону
про прийняте рішення. Та у випадку згоди – надати список посадових
осіб, включених у таку групу.

До прийняття Кримінального процесуального кодексу України
2012 р. створення спільної слідчої групи на законодавчому рівні не

225Юридичні і політичні науки



передбачалося. Однак це питання вирішувалося шляхом укладення
угод (Угода між Гекнеральною прокуратурою України та генеральною
прокуратурою Киргизької Республіки від 03.06.1993 р., Угода про пра-
вову допомогу та співробітництво з Прокуратурою Республіки
Молдова від 06.05.1993 р., Угода про міжнародну допомогу та співро-
бітництво між Генеральною прокуратурою України і Прокуратурою
Республіки Грузія від 04.07.1994 р.) 

В світлі подій, які вимагають ретельного розслідування катастрофи
літака «Малазійських авіаліній» Україна в повній мірі реалізувала
можливість міжнародного співробітництва. Згідно з Конвенцією про
міжнародну цивільну авіацію від 07.12.1944 р., у випадку події «з
повітряним судном однієї Договірної держави, яка сталася на території
іншої Договірної держави і спричинила смерть або серйозні тілесні
ушкодження чи свідчить про серйозний технічний дефект повітряного
судна або аеронавігаційних засобів, держава, на території якої сталася
пригода, призначає розслідування обставин пригоди згідно з процеду-
рою, яка може бути рекомендована Міжнародною організацією цивіль-
ної авіації, наскільки це допускає її законодавство. Державі, в якій
зареєстровано повітряне судно, надається можливість призначити
спостерігачів для присутності при розслідуванні, а держава, яка прово-
дить розслідування, направляє цій державі звіт і висновок про розслі-
дування» (ст. 26)10. Керуючись рекомендаціями для визначення під-
слідності та враховуючи, що переважна більшість жертв катастрофи –
громадяни Нідерландів, Україна делегувала право розслідування
Нідерландам, а також, відповідно до Угоди про Міжнародну місію
захисту розслідування11, погодила діяльність на території України не
більше 700 озброєних осіб персоналу Нідерландів, Австралії та інших
держав, громадяни яких перебували на літаку рейсу МН17.

З метою надання правового статусу діяльності спільних слідчих
груп в чинному Кримінальному процесуальному кодексі передбачена
одна ст. 571 «Створення і діяльність спільних слідчих груп», зміст якої
не дає відповіді на питання, які виникають в діяльність цього інститу-
ту, зокрема, щодо кількості осіб, правового статусу, поширення діяль-
ності на певну територію держави, що потребую подальшого дослід-
ження та доповнення. 

1. Угода про асоціацію України з Європейським Союзом від 27.06.2014 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://eeas.europa.eu/. 2. Конвенція Орга -
нізації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від
15.11.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // zakon.rada.gov.ua›laws/
show/995_789 3. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від
31.10.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/con-
trol/publish/article?art_id=243392142 4. Другий Додатковий Протокол до
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ронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uazakon.com/documents/date_6p/
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жавами-членами Європейського Союзу від 29.05.2000 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : . http://zakon.nau.ua/doc/?code=994_238 6. Рамкове рішення Ради
від 13 червня 2002 р. про боротьбу з тероризмом (2002/475/JAI) [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : legalexpert.in.ua› 7. Рішенні Ради Європи
(2009/371/ПВД) від 6 квітня 2009 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
zakon.rada.gov.ua›laws/show/606/2006 8. Рішення Ради від 28 лютого 2002 р. про
створення Євроюсту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.
ua›laws/show/606/2006 9. Конвенція СНД про правову допомогу та правові відно-
сини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 07.10.2002 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua›laws/show/997_619
10. Конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 07.12.1944р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua›laws/show/995_038 11. Угоди про
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УДК 343.01

А. А. ВОЗНЮК

ЗМОВА ЯК ОбОВ’ЯЗКОВА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОЗНАКА
ЗЛОчИННИХ Об’ЄДНАНЬ

Проаналізовано актуальні питання попередньої зорганізованості та зоргані-
зованості за попередньою змовою як кримінально-правових ознак організованих
злочинних об’єднань. Доведено, що такі кримінально-правові ознаки як «попередня
змова», «попередня зорганізованість» та «зорганізованість за попередньою змо-
вою» характеризують різні злочинні об’єднання. При цьому попередня зорганізо-
ваність та зорганізованість за попередньою змовою є різновидами попередньої
змови. Попередня змова може стосуватися окремих моментів вчинення злочину,
його приховування або ж мати детальний характер. Відтак вона має дві форми:
1) елементарну – домовленість про окремі чи найбільш загальні питання вчинення
злочину; 2) детальну – домовленість, яка охоплює усі або більшість подробиць учи-
нення злочину. Різновидами попередньої змови в організованих злочинних об’єднан-
нях є попередня зорганізованість та зорганізованість за попередньою змовою.
Основна відмінність «попередньої змови» від суміжних ознак полягає в тому, що
вона стосується переважно домовленості про конкретний злочин, рідше – органі-
зації стійкого злочинного об’єднання для вчинення декількох злочинів або заняття
злочинною діяльністю. Водночас «попередня зорганізованість» та «зорганізова-
ність за попередньою змовою», на наш погляд, фактично тотожні поняття, які
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необхідно позначити єдиним узагальнюючим терміном, що стосується усіх орга-
нізованих злочинних об’єднань, приміром, таким як «організованість» чи «зоргані-
зованість». Зорганізованість організованої групи чи злочинної організації можна
запропоновано тлумачити як набуття об’єднанням організованого характеру
(групою осіб за попередньою змовою ознак організованої групи) та як організацію
організованої злочинної діяльності на більш менш тривалий час. Зорганізованість
свідчить про наявність в злочинному об’єднанні усіх ознак його організованості до
початку вчинення злочину. До таких ознак можна віднести визначену законом
мінімальну кількість осіб (три і більше або п’ять і більше), стійкість, розподіл
ролей тощо.

Ключові слова: співучасть; організована група; злочинна організація; змова;
попередня змова; зорганізованість за попередньою змовою; попередня зорганізова-
ність. 

Вознюк А.А. Сговор как обязательный уголовно-правовой признак пре-
ступных объединений

Проанализированы актуальные вопросы предварительной сорганизованности
и сорганизованности по предварительному сговору как уголовно-правовых призна-
ков организованных преступных объединений. Доказано, что такие уголовно-пра-
вовые признаки как «предварительный сговор», «предварительная сорганизован-
ность» и «сорганизованность по предварительному сговору» характеризуют раз-
ные преступные объединения. При этом предварительная сорганизованность и
сорганизованность по предварительному сговору являются разновидностями
предварительного сговора. Предварительный сговор может касаться отдельных
моментов совершения преступления, его сокрытие или же иметь детальный
характер. Следовательно, он имеет две формы: 1) элементарную – договорен-
ность об отдельных или наиболее общих вопросах совершения преступления;
2) подробную – договоренность, которая охватывает все или большинство под-
робностей совершения преступления. Разновидностями предварительного сгово-
ра в организованных преступных объединениях является предварительная сорга-
низованность и сорганизованность по предварительному сговору. Основное отли-
чие «предварительного сговора» от смежных признаков заключается в том, что
он касается преимущественно договоренности о конкретном преступлении, реже
– организации устойчивого преступного объединения для совершения нескольких
преступлений или занятия преступной деятельностью. Вместе с тем «предыду-
щая сорганизованность» и «сорганизованность по предварительному сговору», на
наш взгляд, фактически тождественные понятия, которые необходимо обозна-
чить единым обобщающим термином, что касается всех организованных пре-
ступных объединений, к примеру, таким как «организованность» или «сорганизо-
ванность». Сорганизованность организованной группы или преступной организа-
ции предложено толковать как обретение объединением организованного харак-
тера (группой лиц по предварительному сговору признаков организованной группы)
и как организацию организованной преступной деятельности на более или менее
продолжительное время. Сорганизованность свидетельствует о наличии в пре-
ступном объединении всех признаков его организованности до начала совершения
преступления. К таким признакам можно отнести определенное законом мини-
мальное количество лиц (три и более или пять и более), устойчивость, распреде-
ление ролей и т.п.
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Ключевые слова: соучастие; организованная группа; преступная организация;
заговор; предварительный сговор; организованность по предварительному сгово-
ру; предварительная организованность.

Voznyu Andriu. Conspiracy as the obligatory criminal legal feature of the felo-
nious unions

The current issues concerning the preliminary and preliminary advance organization
as the criminal-legal features of the organized felonious unions are analyzed in the arti-
cle. It is proved that such criminal legal features as «preliminary agreement», «prelimi-
nary organization» and «preliminary advance organization» characterize different felo-
nious unions. At the same time preliminary organization and preliminary advance organ-
ization are the varieties of the preliminary conspiracy. Preliminary conspiracy may
relate to certain aspects of the crime committal, its concealment or it may have a detailed
character. Therefore, it has two forms: 1) elementary (agreement about a single of the
most common issues of the crime committal); 2) detailed (the agreement covering all or
most of the details of the crime committal). Preliminary organization and preliminary
advance organization are the varieties of the preliminary conspiracy in the organized
felonious unions. The main difference between preliminary agreement and the adjacent
features is its relation mainly to the agreement about particular crime, seldom – the
organization of persistent felonious union for the committal of several crimes or its
engagement into felonious activity. At the same time «preliminary organization» and the
«preliminary advance organization», in our opinion, in fact are the same terms which
should be denoted in one generalized term concerning all organized felonious unions,
i.e. «organization». It is suggested to interpret the organization of the orderly group/
felonious union as the union’s obtaining the organized character be a group of people in
accordance with the preliminary conspiracy of the features of an organized unity and as
an organization of the organized criminal activity for a more or less long time. In a felo-
nious union the organization affirms the presence of all its organizing features by the
beginning of crime committal. One can abscribe a law-fixed minimum amount of persons
(three and more or five and more), roles division to such features. 

Key words: participation; organized group; the criminal organization; conspiracy;
a preliminary collusion; sargeant upon a preliminary collusion; preliminary sargeant.

Вчинення злочину у будь-якій формі співучасті відбувається на під-
ставі домовленості (змови) між співучасниками. У разі вчинення зло-
чину групою осіб (ч. 1 ст. 28 КК) вона досягається у процесі злочину.
В інших випадках (вчинення злочину групою осіб за попередньою змо-
вою, організованою групою та злочинною організацією) змова є попе-
редньою. Не випадково М. І. Бажанов наголошує, що змова – це
обов’язкова ознака будь-якої співучасті1. Як результат форми співучас-
ті розрізняють за моментом її досягнення та змістом. 

При цьому П. І. Грішаєв і Г. А. Крігер в межах співучасті за попе-
редньою змовою виділяють самостійні її форми: співучасть за поперед-
ньою змовою в елементарній формі, організовану групу і злочинну
організацію2. Відтак, змова це не просто кримінально-правова ознака
злочинного об’єднання, це і критерій для класифікації форм співучасті.

229Юридичні і політичні науки



Кримінально-правову характеристику злочинів, учинених в органі-
зованих формах співучасті висвітлено у працях Д. П. Альошина,
М. І. Бажанова, Ф. Г. Бурчака, Р. Р. Галіакбарова, Л. Д. Гаухмана,
Н. О. Гуторової, Л. М. Демидової, О. О. Дудорова, С. О. Єфремова,
Г. П. Жаровської, І. В. Іваненка, О. О. Кваші, О. Ф. Ковітіді,
Є. К. Марчука, М. І. Мельника, В. О. Навроцького, Б. С. Никифорова,
Г. В. Новицького, М. І. Панова, П. Ф. Тельнова, О. М. Трайніна,
В. В. Українець, Є. В. Фесенка, М. І. Хавронюка, Р. Л. Чорного,
С. Д. Шапченка, М. Д. Шаргородського, Р. М. Яновича, Н. М. Ярмиш
та ін. Однак чимало проблемних питань кримінально-правових ознак
злочинних об’єднань залишилось поза межами ґрунтовних дослід-
жень. Нині немає чіткої відповіді на питання, що слід розуміти під змо-
вою, попередньою змовою, попередньою зорганізованістю, зорганізо-
ваністю за попередньою змовою та як вони співвідносяться між собою.
Ці кримінально-правові категорії не мають законодавчого закріплення,
а в теорії кримінального права визначаються по-різному.

Відтак метою статті є розв’язання актуальних проблем змови, попе-
редньої змови, попередньої зорганізованості, зорганізованості як
обов’язкових ознак злочинних об’єднань.

Для кваліфікації злочинів, учинених неорганізованими злочинними
об’єднаннями важливо встановити момент досягнення змови, оскільки
обов’язковою ознакою групи осіб є відсутність попередньої змови між
виконавцями, а групи осіб за попередньою змовою – навпаки досяг-
нення домовленості до початку вчинення злочину. 

Водночас серед обов’язкових кримінально-правових ознак органі-
зованих злочинних об’єднань є «попередня зорганізованість у стійке
об’єднання» (в організованій групі) та «зорганізованість за поперед-
ньою змовою для спільної діяльності» (у злочинній організації).
Відтак, необхідно з’ясувати зміст цих термінів та їх співвідношення
між собою. 

Попередня змова як кримінально-правова ознака групи осіб за
попередньою змовою – це домовленість кількох осіб (двох і більше)
про спільне вчинення злочину, що відбувається заздалегідь, тобто до
його початку3. Ключовими моментами у цій ознаці є час досягнення
змови, її зміст та форма зовнішнього виразу. 

З приводу моменту досягнення змови в теорії кримінального права
вчені одностайні в тому, що вона відбувається до початку вчинення
злочину4, під яким прийнято вважати початок вчинення діяння.
Причому проміжок часу між домовленістю і реальним початком учи-
нення злочину може бути різний і вирішальної ролі не відіграє.
Домовленість може бути досягнута як за тривалий час до вчинення сус-
пільно небезпечного діяння, так і за кілька годин, хвилин чи секунд. 
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При цьому одні дослідники проблем кримінальної відповідальності
учасників злочинних об’єднань вважають, що попередня змова можли-
ва на стадії готування до злочину, а також у процесі замаху на нього
(М. І. Мельник)5, а інші – лише до замаху на злочин (М. І. Панов,
П. Ф. Тельнов, С. Д. Шапченко)6. На наш погляд, оскільки замах на
злочин означає початок вчинення діяння, то попередня змова на цій
стадії вчинення злочину не можлива. 

Розкриваючи зміст попередньої змови вчені відмічають, що вона
може стосуватися домовленості щодо: спільності вчинення злочину –
узгодження об’єкта злочину, його характеру, місця, часу, способу вчи-
нення, змісту виконуваних функцій тощо (М. І. Мельник)7; місця, часу,
способу вчинення злочину тощо (М. І. Панов, І. К. Туркевич,
Є. В. Фесенко)8; основних питань, що стосуються події злочину – зміс-
ту діяння, орієнтовного часу та місця його вчинення (С. Д. Шапченко)9;
спільних дій (М. Й. Коржанський)10; спільності злочинних дій
(П. Ф. Тельнов)11. Відтак змова стосується переважно об’єктивних
ознак складу злочину. З урахуванням цих наукових позицій, а також
результатів судової практики можна стверджувати, що домовленість
здебільшого стосується суспільних відносин на які посягає злочин,
предмета та потерпілого від злочину, суспільно небезпечного діяння,
його наслідків, способу, місця, часу, знарядь та засобів його вчинення.
Крім того, домовленість може передбачати розподіл функцій та ролей
між співучасниками, обговорення кількості злочинів, посткриміналь-
ної поведінки (позитивної та негативної) тощо. 

П. І. Грішаєв і Г. А. Крігер стверджують, що попередня змова між
співучасниками за своїм характером вельми різноманітна. Вона може
стосуватися лише окремих моментів вчинення злочину чи його прихо-
вування, не утворюючи стійких зв’язків між співучасниками і навіть не
погоджуючи в цілому усю їх діяльність. Попередня змова може бути і
досить детальною, що обумовлює високий ступінь погодженості
наступної злочинної діяльності. Існують також випадки, коли декілька
осіб досягають домовленості про спільне вчинення не одного, а декіль-
кох злочинів, детально розроблюючи план вчинення кожного з них12.

Таким чином, попередня змова може стосуватися окремих моментів
вчинення злочину, його приховування або ж мати детальний характер.
Відтак вона має дві форми: 1) елементарну – домовленість про окремі
чи найбільш загальні питання вчинення злочину (наприклад, домовле-
ність про вид злочину та час його вчинення); 2) детальну – домовле-
ність, яка охоплює усі або більшість подробиць учинення злочину
(наприклад, домовленість про вид злочину, місце, час, спосіб, знаряддя
та засоби вчинення, потенційних потерпілих, розподіл функцій чи
ролей між співучасниками тощо).
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Важливе значення у характеристиці попередньої змови відводиться
формі її зовнішнього виразу. М. І. Мельник вказує на те, що така домов-
леність може відбутися у будь-якій формі – усній, письмовій, за допо-
могою конклюдентних дій тощо13.

Водночас, М. І. Панов вважає, що форма змови – вербальна (сло-
весна) – усна чи письмова або у формі конклюдентних дій – для наяв-
ності співучасті не має значення14.

Однак найбільш повно це питання розкриває М. І. Бажанов, який
стверджує, що у більшості випадків змова як обов’язкова ознака співу-
часті має усний характер, коли співучасники узгоджують свої дії сло-
весно. Однак можлива й письмова змова – шляхом обміну записками,
накресленням плану дій чи іншою знаковою інформацією. Можлива
змова і за допомогою використання технічних систем (телефону,
Інтернет тощо). Рідше зустрічається змова, що полягає в конклюден-
тних діях. Конклюдентними вважають мовчазні дії, з яких можна зро-
бити висновок про дійсні наміри особи. Це, наприклад, обмін жестами,
мімікою, певними рухами, внаслідок чого дії співучасників стають
узгодженими15.

Відтак можливі чотири форми зовнішнього виразу попередньої змо -
ви: 1) усна; 2) письмова; 3) з використанням технічних систем; 4) шля-
хом конклюдентних дій (з використанням жестів, міміки чи рухів). 

Різновидами попередньої змови в організованих злочинних об’єд-
наннях є попередня зорганізованість та зорганізованість за поперед-
ньою змовою.

Попередню зорганізованість у характеристиці організованої групи
І. К. Туркевич та Є. В. Фесенко визначають як домовленість про вчи-
нення злочину, що відбувається до його початку16. У цьому випадку
попередня зорганізованість ототожнюється з попередньою змовою. 

У теорії кримінального права попередню зорганізованість в окре-
мих випадках пов’язують з організованістю або зорганізованістю.
П. Ф. Тельнов вважає, що організованість організованої групи прояв-
ляється в підпорядкуванні учасників групи вказівкам одного чи декіль-
кох осіб (організаторів)17. З цією позицією доцільно не погодитись,
оскільки у такий спосіб відбувається дещо обмежене тлумачення вка-
заної ознаки, а також підміна її іншою – розподілом функцій та ролей. 

П.. Крігер стверджують, що група може бути організована лише
тоді, коли її члени заздалегідь продумують свою діяльність, розподіля-
ють ролі, проводять якусь підготовку до запланованого злочину18.
Однак за такого тлумачення вказаної ознаки нівелюється різниця між
попередньою змовою та попередньою зорганізованістю. 

У продовження характеристики цієї ознаки П. І. Грішаєв і
Г. А. Крігер відмічають, що в організованій групі між усіма співучас-

232 Держава і право • Випуск 66



никами встановлюються більш стійкі зв’язки, що дозволяють їм зазда-
легідь погодити основні моменти запланованого злочину, розподілити
ролі між собою, погодити час, місце, способи вчинення злочину і при-
ховування його слідів, а в окремих випадках і вжити певні підготовчі
дії19. Відтак, вчені слушно пов’язують цю ознаку зі стійкістю.
Оскільки попередня зорганізованість притаманна саме стійким злочин-
ним об’єднанням, які планують більш-менш тривалу злочинну діяль-
ність. Однак, не слід ототожнювати стійкість і попередню зорганізова-
ність, оскільки це взаємопов’язані, проте різні поняття. 

З урахуванням стійкості як обов’язкової кримінально-правової
ознаки організованої групи, а також трансформаційних процесів зло-
чинних об’єднань20 попередня зорганізованість означає, що учасники
організованої групи заздалегідь організували об’єднання та раніше
брали участь у вчиненні злочину (злочинів). Відтак, попередня зорга-
нізованість – це домовленість про створення об’єднання для вчинення
злочинів та участь у ньому. Лише після того як було створено об’єд-
нання відбувається домовленість про вчинення злочину саме учасника-
ми вже організованої групи.

Н. Є. Попович називає попередню зорганізованість характерною
рисою організованої групи та групи за попередньою змовою.
Відмінність полягає в тому, що попередня зорганізованість у випадку
організованої групи є більш змістовною, тобто різниця полягає у зміс-
ті попередньої змови21. Водночас різниця між цими ознаками полягає
не лише у їх змісті, але й у моменті її досягнення. В організованій групі
спочатку відбувається змова про створення групи, а потім про вчинен-
ня злочину який в подальшому визнається таким, що вчинений органі-
зованою групою. Для того, щоб групу визнати організованою, необхід-
но щоб вона була стійкою, а стійкість досягається лише в процесі зло-
чинної діяльності. Відтак, попередня зорганізованість це створення
об’єднання для вчинення злочинів. 

Якщо учасники групи, яка не вчиняла злочини, домовилися про
його вчинення, то їх дії можна кваліфікувати як діяння групи осіб за
попередньою змовою. Тому що це об’єднання ще не набуло усіх
обов’язкових ознак організованої групи, зокрема стійкості.

Підвищеною суспільною небезпечністю організованої злочинної
групи є не організованість сама по собі, а здатність такої групи здійс-
нювати більш чи менш тривалу злочинну діяльність. 

О. О. Кваша називає планування, розподіл ролей, дисципліну, при-
криття своєї діяльності всіма необхідними засобами ознаками зоргані-
зованості, які формуються або з метою неодноразового вчинення зло-
чинів, або в процесі такої діяльності та з метою її успішного продов-
ження22. Водночас і в цьому визначенні попередня зорганізованість
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підміняється попередньою змовою та іншими кримінально-правовими
ознаками злочинних об’єднань.

Н. О. Гуторова зазначає, що зорганізованість як ознака організова-
ної злочинної групи трактується як проведення учасниками групи ком-
плексу організаційно-підготовчих заходів, спрямованих на забезпечен-
ня успішної діяльності групи та вчинення нею злочинів (хоча б одно-
го)23. Однак таке визначення містить загальні положення, без належної
конкретизації.

Зорганізованість на основі попередньої змови членів або структур-
них частин злочинної організації для спільної діяльності на думку
І. К. Туркевич та Є. В. Фесенка це змова, що відбувається в процесі
створення такої організації. Під терміном спільної діяльності злочин-
ної організації слід розуміти як безпосереднє вчинення злочинів, так і
діяльність, спрямовану на підтримку можливості існування такої орга-
нізації. Кожний учасник змови усвідомлює, що разом з іншими при-
йматиме участь у здійсненні злочинної мети, для якої створена органі-
зація, і бажає цього24. 

Схожої позиції дотримується М. Й. Коржанський, який характери-
зуючи домовленість про взаємну спільну діяльність як характерну
ознаку злочинної організації наголошує, що вона припускає наявність
статуту, яким визначається домовленість, погодженість про загальну
спільну діяльність, розуміння сутності діяльності організації, її завдан-
ня і мети цієї діяльності, особистої заінтересованості кожного члена
організації у забезпеченні цієї діяльності25.

У теорії кримінального права зорганізованість за попередньою змо-
вою прийнято називати просто зорганізованістю або організованістю.
Більшість вчених цю ознаку визначають як таку, що підтверджує
набуття об’єднанням обов’язкових та факультативних кримінально-
правових ознак злочинної організації.

Так, П.Ф. Тельнов зазначає, що організованість, як ознака даної
форми співучасті, означає постійність складу, наявність між учасника-
ми конспіративних зв’язків, заздалегідь погоджений розподіл ролей,
наявність певного керівництва. Особи, що входять до злочинної орга-
нізації утворюють згуртоване співтовариство, об’єднане взаємними
зобов’язаннями і підвладне одному чи більше організаторів26. 

П. С. Матишевський стверджує, що зорганізованість як характерна
ознака злочинної організації передбачає: наявність певної кількості
(від трьох і більше) осіб на чолі з незаперечним й авторитетним їхнім
керівником (координатором); жорсткої дисципліни і додержання пра-
вил конспірації; наявність погодженого плану щодо вчинення тяжких
або особливо тяжких злочинів27.
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На думку Г. П. Жаровської зорганізованість – стабільність складу,
система взаємовідносин, методів і способів вчинення злочинів, жор-
стока внутрішньогрупова дисципліна, заснована на принципах влади і
підкорення, продумана система забезпечення безпеки організації (роз-
відка, контррозвідка, охоронні групи) тощо28. 

У цих визначеннях відбувається підміна зорганізованості іншими
кримінально-правовими ознаками злочинної організації, зокрема тими,
що належать до факультативних і мають більше кримінологічне, а не
кримінально-правове значення. Відтак, втрачається її індивідуальність
та постає питання про доцільність виокремлення цієї ознаки.
Зорганізованість слід розглядати як результат набуття об’єднанням
організованого характеру тобто організацію організованої злочинної
діяльності на більш менш тривалий час.

Викладене дає підставу для висновку про те, що такі ознаки як
«попередня змова», «попередня зорганізованість» та «зорганізованість
за попередньою змовою» характеризують різні злочинні об’єднання.
При цьому попередня зорганізованість та зорганізованість за поперед-
ньою змовою є різновидами попередньої змови. 

Основна відмінність «попередньої змови» від суміжних ознак поля-
гає в тому, що вона стосується переважно домовленості про конкрет-
ний злочин, рідше – організації стійкого злочинного об’єднання для
вчинення декількох злочинів або заняття злочинною діяльністю.
Водночас «попередня зорганізованість» та «зорганізованість за попе-
редньою змовою», на наш погляд, фактично тотожні поняття, які необ-
хідно позначити єдиним узагальнюючим терміном, що стосується усіх
організованих злочинних об’єднань, приміром, таким як «організова-
ність» чи «зорганізованість». 

Відтак зорганізованість організованої групи чи злочинної організа-
ції можна тлумачити як набуття об’єднанням організованого характеру
(групою осіб за попередньою змовою ознак організованої групи) та як
організацію організованої злочинної діяльності на більш менш трива-
лий час.

Зорганізованість свідчить про наявність в злочинному об’єднанні
усіх ознак його організованості до початку вчинення злочину. До таких
ознак можна віднести визначену законом мінімальну кількість осіб
(три і більше або п’ять і більше), стійкість, розподіл ролей тощо. 
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Ю. А. ТУРЛОВА

фЕНОМЕН ЕКОЛОГІчНОЇ ЗЛОчИННОСТІ: 
ПИТАННЯ КРИМІНОЛОГІчНОЇ ДЕфІНІЦІЇ

У статті досліджено та уточнено понятійно-категорійний апарат, що вико-
ристовується для вивчення екологічної злочинності. Вивчення поняття екологіч-
ної злочинності та визначення її специфічних (ідентифікуючих) ознак дало мож-
ливість запропонувати авторську дефініцію екологічної злочинності.

Ключові слова: екологічна злочинність, дефініція, явище, ідентифікуючі озна-
ки.

Турлова Ю.А. Феномен экологической преступности: вопросы криминоло-
гической дефиниции

В статье исследован и уточнен понятийно-категорийный аппарат, который
используется для изучения экологической преступности. Изучение понятия эколо-
гической преступности и определение ее специфических (идентифицирующих)
признаков позволило предложить авторскую дефиницию экологической преступ-
ности.
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Тurlova Iuliia. The phenomenon of ecological crime: problems of criminological
definitions

The article handles and specifies the ecological crime terms and definitions used at
the ecological criminality research. Research of the ecological criminality concept and
determination of its specific and identifying features results in new definition of the eco-
logical crime suggested by the author.

Key words: ecological crime, definitions, identifying features.

Останні десятиліття відзначаються неухильним зростанням уваги
світової науки до дослідження питань взаємодії суспільства та природ-
ного середовища. Це закономірно, оскільки на початку третього тися-
чоліття однією з пріоритетних глобальних проблем людства стало збе-
реження природного середовища та життя на Землі.

В.І. Вернадський зазначав, що зі збільшенням масштабів та інтен-
сивності діяльності людство, взяте в цілому, перетворилося на потуж-
ну геологічну силу. Це зумовило перехід біосфери в якісно новий стан.
Вже сьогодні винищено 2/3 лісів планети; в атмосферу щорічно вики-
дається понад 200 млн. т оксиду вуглецю, близько 146 млн. т діоксиду
сірки, 53 млн. т оксидів азоту і т.д. Близько 700 млн. га колись продук-
тивних земель пошкоджено ерозією (при всій площі оброблюваних
земель, рівної 1400 млн. га). У результаті руйнування місць існування
живих організмів втрачено колишнє біологічне різноманіття планети1.
Очевидним є той факт, що природні ресурси та відновлювальні здат-
ності живої природи аж ніяк не безмежні.

Значною мірою наявна екологічна криза зумовлена існуванням мас-
штабної екологічної злочинності. Професійно проблемами злочиннос-
ті, у тому числі й екологічної, мають займатись кримінологи. Головним
елементом предмета кримінології є сама злочинність, а однією з фун-
кцій – давати її науковий опис. У даної статті, грунтуючись на загаль-
нотеоретичних знаннях про сутність злочинності автором здійснено
спробу визначення поняття «екологічної злочинності» та її ознак. 

Дослідження, що проводились різними авторами стосовно розроб-
ки проблем, пов’язаних із екологічною злочинністю, сформували знач-
ний масив наукової інформації.

Теоретичним і практичним проблемам екологічної злочинності та її
окремих видів приділялась увага у роботах відомих вітчизняних та
зарубіжних вчених в галузі кримінології, кримінального та екологічно-
го права, зокрема, В.І. Андрейцева, Г.І. Балюк, С.Б. Гавриша,
А.П. Гетьмана, О.Л. Дубовик, Е.М. Жевлакова, Н.Г. Іванової,
О.М. Костенко, Т.В. Корнякової, Н.Р. Малишевої, О.В. Мельник,
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В.К. Матвійчука, В.О. Навроцького, Г.С. Поліщука, Ю.С. Шемшу -
ченка та ін.

Водночас, незважаючи на безумовну значимість наукових напрацю-
вань у цій сфері, стан кримінологічного дослідження екологічної 
злочинності на сучасному етапі не можна визнати задовільним, адже в
існуючих наукових працях ця проблема вивчалась фрагментарно або в
рамках більш вузької кримінолого-правової проблематики (досліджен-
ня екологічної злочинності на регіональному рівні, або ж певного
виду екологічної злочинності, або ж з позицій запобігання їй певним
суб’єктом).

Для будь-якої науки важливим питанням є термінологія, яку вона
використовує для розробки і науково обґрунтованого вирішення про-
блеми. На думку А.П. Гетьмана, «найважливішою задачою будь якої
науки є всебічнє вивчення, а потім вираження в поняттях і наукових
визначеннях свого предмету, будь якого явища (предмету дослідження).
Поняття та їх наукові визначення – це своєрідні згустки людського мис-
лення, що увібрали до себе знання про предмет, його властивості та
риси. Наукові визначення ... мають велике значення як для теорії, так і
для правозастосовчої практики»2.

Розглядаючи термін «екологічна злочинність», варто зауважити, що
він, як і будь-який інший термін являє собою елемент певної терміно-
системи, у нашому випадку – кримінологічної. Під терміном у науко-
вій літературі розуміється слово чи підрядне словосполучення, що має
спеціальне значення, виражає та формує професійне поняття та засто-
совується у процесі пізнання та освоєння наукових і професійно-тех-
нічних об’єктів та відносин між ними»3.

Однією з умов для існування та застосування терміну «екологічна
злочинність» є обов’язковість дефініції поняття, що висловюється цим
терміном. Як зауважує А.В. Суперанська, визначення є логічним про-
цесом (прийомом) пояснення поняття, а дефініція – самим результатом
цього процесу4.

Варто зауважити, що передусім існує проблема, пов’язана з необ-
хідністю досягнення єдності юридичної термінології, її однозначності,
усунення суперечностей та розбіжностей при застосуванні у наукових
і нормативно-правових джерелах термінів «злочини проти довкілля»,
«злочини проти навколишнього середовища», «злочини проти навко-
лишнього природного середовища», «екологічна злочинність».

На думку В.К. Матвійчука, поняття «довкілля» не має змістовного
навантаження і «породжує ще більш суперечності і невизначеність».
Відтак, на його думку більш прийнятним є поняття «навколишнє при-
родне середовище», яке охоплює доступну людині природу5.
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У науковій літературі також поширена думку, відповідно до якої
зазначені терміни розглядаються як синоніми6. Словосполучення
«навколишнє природне середовище» закріплене у базовому акті еколо-
гічного законодавства – Законі України «Про охорону навколишнього
природного середовища», а термін «довкілля» та словосполучення
«безпечне для життя й здоров’я довкілля» були запроваджені
Конституцією України та застосовані у Кримінальному та Цивільному
кодексі.

Виходячи зі змісту терміна «довкілля», це простір, що оточує об’єкт
(людину) та являє собою сукупність природних і антропогенних об’єк-
тів та явищ (рельєф і поверхневі відклади, повітря, кліматичні явища,
ґрунти, води, рослинний і тваринний світ), що взаємодіють з техноген-
ними компонентами, створеними суспільством. Відтак, довкілля скла-
дається з навколишньої природи, значною мірою зміненою людством в
процесі господарської діяльності, і матеріального світу, створеного
людиною. Довкілля включає в себе як природне середовище, так і ство-
рене людиною середовище для її життя (урбанізовані території, агло-
мерації). Природне середовище, у свою чергу, об’єднує як незайману,
так і рукотворну природу (лісонасадження, парки, водосховища, 
ставки)7.

Варто зауважити, що у природному середовищі, як місці проживан-
ня людини, сьогодні практично не залишилося суто «природного» еле-
мента, не опосередкованого життєдіяльністю та впливом людини. Саме
такі зміни у зв’язку «людина – природа» і відображає термін «довкіл-
ля», адже довкілля (навколишнє середовище) – система взаємопов’яза-
них природних та антропогенних об’єктів і явищ, які визначають
умови життєдіяльності людини8. Як вважає Г.С. Поліщук, аргументом
на користь застосування у нормативно-правових актах екологічної
спрямованності терміну «довкілля» є, крім зазначеного, його лаконіч-
ність9.

Водночас, коли йдеться про різновид злочинності, об’єктом пося-
гання якого є довкілля, у кримінологічній літературі, як правило засто-
совується термін «екологічна злочинність»10. Окремими авторами
зазначений термін піддається критиці, оскільки визначення зазначено-
го різновиду злочинності як «екологічна» носить суперечливий харак-
тер і вимагає роз’яснення11.

Узагальнено позиція критиків терміну «екологічна злочинність»
зводиться до таких міркувань. Значення терміну «екологічний» у різ-
номанітних словосполученнях найбільш точно визначається як друж-
ній до навколишнього середовища, тобто предикат «екологічний» озна-
чає суспільно корисний, безпечний для людини, суспільства та приро-
ди. Звідси випливає некоректність вживання терміну «екологічна зло-

240 Держава і право • Випуск 66



чинність», оскільки за своєю сутністю остання антагоністична як сус-
пільству, так і навколишньому природному середовищу як соціально
корисній категорії, та існування її має наслідком руйнування окремих
екосистем та довкілля в цілому, а також створення загрози життю та
здоров’ю усіх людей. 

Викладена аргументація для спростування потребує більш грунтов-
ного аналізу терміну «екологічний» та його сучасного значення. Сам
термін «екологія» походить від грецьких слів oikos – житло, помеш-
кання, місце перебування та logos – вчення, слово, та був запропонова-
ний у 1866 році Е. Геккелем як назва науки про відносини живих орга-
нізмів та спільнот, що ними утворюються, між собою та з навколишнім
середовищем. Об’єктами екології можуть бути популяції організмів,
види, спільноти, екосистеми та біосфера в цілому. Із середини ХХ ст. у
зв’язку з посиленням впливу людини на природу екологія набула особ-
ливого значення як наукова основа раціонального природокористуван-
ня та охорони живих організмів, а сам термін «екологія» – більш широ-
кий зміст. З 70-х років ХХ ст. утворюється екологія людини, або соці-
альна екологія, що вивчає закономірності взаємодії суспільства і навко-
лишнього середовища, а також практичні проблеми її охорони; вона
включає різні філософські, соціологічні, економічні, географічні та
інші аспекти (наприклад, екологія міста, технічна екологія, екологічна
етика та ін.). У цьому сенсі йдеться про «екологізацію» сучасної науки,
у тому числі й кримінологічної. Останніми роками навіть з’являються
спроби комплексного обгрунтування нового наукового напрямку в кри-
мінологічній науці – «Екологічної кримінології» як приватно-криміно-
логічної теорії12.

Отже, сучасне значення терміну «екологічний» має широке значен-
ня та відноситься до взаємодії суспільства та навколишнього природ-
ного середовища. Разом з тим, система «суспільство-природа» досить
об’ємна категорія та містить не тільки позитивні аспекти, але такі, що
мають негативний відтінок (наприклад, екологічна криза, екологічна
катастрофа, екологічна проблема, екологічне лихо, екологічна небезпе-
ка, екологічне правопорушення).

Відтак, використання предикату «екологічна» у терміні «екологічна
злочинність» є цілком прийнятним і логічним.

Аналіз змісту терміну «екологічна злочинність» доцільно розпочати
з аналізу дефініцій, що були наведені різними авторам у кримінологіч-
ній літературі.

Так, у курсі кримінології за загальною редакцією О.М. Джужи еко-
логічна злочинність визначається як сукупність злочинів, що посяга-
ють на екологічну безпеку, а також опосередковано на життя і здоров’я
людей13.
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Щодо визначенняя злочинності через поняття «злочин» (або ж їх
сукупності) А.І. Долгова зазначала: «Практично термін «злочинність»
вживають у тих випадках, коли мова йде про сукупність злочинів та
осіб, які їх вчинили, у певних тимчасово-просторових межах. Це – най-
більш простий і зрозумілий підхід, тим більше, що злочинність дійсно
проявляє себе через злочини, що вчиняються конкретними особами»14.

На нашу думку, визначення злочинність як сукупності злочинів не
розкриває її сутність як феномена (явища), адже складаючись з окре-
мих різних за своєю природою індивідуальних актів утворюється
явище, різко відмінне від частин, що його утворюють. Утворюється
злочинність як соціальне явище, що існує в суспільстві, завдяки сус-
пільству і в зв’язку з умовами цього суспільства.

У зв’язку з цим заслуговує на увагу висловлювання В.В. Голіни:
«Можна прийти до висновку, що злочинність і злочини не однопоряд-
кові поняття, що вони не співвідносяться один з одним як загальне та
його частина, а, отже, сукупністю злочинів (навіть статистичною) не
можна пояснити сутність злочинності. Природа їх є різною»15.

Хоча реальним проявом злочинності є злочини, вона є явищем, що
відображає стан суспільного організму, та є наслідком соціальних умов
життя суспільства. У злочинності проявляється не індивідуальна воля,
а дія суспільних закономірностей. Злочинність виявляє такі зв’язки з
іншими соціальними явищами, які відсутні або не можуть бути безпо-
середньо встановлені при аналізі індивідуальних злочинних проявів16.

Найбільш вдалим є, на наш погляд, підхід, що грунтується на уяв-
леннях про злочинність як одного зі специфічних (девіантних) різно-
видів людської поведінки. Саме такою є дефініція А.П. Закалюка:
«Злочинність – це феномен соціального життя у вигляді неприйнятної
і небезпечної для суспільства масової, відносно стійкої, різнообумов-
леної кримінальної активності частини членів цього суспільства»17.

Водночас, крім наведених ознак визначення злочинності та окремих
її видів, у тому числі й екологічної, має «конструюватись» за двома
критеріями: об’єктивним, що відображає її властивості – у першу чергу
соціально небезпечний характер, та суб’єктивним, що полягає у про-
типравному, формально визначеному у законі характері такої поведін-
кової діяльності.

Саме наявність специфічних ознак об’єктивного характеру якісно
відрізняють екологічну злочинність від інших видів злочинності, що
має бути відображено у дефініції.

Першою такою ознакою є спрямованість кримінальної активності,
проявом якої є заподіяння (або загроза заподіяння) шкоди навколиш-
ньому природному середовищу, що знаходить своє вираження у погір-
шенні життєздатності, якості, цілісності, взаємозв’язків та інших
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об’єктивних параметрів навколишнього середовища та його окремих
екосистем (тваринній та рослинний світ, атмосферне повітря, землі,
води, надра і т. ін.) – у межах, в яких вони потрапляють в сферу кримі-
нально-правового регулювання.

Другою специфічною (ідентифікуючою) ознакою екологічної зло-
чинності є її підвищена суспільна небезпечність, що проявляється у
створенні реальної загрози біологічним основам існування людства.

Підвищена небезпечність екологічної злочинності зумовлена пере-
дусім посиленням антропогенного навантаження на природне середо-
вище, що в умовах глобальної екологічної кризи створює загрозу запо-
діяння суттєвої, часто не відновлюваної шкоди життєво важливим
інтересам людини, суспільства та держави: зменшуються запаси при-
родних ресурсів; забруднюється природне середовище; втрачається
природний зв’язок між людиною та природою; загублюються естетич-
ні цінності; екологічна криза загрожує не тільки гідному існуванню
людини, але і самому життю; для держави екологічна криза пов`язана
із скороченням свободи політичного вибору, яка обумовлена транскор-
донним характером екологічних проблем; загострення екологічної
ситуації в різних регіонах світу стає причиною соціальної та політич-
ної нестабільності, міждержавних протиріч та насильницьких конфлік-
тів18.

Шкода, що заподіюється окремим елементам довкілля унаслідок
існування екологічної злочинності, проявляється у небезпечних змінах
природного середовища, що ведуть до порушення структури і фун-
кціонування природних систем (ландшафтів). Варто звернути увагу на
те, що поняття шкоди є антропоцентричним, оскільки негативні зміни
в природі оцінюються щодо умов існування людини.

Ілюструючи цю ознаку, доречним є навести песимістичне вислов-
лювання, що було зроблене Жан-Батістом Ламарком ще у 1809 році:
«Можна, мабуть, сказати, що призначення людини ніби полягає в тому,
щоб знищити свій рід, попередньо зробивши земну кулю непридатною
для проживання». 

Третьою ідентифікуючою ознакою екологічної злочинності є її
об’єктивна функціональність. Екологічна злочинність за її сутністю є
продовженням «нормального» природокористування та однією з форм
діяльності, яка в силу своєї результативності була відібрана суспіль-
ством в процесі його розвитку і закріплена як можливий зразок пове-
дінки. Вчинення посягань екологічного характеру є одним із способів
задоволення потреб людини. Очевидно, що за допомогою вчинення
таких злочинів людина здатна забезпечити себе матеріально (що най-
більш яскраво проявляється у злочинах, пов’язаних з протиправним
заволодінням природними ресурсами (мисливських, рибних, рослин-
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них, мінеральних), задовольнити вітальні потреби. Відтак, існування
та розвиток екологічної злочинності (та іншої девіантної поведінки у
цій сфері) означає її об’єктивну функціональність, адже в іншому
випадку вона була б елімінована в процесі еволюції суспільства.

Четвертою ідентифікуючою ознакою екологічної злочинності є її
соціально-конструктивний характер. Як справедливо зазначає
Я. Гілінський, злочин і злочинність – поняття релятивні (відносні),
конвенціональні («договірні»: як «домовляться» законодавці), вони
суть – соціальні конструкти, які лише частково відображають соціаль-
ні реалії19. 

Усвідомлення того, що значна частина звичних суспільних явищ є
не чим іншим як конструкціями, більш-менш штучними, «побудовани-
ми» суспільством, склалося в соціальних науках лише в другій поло-
вині ХХ ст. У сучасній кримінології визнання злочинності соціальної
конструкцією відбулося порівняно пізно, хоча сьогодні розділяється
багатьма зарубіжними кримінологами. Найбільш яскраво історично-
мінливий характер проявляється саме на прикладі екологічної злочин-
ності. Те, що раніше було звичним (наприклад, усталені народні звичаї
порубок у державному лісі, самовільне полювання, рибна ловля, вивіз
побутових і промислових відходів до найближчого лісу чи поля, злив
неочищених стоків у річку), вважається унаслідок криміналізації еко-
логічним злочином. Таким чином, криміналізація є одиним зі способів
конструювання соціальної реальності. 

Водночас, соціальне конструюювання екологічної злочинності
грунтується на об’єктивних реаліях. Так, реальністю є те, що деякі
види людської життєдіяльності (зокрема, браконьєрство) завдають тва-
ринному та рослинному світу значної шкоди, певні види економічної
діяльності настільки негативно впливають на довкілля, що це призво-
дить до стрімкого зростання захворюванності та смертності населення.
Такі реалії негативно сприймаються і оцінюються спочатку окремими
людьми, а потім – й усім суспільством.

Аналіз наукових джерел надав автору підстави вважати за доцільне
застосовувати для визначення різновиду злочинності, об’єктом пося-
гання якої є навколишнє природне середовище (довкілля), термін «еко-
логічна злочинність». 

Проведене автором дослідження поняття екологічної злочинності та
її специфічних (ідентифікуючих) ознак дає можливість сформулювати
дефініцію. Усвідомлюючи неповноту та не претендуючи на вичер-
пність запропонованої дефініції, на думку автора, екологічну злочин-
ність можна визначити як соціальне явище, що має небезпечний для
суспільства, об’єктивно-функціональний, соціально-конструктивний
характер, та проявляє себе в поведінці, яка заборонена кримінальним
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законодавством, та посягає на навколишнє природне середовище чи
його окремі об’єкти, створюючи небезпеку біологічним основам існу-
вання людства.
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ПРО НЕОбХІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВчОГО СХВАЛЕННЯ 
КОНЦЕПЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИчНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ

Розглянуто терміни: «генетика», «ДНК», «РНК». Розтлумачено поняття
«генна дактилоскопія». Вказано про відмінність складання ДНК-профілю людини
з повним розшифруванням її геному. Запропоновано схвалити концепцію проведен-
ня молекулярно-генетичної експертизи в Україні: створити національний банк
ДНК, здійснювати заходи протидії розповсюдженню патогенних мікроорганізмів
і їх ідентифікації на підставі результатів аналізу ДНК Y-хромосом.

Ключові слова: генетика, дезоксирибонуклеї́нова кислота́, рибонуклеїнова кис-
лота, генна дактилоскопія, хромосома, людина.

Культенко А.В. О необходимости законодательного одобрения концепции
проведения молекулярно-генетической экспертизы в Украине

Рассмотрены термины: «генетика», «ДНК», «РНК». Разъяснено понятие
«генная дактилоскопия». Указано о различии составления ДНК-профиля человека
с полной расшифровкой его генома. Предложено принять концепцию проведения
молекулярно-генетической экспертизы в Украине: создать национальный банк
ДНК, осуществлять меры противодействия распространению патогенных мик-
роорганизмов и их идентификации на основании результатов анализа ДНК Y-хро-
мосом.

Ключевые слова: генетика, дезоксирибонуклеиновая кислота, рибонуклеино-
вая кислота, генная дактилоскопия, хромосома, человек.
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In the article the terms «genetics», «DNA», «RNA». Interpreted the concept of
«genetic fingerprinting». Specified on the difference between assembly of DNA-profile
person with full decoding of the genome. Invited to take the concept of molecular genet-
ic examination in Ukraine: create a national DNA bank, implement measures to combat
the spread of pathogens and their identification based on analysis of DNA Y-chromo-
some.

Key words: genetics, deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid, genetic fingerprinting,
chromosome, human.

Потреба у застосуванні генетичної інформації для врегулювання
суспільних відносин, як у галузі правознавства, так і в інших, зроста-
тиме з плином часу.

Дослідженнями різноманітних аспектів геному людини займались
видатні вчені: Розалі́нд Фра́нклін (Rosalind Elsie Franklin), Джеймс
Дью́и Уо́тсон (James Dewey Watson), Фрэнсис Крик (Francis Crick),
Мо́ріс Ві́лкінс (Maurice Hugh Frederick Wilkins), Реймонд Гослінг
(Raymond Gosling), Алек Джеффріс (Alec Jeffreys), Крейг Вентер (John
Craig Venter). На пострадянському просторі можна виокремити праці
фахівців генетики: І.А. Тіхонович, І.В.Єрмакова, І.Ф. Жімульова,
М.Г. Даніленко і О.Г. Давиденко. В Україні проблематику в цій галузі
науки вивчали В.І. Павліченко і А.В. Абрамов. Одними з перших серед
вітчизняних науковців, які висвітлили можливості використання в пра-
вознавстві результатів досліджень молекулярної біології та генетики в
правознавстві були П.Д. Біленчук та М.В. Салтевський.

Досліджуючи способи вчинення злочинів і використовуючи генну
дактилоскопію для їх розслідування, правознавці, незважаючи на
досягнення науковців в генетиці, зосередились лише на проблемах
криміналістики щодо ідентифікації особи і точному визначенні ступе-
ня спорідненості, встановленні батьківства чи материнства, такий під-
хід значно звужує виконання професійних функцій юристом. Крім
того, часто упускається з виду, що мета проекту «геном людини» –
дослідження етичних, правових і соціальних наслідків розшифрову-
вання геному1. Проте, незважаючи на такі широкі дослідження, юри-
дична наука не виробила єдиної концепції проведення молекулярно-
генетичної експертизи. Метою цієї статті є вивчення цих питань і
пошук найбільш оптимальних рішень до того, як вони стануть під-
ґрунтям для розбіжностей і політичних проблем.

Гене́тика (грец. γεννώ – породжувати) – це наука про спадковість і
мінливість ознак організмів, методи управління ними та організацію
спадкового матеріалу. Через універсальність генетичного коду генети-
ка лежить в основі вивчення всіх форм життя – від вірусів до людини.
Існування в клітинах організмів таких сукупностей генів, які зберіга-
ють відомості про послідовність процесів обміну речовин у періоди

247Юридичні і політичні науки



росту та розмноження, про склад, будову і функції білків та нуклеїно-
вих кислот, – це генетична інформація. Тобто носієм генетичної інфор-
мації є нуклеїнові кислоти: дезоксирибонуклеї́нова кислота́ (далі ДНК)
та рибонуклеїнова кислота (далі РНК)2.

ДНК – один із двох типів природних нуклеїнових кислот, що забез-
печує зберігання, передачу з покоління в покоління і реалізацію гене-
тичної програми розвитку й функціонування живих організмів.
Основна функція ДНК в клітинах – довготривале зберігання інформа-
ції про структуру РНК і білків3.

РНК – клас нуклеїнових кислот, лінійних полімерів нуклеотидів, до
складу яких входять залишок фосфорної кислоти, рибоза (на відміну
від ДНК, що містить дезоксирибозу) і азотисті основи – аденін, цито-
зин, гуанін і урацил (на відміну від ДНК, що замість урацила містить
тимін). РНК містяться головним чином в цитоплазмі клітин. Ці моле-
кули синтезуються в клітинах всіх клітинних живих організмів, а також
містяться в віроїдах та деяких вірусах. Основні функції РНК в клітин-
них організмах – шаблон для трансляції генетичної інформації в білки
та поставка відповідних амінокислот до рибосом. Існує гіпотеза світу,
згідно з якою РНК виникли до білків й були першими формами життя4.

У криміналістиці існує метод ідентифікації особи – генна дактило -
скопія (далі ГД), який ґрунтується на дослідженні структури молекули
ДНК як носія спадкової інформації.

Враховуючи викладене вище, теперішнє тлумачення поняття «ГД»
вказує на її обмежену функціональність в юриспруденції, оскільки є не
коректним, і не повним. Так, як зазначають автори, «зміст методу зво-
диться до дослідження структури гена, який становить своєрідний код
(рецепт) для синтезу певного білка»5. 

Згідно з багатьма уявленнями, онтогенез (індивідуальний розвиток)
в якійсь мірі є коротким і швидким повторенням філогенезу (історич-
ного процесу виникнення і розвитку виду), обумовленим спадковістю і
пристосуванням6. 

Надалі йдеться про те, що «Код – це послідовне розміщення ланок
нуклеотидів, тобто «цеглинок», з яких побудована молекула ДНК.
Ланки нуклеотидів розміщені (розкидані) по довжині гена; особливість
їх розташування служить маркером для класифікації дослідження –
віднесення до виду, роду, групи»7. 

У трихотомії до тлумачення поняття ГД вкажемо таке: по-перше,
«кожен ген – проміжок ДНК, відповідає за формування одного або
декілька ознак (колір очей, група крові, рівень розвитку деяких здіб-
ностей і ін.). У генах вказано зміст «загальний план» розвитку організ-
му, який визначає властивості людини як біологічного виду, а також
безліч індивідуальних особливостей. Набір генів у людей практично
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однаковий. Від послідовності нуклеотидів в гені залежить послідов-
ність амінокислот у білку. На початку послідовності коду зазвичай зна-
ходяться регуляторні ділянки – сигнали, що вказують, коли і з якою
інтенсивністю повинен працювати даний ген. Вони включають і вими-
кають переписування необхідної клітці в даний момент генетичної
інформації з молекул ДНК на молекули РНК. Молекули РНК перехо-
дять із ядра клітини в цитоплазму і там беруть участь у синтезі потріб-
ного білка.

Колір очей або форму носа відносять до морфологічних (від. грец.
μορφή – форма) ознак. В основі їх формування – біохімічні процеси,
що протікають в кожній клітині. Так колір очей пов’язаний з наявністю
в клітинах райдужної оболонки певного пігменту. Наявність пігменту є
біохімічною ознакою. До них відноситься і група крові. Ці дані визна-
чаються в першу чергу генетичною інформацією. І хоча ще до кінця не
зрозуміло, як закодована в ДНК програма реалізується в зовнішності,
здоров’ї, здібностях і характері конкретної людини, аналіз ДНК дозво-
ляє передбачити багато істотних особливостей навіть до його народ-
ження. Ознаки, які виявляють при аналізі нуклеотидної послідовності
ДНК, називають молекулярно-генетичними. Саме їх зміна (а значить,
зміна послідовності нуклеотидів в ДНК) тягне спадкові зміни ознак
будь-якого іншого рівня. По-друге, у таких примітивних організмів, як
бактерії, гени займають 80-90% всієї ДНК. У людини на гени припадає
близько 5% нуклеотидних послідовностей. Решта ділянок ДНК містять
інформацію про те, в якому порядку повинні працювати гени. Якщо
порівняти ДНК з книгою, то вона була б дуже незвичайною: 95 сторі-
нок з кожних 100 містили б інструкцію про те, як читати наступні 5.

Така структура ДНК необхідна для підтримки узгодженої роботи
генів в трильйонах клітин людського тіла. Передбачається, що в кожній
клітині – приблизно 60 тисяч пар генів. Сукупність усіх генів і міжген-
них послідовностей нуклеотидів називається геномом (від слів «ген» і
«хромосома»)8. 

По-третє, у відомій роботі групи генетиків з Каліфорнійського уні-
верситету9 порівнюються ДНК у 147 людей з Європи, Африки, Азії,
Австралії та Нової Гвінеї. Найбільшу різноманітність ДНК було вияв-
лено у жителів Східної Африки, що вказувало на африканське поход-
ження сучасної людини. Аналізуючи накопичені в ДНК різних людей
мутації, генетики провели оцінку часу існування спільної предкової
послідовності. Відповідно до їхніх висновків спільна праматір, до якої
сягають всі типи ДНК сучасних людей, жила в Східній Африці менше
200 000 років тому. З’явився термін «мітохондріальна Єва». Аналіз
мітохондріальної ДНК Y-хромосоми на археологічному матеріалі пока-
зав, що Х-хромосома старша (приблизно на 20 – 80 тис. років), ніж 
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Y-хромосома. Таким чином, виходить, що чоловіча статева Y-хромосо-
ма з’явилася пізніше, ніж Х-хромосома.

Австралійський професор Ж. Гревс (Jenny Marshall Graves)10 запро-
понувала декілька моделей походження Y-хромосоми. Найбільш поши-
реною є модель походження Y-хромосоми з аутосом (нестатевих хро-
мосом) і її подальшої деградації. За даними В.Геодакяна11 чоловіча ста-
тева Y-хромосома – це «ворота екологічної інформації в геном, місце
народження та апробації нових генів». Ці припущення були в подаль-
шому підтверджені дослідженнями про розшифровку Y-хромосоми і
висунутої теорії дисбалансу генів. Визначною подією стала робота
великої кількості дослідників (більше 200 авторів)12 «початкова послі-
довність і аналіз геному людини». Здійснений у цій роботі аналіз дав
можливість вказати на порушення процесу рекомбінації (обміну гена-
ми) між Х- і Y-хромосомами і на подальшу деградацію Y-хромосоми.

Чоловіча Y-хромосома є результатом модифікації однієї з двох Х-
хромосом в результаті мутацій, руйнувань генів, а також виникнення
нових генів під впливом факторів навколишнього середовища та ево-
люційного відбору. На це вказує наявність в Y-хромосомі генів, гомо-
логічних генам в X-хромосомі, і генів, специфічних тільки для цієї ста-
тевої хромосоми (TTY1, SRY, PRY, CDY та ін.). Вкажемо також на те,
що для розвитку чоловічих яєчок потрібна додаткова стадія генетичної
регуляції. Ген, який запускає розвиток чоловічих яєчок, називають tes-
tis-determining factor (TDF) Якщо цей ген не запускається, то розвиток
йде за жіночим типом13.

В агрегації до викладеного необхідно додати, що в генетиці існує
дисципліна – геноміка, яка використовує рекомбінантність ДНК, мето-
ди секвенування ДНК і біоінформатики в її послідовності, збирає і ана-
лізує функції і структуру геномів (повний набір ДНК в межах одного
осередку організму)14. Незважаючи на те, що 99,9% послідовностей
ДНК людини збігаються за складом, ДНК різних людей досить індиві-
дуальні. У ДНК-профілюванні аналізується кількість повторюваних
елементів в обраній ділянці геному. Ця кількість називається тандем-
ним повтором і є варіабельною. Чим більше ділянок геному (або локу-
сів) аналізується при складання ДНК-профілю, тим вища точність іден-
тифікації особи. В даний час число локусів для складання ДНК-профі-
лю досягає 16 і більше15.

Складання ДНК-профілю людини (ДНК-профілювання) не слід
плутати з повним розшифруванням його геному.

Структуру механізму ризиків і перспектив (зворотного і підйомно-
го) впливу пов’язані розшифруванням геному людини (див. мал. 1)16.

Геноміка вже стала інструментом для застосування в галузі право-
суддя та безпеки. Для внутрішньої безпеки національним пріоритетом
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має бути дослідження походження підозрілих інфекційних патогенів та
їх здатність вносити зміни до генотипу фізичної особи. Отже, правоо-
хоронні органи використовують геноміку лише для ідентифікації люд-
ських останків у випадках стихійних лих (таких, як паводку на Гаїті і
японських землетрусів) або терористичних подій (таких, як в
Донецькій та Луганській області). З допомогою геноміки можна також
відстежувати незаконну торгівлю тваринами зникаючих видів.

Повертаючись до обговорення можливих ризиків, потрібно почати з
процесу підготовки зразка ДНК індивідуума (зазвичай який називають
«контрольним зразком»). Найкращим методом відбору еталонного
зразка є використання буккального (щічного) мазка, оскільки при тако-
му способі знижується ймовірність його забруднення. Якщо це не уяв-
ляється можливим (наприклад, якщо немає відповідного рішення
суду), можна скористатися іншими методами для збору зразків крові,
слини, сперми або інших придатних рідин чи тканин з особистих речей
(наприклад, з зубної щітки, бритви і т.п.). Можна скористатися зразка-
ми зі сховищ (наприклад, з банку сперми або зі сховища біопсії тка-
нин). Зразки, отримані з крові біологічних родичів, можуть служити
індикатором профілю індивідуума, так само як і людські останки, які
були раніше профільовані. Під час збирання зразків потрібно врахову-
вати, що рідні сестри і брати від батьків отримують одні і ті ж самі
гени, і фрагменти їх ДНК будуть схожі (до 99%), незважаючи на різний
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набір генів. У зведених ж сестер і братів схожість генів буде не більше
50%, успадкованих від загальної матері або батька. Тестом ДНК визна-
чається, чи є брати і сестри рідними чи зведеними. Точність результа-
тів залежить від ступеня споріднення17.

Контрольний зразок потім аналізується експертом для створення
ДНК-профілю людини, який використовує наступні методи: ПДРФ-
аналізу, ПЦР-аналізу, КТП-аналізу, Мітохондріального аналізу18. Після
проведення аналізу ДНК-профіль можна порівняти з іншим зразком,
щоб визначити, чи є генетична схожість.

Зразки ДНК відбираються у всіх осіб, засуджених за кримінальні
злочини (felony) і правопорушення (Penal Law misdemeanor) за закона-
ми штату Нью-Йорк. Наприклад, за водіння автомобіля в нетверезому
стані, відповідно до Закону про транспортні засоби та правилах дорож-
нього руху (Vehicle and Traffic Law)19. В Центрі судово-медичної екс-
пертизи штату Нью-Йорк (New York State Police Forensic Investigation
Center) матеріал зразка автоматично переводиться в цифрову форму.
Надалі ці цифрові дані використовують винятково для їх звіряння з
даними, зібраними на місці злочину, і встановлення їх зв’язку з інши-
ми злочинами, які могли бути вчинені тією ж особою. Дані аналізу
ДНК неможливо використовувати з іншою метою, оскільки по них не
можна визначити расу людини, зовнішній вигляд, стан її здоров’я або
судити про її поведінку20. 

Метод генної дактилоскопії трупа не є панацеєю для впізнання тру-
пів, оскільки ДНК руйнується вогнем, тобто цим методом неможливо
буде ідентифікувати останки ні згорілих танкістів, ні навіть згорілих в
дачному будинку дачників. Крім цього, ДНК природно розкладається
лугом, тобто якщо при розкладанні трупа утворюється так званий
жировіск, отримати зразок для аналізу теж не вдасться.

Доречно висловлюється доктор біологічних наук, професор, гене-
ральний директор ТОВ «Центр молекулярної генетики» Олександр
Поляков стосовно перспектив генетичного паспорту громадянина. Він
пояснює, що, знаючи генетичний паспорт, будь-який фахівець зможе
синтезувати речовину, поливши якою місце злочину, можна отримати
на ній абсолютно правдоподібні генні сліди власника паспорта. Втім,
знаючи генетичний паспорт людини, можна вчинити ще простіше –
взяти з цього паспорта людини всі ці дані, вписати в бланк результати
експертизи, записати, що досліджуваний зразок було у ході досліджен-
ня знищено, і це не зможе спростувати ніхто21.

Узагальнимо викладене вище відображенням функціональних
областей впливу геноміки не лише в криміналістиці, а і під час здійс-
нення правосуддя та безпеки (див. мал. 2)22. 
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Підсумовуючи узагальнений матеріал, можна зробити висновок про
необхідність законодавчого схвалення концепції проведення молеку-
лярно-генетичної експертизи в Україні. У рамках реалізації цієї мети в
Україні потрібно створити національний банк ДНК, а заходи протидії
розповсюдженню патогенних мікроорганізмів і їх ідентифікації потріб-
но здійснювати на підставі результатів аналізу ДНК Y-хромосом. 
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І. С. ПєЧУК

ОСОбЛИВОСТІ СУб’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ПОРУШЕННЯ 
ПРАВИЛ бЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АбО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ТРАНСПОРТУ ОСОбАМИ, ЯКІ КЕРУЮТЬ ТРАНСПОРТНИМИ

ЗАСОбАМИ В УКРАЇНІ (cт. 286 КК УКРАЇНИ)

Аналізується суб’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 286 КК
України та його складових елементів, а також виявленню тих специфічних особ-
ливостей, що притаманні лише складу порушення правил безпеки дорожнього руху
або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. 

Ключові слова: суб’єктивна сторона, форма вини, умисел, необережність,
інтелектуальні та вольові ознаки.

Печук И.С. Особенности субъективной стороны нарушения правил без-
опасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управ-
ляющим транспортными средствами в Украине (ст. 286 УК Украины)

Анализуируется субъективная сторона состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 286 УК Украины, а также выявлению тех специфических особенностей,
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что характерны только для состава нарушения правил безопасности дорожного
движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными
средствами.

Ключевые слова: субъективная сторона, форма вины, умысел, неосторож-
ность, интеллектуальные и волевые признаки.

Pechuk Illja. Features subjective aspect of safety violations to traffic or operati-
on of transport persons who are driving in Ukraine (art. 286 CC Ukraine)

This article analyzes the subjective side of the crime under Art. 286 of the Criminal
Law of Ukraine, as well as the identification of the specific features that are character-
istic only of violation of the rules of road safety or operation of transport persons to
operate a vehicle. 

Key words: subjective side, the form of guilt, intent, negligence, intelligent and
strong-willed characters. 

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації
транспорту особами, які керують транспортними засобами як склад
злочину характеризується наявністю певних об’єктивних та суб’єктив-
них ознак, що у своєму взаємозв’язку й визначають склад злочину як
цілісну систему. У свою чергу, суб’єктивні ознаки складу злочину,
передбаченого ст. 286 КК України, представлені не тільки суб’єктом,
але й суб’єктивною стороною, що відображає ставлення суб’єкта до
суспільно небезпечного діяння, що ним вчиняється. 

Суб’єктивну сторону порушення правил безпеки дорожнього руху
або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засо-
бами досліджували такі вчені, як А.П. Бохан, Г.В. Новицький,
В.В. Лук’янов, О.І. Коробєєв, Д.В. Смирнов, М.В. Федорченко,
С.В. Бабанін, С.В. Гизимчук, Г.О. Петрова тощо однак, і на сьогодні
залишається низка невирішених питань, пов’язаних з визначенням
форми вини суб’єкта злочину при порушенні правил дорожнього руху,
що спричинили тяжкі наслідки, а також при експлуатації транспорту,
що спричинили подібні тяжкі наслідки.

Отже, метою запропонованої статті є всебічний аналіз складових
елементів суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 286 КК
України та надання пропозицій щодо визначення форми вини суб’єкта
злочину.

Взагалі, в юридичній літературі суб’єктивна сторона складу злочи-
ну визначається як внутрішня сторона злочину, тобто психічна діяль-
ність особи, що відображує ставлення її свідомості й волі до суспільно
небезпечного діяння, котре нею вчиняється, і до його наслідків1.

З приводу цього є слушною є думка В. А. Нерсесяна, який зазначав,
що суб’єктивна сторона злочину, не перестаючи бути суб’єктивним
ставленням до вчиненого, розуміється як вияв неґативної спрямова-
ності особи, що зумовлюється соціальним середовищем, а також
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виробленими в особі ціннісними орієнтаціями й окремими антисоці-
альними мотивами поведінки2.

Важливість встановлення суб’єктивної сторони для будь-якого
складу злочину визначає О.І. Рарог. Так, на його думку, по-перше,
суб’єктивна сторона, будучи елементом складу злочину, є підставою
кримінальної відповідальності, а тому відмежовує злочинне діяння від
незлочинного. По-друге, за суб’єктивною стороною можна відмежову-
вати злочини, що схожі між собою за об’єктивними ознаками. По-
третє, своїм змістом суб’єктивна сторона визначає ступінь суспільної
небезпеки скоєного діяння та суб’єкта злочину, а отже – характер від-
повідальності і розмір покарання3. 

Самого поняття «суб’єктивна сторона» в кримінальному законо-
давстві України немає, однак законодавець розкриває його через такі
ознаки, як: вина, мотив, мета вчинення злочину. 

Вина особи – це основна, обов’язкова ознака будь-якого складу зло-
чину, вона визначає саму наявність суб’єктивної сторони і значною
мірою її зміст. Відсутність вини виключає суб’єктивну сторону і тим
самим склад злочину4. 

Як визначає Г. В. Новицький, вина як головна ознака суб’єктивної
сторони злочину тісно пов’язана з його об’єктивною стороною, оскіль-
ки вона найбільшою мірою акумулює в собі ознаки об’єктивної сторо-
ни, відбиває процес та результат проходження цих об’єктивних ознак
крізь призму свідомості і волі злочинця. Саме суспільно небезпечне
діяння і його наслідки становлять предметний зміст вини, її змістове
наповнення. Відсутність суспільно небезпечного діяння виключає як
таке порушення питання про вину5.

Вина суб’єкта злочину завжди виражається тільки через певну
форму – зазначені в кримінальному законі сполучення певних ознак
свідомості і волі особи, що вчиняє суспільно небезпечне діяння6. 

У кримінальному законодавстві, а саме ст. 23 КК України закріпле-
но, що вина особи може виражатися у формі умислу (прямого чи
непрямого) або необережності (злочинної самовпевненості чи злочин-
ної недбалості).

Прямий умисел – це таке психічне ставлення до діяння і його наслід-
ків, при якому особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер
свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небез-
печні наслідки і бажала їх настання (ч. 2 ст. 24 КК України).

Непрямий умисел – це такий умисел, при якому особа усвідомлюва-
ла суспільно небезпечний характер свого діяння (дії чи бездіяльності),
передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але
свідомо припускала їх настання (ч. 3 ст. 24 КК України).

256 Держава і право • Випуск 66



Необережність є злочинною самовпевненістю, якщо особа передба-
чала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діян-
ня (дії чи бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвер-
нення (ч. 2 ст. 25 КК України).

Необережність є злочинною недбалістю, якщо особа не передбача-
ла можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння
(дії чи бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити (ч. 3 ст.
25 КК України)7.

Слід зазначити, що в наукою кримінального права розроблено
поняття складної (подвійної) або змішаної форми вини. 

Складна (подвійна) форма вини передбачає різне психічне ставлен-
ня особи у формі умислу та необережності до різних об’єктивних ознак
одного й того ж злочину8. Тому злочин, склад якого передбачає наяв-
ність двох різних форм вини щодо діяння й наслідків, прийнято нази-
вати злочином із складною (подвійною) або змішаною формою вини9.

З цього приводу, доречним буде висловлювання А. В. Савченко,
який зазначає, що «концепція змішаної форми вини являє собою окре-
ме психічне ставлення особи до діяння та до його наслідків» 10. 

Значення змішаної (подвійної) форми вини полягає в тому, що вона
дає можливість: 1) конкретизувати ступінь суспільної небезпечності
злочину; 2) визначити правильну кваліфікацію; 3) відмежувати близькі
за об’єктивними ознаками склади злочинів11. 

Однак, в рамках проведеного нами дослідження, особливу увагу
слід приділити встановленню форми вини порушення правил безпеки
дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують
транспортними засобами. 

Так, в науці кримінального права існує декілька позицій вчених з
при воду форми вини порушення правил безпеки дорожнього руху або
експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Наприклад, В.В. Лук’янов стверджує, що форма вини у дорожньо-
транспортних пригодах з тяжкими наслідками залежить від ставлення
винної особи до самого діяння, а саме: при наявності умислу суб’єкта
злочину стосовно діяння злочин повинен відноситись до умисних, а
при наявності необережності стосовно діяння – визнаватись необе -
режним12. 

У свою чергу, та О.І. Коробєєв зазначає, що суб’єктивна сторона
злочинного порушення правил дорожнього руху та експлуатації транс-
порту має складну конструкцію, оскільки форми вини по відношенню
до діяння та наслідків не співпадають між собою, тобто характеризу-
ються неоднорідністю: умисним адміністративним порушенням та
необережним спричиненням наслідків, що й криміналізують саме 
діяння13. 
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Також, з приводу визначення форми вини у складі порушення пра-
вил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які
керують транспортними засобами, цікавою є думка Г.О. Петрової, яка
стверджує, що суб’єктивна сторона складу порушення правил безпеки
дорожнього руху або експлуатації транспорту характеризується умис-
лом чи необережністю стосовно самих порушень правил дорожнього
руху або експлуатації транспортних засобів та необережністю стосов-
но наслідків, що настали14.

На нашу думку, встановлюючи форму вини складу порушення пра-
вил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які
керують транспортними засобами, передбаченого ст. 286 КК України,
слід погодитись з поглядами Г.О. Петрової щодо умислу чи необереж-
ності щодо самого діяння та необережності щодо наслідків, що наста-
ли, однак тільки враховуючи певні обставини, що ми вважаємо дореч-
ними для суб’єктивної сторони зазначеного складу злочину.

Слід зазначити, що суспільно небезпечне діяння складу злочину,
передбаченого ст. 286 КК України, може характеризуватися двома фор-
мами: 1) порушенням правил безпеки дорожнього руху та 2) порушен-
ням правил експлуатації транспортного засобу, а тому є доречним
дослідити суб’єктивну сторону зазначеного складу злочину окремо за
кожною формою діяння як складової частини об’єктивної сторони
складу злочину.

Отже, що стосується суб’єктивної сторони порушення правил
дорожнього руху, що призвело до тяжких наслідків, то, в даному випад-
ку, на наш погляд, діяння може вчинюватись суб’єктом злочину лише з
прямим умислом. Чому саме так?

Перш ніж відповісти на це питання, слід зазначити, що прямий уми-
сел як форма вини містить в собі інтелектуальні та вольові ознаки. 

Інтелектуальні ознаки прямого умислу полягають в усвідомленні
суспільно небезпечного характеру свого діяння (дії чи бездіяльності) і
передбаченні його суспільно небезпечних наслідків. 

Вольова ознака прямого умислу – це бажання настання передбачува-
них наслідків своєї дії чи бездіяльності15. Слід зазначити, що при
визначенні вольового моменту прямого умислу порушення правил
дорожнього руху ми маємо на увазі вольове ставлення суб’єкта злочи-
ну не до наслідків, що настали, а тільки до самого суспільно небезпеч-
ного діяння.

Отже, особа, яка керує транспортним засобом, усвідомлює той факт,
що вона керує джерелом підвищеної небезпеки, оскільки відповідно до
чинного цивільного законодавства України джерелом підвищеної
небезпеки є діяльність, що пов’язана з використанням, зберіганням або
утриманням транспортних засобів (ст. 1187 ЦКУ)16. Усвідомлюючи
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цей факт, особа, яка керує транспортним засобом, знаючи про заборо-
ни чи обмеження, що встановлюються Правилами дорожнього руху,
свідомо їх ігнорує та порушує, і це врешті-решт призводить до тяжких
наслідків. Так, про яку, в даному випадку, необережність може йти
мова? Це тільки умисел з боку особи, що керує транспортним засобом. 

Ставлення винної особи до наслідків при порушенні правил дорож-
нього руху, що призвело до тяжких наслідків, може характеризуватися
тільки необережністю. 

Необережність, у свою чергу, може виражатися як злочинною само-
впевненістю (коли особа передбачала можливість настання суспільно
небезпечних наслідків свого діяння (дії чи бездіяльності), але легко-
важно розраховувала на їх відвернення) та злочинною недбалістю
(коли особа не передбачала можливості настання суспільно небезпеч-
них наслідків свого діяння (дії чи бездіяльності), хоча повинна була і
могла їх передбачити). 

Однак, на наш погляд, тільки злочинна самовпевненість як вид нео-
бережності щодо ставлення до наслідків може бути прийнятною для
суб’єктивної сторони складу досліджуваного нами злочину, оскільки,
особа, яка керує транспортним засобом (джерелом підвищеної небез-
пеки), свідомо нехтуючи вимогами правил дорожнього руху, в жодно-
му разі не може не передбачати можливості настання певних шкідли-
вих наслідків від такої поведінки, що є, насамперед, протиправною.
Тому, злочинна недбалість як вид необережності у ставленні до наслід-
ків від порушення правил дорожнього руху повністю виключається. 

У свою чергу, злочинна самовпевненість як вид необережності
щодо ставлення до наслідків у досліджуваному нами складі злочину,
характеризується двома ознаками – інтелектуальною і вольовою. 

Інтелектуальна ознака злочинної самовпевненості полягає в тому,
що особа передбачає можливість настання суспільно небезпечних
наслідків від порушення правил дорожнього руху. 

При злочинній самовпевненості суб’єкт передбачає, що порушення
вимог правил дорожнього руху може призвести до суспільно небезпеч-
них наслідків, однак упевнений, що це не спричинить таких наслідків.
Тому, порушуючи правила дорожнього руху, особа не усвідомлює
реального розвитку причинного зв’язку між своєю протиправною
поведінкою і наслідками, хоча цілком могла це зробити. 

Вольова ознака злочинної самовпевненості полягає в тому, що особа
легковажно розраховує на відвернення суспільно небезпечних наслід-
ків. В даному випадку особа розраховує на те, що суспільно небезпеч-
ні наслідки від протиправного діяння не настануть, однак ці сподіван-
ня виявляються марними, оскільки розрахунок на певні обставини,
котрі за своїми властивостями могли б відвернути настання суспільно
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небезпечних наслідків виявився помилковим і ці наслідки не були від-
вернуті17. 

Що стосується суб’єктивної сторони порушення правил експлуата-
ції транспортного засобу, що призвело до тяжких наслідків, то, в дано-
му випадку, на наш погляд, діяння може вчинюватись суб’єктом злочи-
ну як умисно, так і з необережності. 

Слід зазначити, що відповідно до п. 2.3 Правил дорожнього руху
водій зобов’язаний перед виїздом перевірити і забезпечити технічно
справний стан і комплектність транспортного засобу, правильність роз-
міщення та кріплення вантажу. Забезпечення технічно справного стану
транспортного засобу означає його відповідність вимогам, що висува-
ються розділом № 31 Правил дорожнього руху під назвою «Технічний
стан транспортних засобів та їх обладнання»18. Розглядаючи даний
розділ ПДР, можна цілком обґрунтовано стверджувати про те, що певні
вимоги, які висуваються до транспортного засобу дійсно реально пере-
вірити перед кожною поїздкою будь-яким водієм, незалежно від статі,
освіти, віку тощо (наприклад, технічний стан зовнішніх світлових при-
ладів, склоочисників та склообмивачів вітрового скла, наявність перед-
бачених конструкцією транспортного засобу стекол, дзеркал заднього
виду, звукового сигналу тощо)19. А тому, у разі, якщо такі несправнос-
ті будуть причиною створення ДТП, то можна стверджувати про умис-
но скоєне діяння з боку винної особи, оскільки ці несправності можна
було виявити до самого процесу керування транспортним засобом. 

Однак, окремі вимоги, що висуваються до технічного стану транс-
портних засобів, і які повинні бути перевірені перед кожною поїздкою
на ньому, дуже важко перевірити звичайним водієм, що немає відпо-
відної кваліфікованої освіти у галузі технічного обслуговування транс-
портних засобів, у звичайних умовах без наявності відповідного тех-
нічного обладнання (наприклад, герметичність паливної системи, наяв-
ність корінного листа або центрального болту ресори, конструкцію
гальмових систем, відповідність гальмової рідини, вузлів або окремих
деталей для даної моделі транспортного засобу тощо)20. А, якщо ми
звернемося до вимог, що висуваються до водіїв чинним законодавством
України, то в них ми, в жодному разі, не знайдемо вимоги щодо наяв-
ності у водія певної кваліфікованої освіти у галузі технічного обслуго-
вування транспортних засобів, а тому особа, яка керує транспортним
засобом, може ненавмисно не перевірити роботу певного механізму
транспортного засобу перед його виїздом, і, якщо в цьому разі тра-
питься ДТП, то відношення до нього (до самого діяння) буде виража-
тися тільки необережністю.

Ставлення до суспільно небезпечних наслідків, що настали, у зазна-
чених випадках порушення правил експлуатації транспортних засобів
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буде таким: 1) при умисному скоєнні діяння – ставлення до наслідків
буде виражатися необережністю у вигляді злочинної самовпевненості
(так само, як при порушенні Правил дорожнього руху); 2) при скоєнні
діяння з необережності – ставлення до наслідків буде виражатися нео-
бережністю у вигляді злочинної недбалості, коли особа не передбачає
настання суспільно небезпечних наслідків. 

Злочинна недбалість як вид необережності також характеризується
наявністю інтелектуальної та вольової ознак.

Інтелектуальна ознака злочинної недбалості характеризується від-
сутністю в особи усвідомлення суспільної небезпечності здійснюваної
неї дії (чи бездіяльності), а також відсутністю передбачення можливос-
ті настання суспільно небезпечних наслідків21. 

Вольова ознака злочинної недбалості полягає в тому, що особа,
маючи реальну можливість передбачити суспільно небезпечні наслідки
своєї поведінки, не мобілізує свої психічні здібності для того, щоб
здійснити вольові дії, необхідні для запобігання таким наслідкам22. 

Отже, проведений аналіз суб’єктивної сторони складу злочину,
передбаченого ст. 286 КК України та його складових елементів дає
можливість зробити висновок про те, що суб’єктивна сторона пору-
шення правил дорожнього руху, що призвело до тяжких наслідків може
вчинюватись суб’єктом злочину лише з прямим умислом. Ставлення
винної особи до наслідків у даному випадку характеризуватиметься
тільки необережністю. У свою чергу, суб’єктивна сторона порушення
правил експлуатації транспортного засобу, що призвело до тяжких
наслідків характеризується умислом або необережністю стосовно
самого діяння, а ставлення до суспільно небезпечних наслідків, що
настали, може виражатися двома формами: 1) при умисному скоєнні
діяння – злочинною самовпевненістю; 2) при скоєнні діяння з необе-
режності – злочинною недбалістю. 
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АЗЕРбАЙДЖАНУ ПОСТСОЦІАЛІСТИчНОЇ ДОбИ

Розглядаються головні пріоритети зовнішньої політики Азербайджану після
набуття країною незалежності. Показана видатна роль Загальнонаціонального
лідера азербайджанського народу Гейдара Алієва у розробці та формулюванні
стратегічних принципів зовнішньої політики Азербайджану. Відмічено який шлях
пройшла азербайджанська дипломатія з метою зайняти достойне місце в систе-
мі міжнародних багатосторонніх відносин. Детально розглянуті азербайджан-
сько-російські, азербайджансько-американські та азербайджансько-українські
відносини.
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Рассматриваются главные приоритеты внешней политики Азербайджана
после обретения страной независимости. Показана выдающаяся роль Обще -
национального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в разработке и
формулировании стратегических принципов внешней политики Азербайджана.
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Salmanov Afgan. The main priorities of Azerbaijan foraign policy after the inde-
pendence

The article deals with the main priorities of Azerbaijan foreign policy after the inde-
pendence gaining. The prominent role of national leader of Azerbaijan people Heydar
Aliyev in the development and formulation of strategic principles of foreign policy of
Azerbaijan was shown. It is noted what Azerbaijani diplomacy had to come through for
the purpose to take a worthy place in the system of international multilateral relations.
In details the Azerbaijani-Russian, Azerbaijani-American and Azerbaijani-Ukrainian
relations were considered.

Key words: foreign policy, multilateral diplomacy, azerbaijani-russian, azerbaijani-
american, azerbaijani-ukrainian relations.

Азербайджанська Республіка, з перших днів її незалежного існуван-
ня, прагне посісти достойне місце в сучасній системі міжнародних від-
носин і тим самим відстояти та забезпечити свої національні інте реси.

18 жовтня 1991 року було проголошено незалежність
Азербайджанської Республіки, новій державі потрібно було повністю
розбудувати внутрішню та зовнішню політику. Здійсненню цього
надзвичайно важливого завдання ускладнювалося серйозними полі-
тичними та економічними проблемами, які були суттєво обтяжені вір-
менським сепаратизмом в Нагірному Карабасі і воєнною агресією
Вірменії. Молоді азербайджанській дипломатії потрібно було залучити
світове співтовариство для підтримки у боротьбі з вірменськими агре-
сорами та сепаратистами, паралельно з цим потрібно було створити
умови для політичної та економічної інтеграції країни у геополітичний
простір, забезпечити територіальну цілісність і безпеку держави.

Ще у жовтні 1993 року президент Азербайджану Гейдар Алієв у
своїй інавгураційній промові заявив: «Одним з основних завдань на
шляху зміцнення незалежності республіки є грамотна, компетентна
зовнішня політика, яка дозволяє відстоювати інтереси Азербайджану
на міжнародній арені»1.

Початок 90-х років для дипломатії Азербайджану було надзвичайно
відповідальним та плідним. Завдяки зусиллям молодої зовнішньополі-
тичної служби були встановлені дипломатичні відносини з провідними
країнами світу, міжнародними організаціями, що у свою чергу відкри-
ло широку дорогу для системної інтеграції Баку у світове співтова -
риство.

Як і в інших демократичних країнах світу, у Конституції
Азербайджану прийняті у 1995 року закріплені основоположні засади
зовнішньої політики країни, у статті 10 якої зазначається, «… країна
будує свої відносини з іншими державами на основі принципів, перед-
бачених в загальновизнаних міжнародно-правових нормах»2. Таким
чином Баку не тільки визнав ці документи, а і взяв на себе забов’язан-
ня їх виконувати. 
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Відмінною рисою азербайджанської зовнішньої політики від полі-
тики більшості країн СНД, є те, що її стратегічні принципи були роз-
роблені і сформульовані Загальнонаціональним лідером азербайджан-
ського народу Гейдаром Алієвим ще на початку 90 років, з урахуванням
геополітичного положення і національних інтересів країни, головні
положення якої є актуальними і сьогодні. Серед найголовніших варто
назвати: повага до міжнародного права, шанобливого ставлення до
суверенітету інших держав, вирішення всіх спірних питань мирним
шляхом, розбудова взаємовигідного економічного, наукового та куль-
турного співробітництва, зняття державою всіх обмежень, всіх пере-
шкод на шляху розвитку міждержавних зв’язків.

Втілення в життя цієї стратегії, вимагала розбудови державних
органів зовнішніх зносин, чіткого визначення їх ролі у системі держав-
ної влади. Потрібно було також зайняти достойне місце Азербайджану
у міжнародній спільноті, розробити та впровадити в життя енергетич-
ну стратегію країни.

Всі ці завдання були здійснені під безпосереднім керівництвом
Гейдара Алієва.

1 січня 2001 року, у своєму зверненні до азербайджанського народу
у зв’язку з вступом людства у нове століття і третє тисячоліття. Гейдара
Алієва підкреслив, що країна за роки незалежності «прагнула встано-
вити, розвивати з усіма державами світу рівноправні, взаємовигідні
зв’язки, ефективно використовувати ці зв’язки як для зміцнення між-
народних позицій Азербайджану, так і для розвитку економіки, науки,
культури республіки» [3]. Наголошуючи при цьому, що зовнішня полі-
тика Азербайджану, який встав на демократичний шлях розвитку
відображає в собі всі досягнення світового досвіду, загальноприйняті
цивілізовані міжнародні норми4.

Зовнішньополітична стратегія, розроблена і реалізована Гейдаром
Алієвим, у XXI столітті успішно продовжується та приумножується
новим Президентом країни Ільхамом Алієвим. Завдяки продуманій та
виваженій внутрішній та зовнішній політиці Азербайджан сьогодні,
відрізняється від інших країн Кавказького регіону політичною стабіль-
ністю, основаною на принципах демократії та права. Завдяки впровад-
женню в життя ринкових законів, стрімко зростає економіка країни.
Все це створило гарні умови для зміцнення міжнародних позицій
Азербайджану як у регіоні, так і в світі.

Головним приматом зовнішньополітичного курсу країни було і зали-
шається мирне врегулювання вірмено-азербайджанського, Нагір но-
Карабаського конфлікту, реінтеграція територіальної цілісності
Азербайджану в межах кордонів, які визначаються світовим співтова-
риством. При цьому Баку, не дивлячись на антагоністичні відносини з
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Вірменією, вважає єдиним шляхом вирішення даного конфлікту, мир-
ний шлях. Тільки через переговорний процес, з залученням посеред-
ництва авторитетних міжнародних організацій, насамперед ОБСЄ, його
можливо вирішити. Готовий Азербайджан і до переговорів з Вірменією
і на вищому рівні. Однак для цього потрібна добра воля і Єревану.

Ефективне використання багатих запасів нафти та газу
Азербайджану є також одним із пріоритетів зовнішньої політики краї-
ни. «Енергетична стратегія Азербайджану», яку свого часу розробив та
втілив у життя Загальнонаціональний лідер Гейдар Алієв і яку успішно
реалізує президент Ільхам Алієв стала основним елементом енергетич-
ної політики держави.

Знаковим з точки зору міжнародних перспектив країни став, підпи-
саний 20 вересня 1994 року «Контракт століття» по експлуатації нафто-
вих родовищ в азербайджанському секторі Каспійського моря.
«Контракт століття» та підписані пізніше численні нафтові контракти
поглиблювали інтеграцію Азербайджану в світове співтовариство,
демонстрували готовність країни створити потужне підгрунття для
побудови взаємовигідних відносин.

Азербайджан, з точки зору географічного розташування має дуже
важливу геостратегічну позицію на стику Європи та Азії, через тери-
торію країни проходять транспортні та енергетичні коридори Схід-
Захід і Північ-Південь. Практично мова йде про те, якщо Азербайджан
буде вести правильну політику у цій царині, то у нього є шанс стати
енергетичним та інфраструктурним центром регіону.

У даному контексті потрібно згадати і Бакинську міжнародну кон-
ференцію по відновленню історичного Шовкового шляху. У цьому
надзвичайно важливому міжнародному форумі, який відбувся
7–8 вересня 1998 року, прийняли участь лідери 32 держав та 13 гро-
мадських організацій, її рішення зіграли ключову роль у подальшому
економічному розвитку як Азербайджану, так і регіону в цілому.

Впровадження в життя, досягнутих в столиці Азербайджану домов-
леностей створили можливості для поновлення Великого Шовкового
шляху в рамках програми ТАСІС – ТРАСЕКА ЄС. І уже сьогодні країн,
що розташовані у транспортному коридорі Європа-Кавказ-Азія, актив-
но використовують його можливості для розвитку, більш раціонально-
го використання їх економічних можливостей, поглиблення багатосто-
роннього економічного співробітництва.

Азербайджан за роки незалежності зайняв достойне місце у іслам-
ському світі. Як світська, мусульманська країна, держава створює всі
можливості для міжрелігійної та міжетнічної толерантності.
Століттями тут проживали в мирі і злагоді мусульмани та християни,
іудеї та представники інших релігій.
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Сьогодні Азербайджан демонструє приклад релігійної терпимості
та поваги до інших культур та національних традицій. У цьому контек-
сті слід розглядати відносини Азербайджан з Організацією Ісламська
Конференція (ОІК) членом якої країна стала у 1992 році. Азербайджан
активно використовує можливості Організації для укріплення міжна-
родних зв’язків, розвитку взаємовигідного співробітництва у економіч-
ній, політичній та гуманітарній сферах. Активно Баку використовує
можливості країн, які входять до ОІК у справі врегулювання Нагірно-
Карабаського конфлікту.

Азербайджанська дипломатія активно співпрацює з дипломатами
країн ОІК у різних міжнародних організаціях. Стало традицією узгод-
жувати позиції делегацій ісламських країн, по принципіальним про-
блемам, на різних міжнародних форумах та конференціях.

З самого початку розбудови незалежної держави Азербайджан праг-
нув зайняти достойне місце в системі міжнародних багатосторонніх
відносин. Пріоритет тут надавали і надають насамперед універсальній
міжнародній організації, а саме ООН. Регіональними ОБСЄ, Раді
Європи, Європейському Союзу, відносинам Азербайджану з Євро -
атлантичним Союзом, міждержавним зв’язкам на участь країни в СНД
та ГУАМ.

Активно діє Азербайджан в Організації Об’єднаних Націй, де
основна увага Баку акцентується на діяльності азербайджанської дип-
ломатії в рамках цієї міжнародної структури, у врегулюванні вірмено-
азербайджанського конфлікту у відповідності з Статутом ООН, вико-
ристання трибуни цієї авторитетної організації для донесення до світо-
вої спільноти своєї позиції. Азербайджан активно співпрацює зі спе-
ціалізованими структурами ООН у галузі науки, культури, охорони
здоров’я, використовуючи потенціал ООН для поступального розвитку
економічної та соціальної сфер республіки.

Азербайджанської Республіки стала повноправним членом ООН на
46-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, що відбулася в березні
1992 року.[5] З перших днів членства у цій універсальній міжнародній
організації Баку активно використовує її можливості для встановлення
та розширення взаємовигідних зв’язків Азербайджану з державами
світу, а також укріплення міжнародного іміджу держави. 

Звичайно Азербайджан, який опинився в умовах гострої інформа-
ційної блокади, в результаті вірменської агресії, у повній мірі користу-
ється можливостями ООН для більш об’єктивного і повного інформу-
вання міжнародної громадськості про процеси, що протікають в країні
і регіоні. 

Великим досягненням молодої азербайджанської дипломатії було і
те, що в той період Генеральний секретар ООН виступив з сім’ю заява-
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ми, у яких вимагав забезпечити територіальну цілісність і суверенітет
Азербайджану, однозначно підтримав зусилля Мінської групи, спрямо-
вані на мирне врегулювання Нагірно-Карабаського конфлікту.

Слід відмітити, що з середини 1993 року до наших днів, відносини
Азербайджану з ООН, отримали новий імпульс, їм стали притаманні
комплексний підхід, системність, дії офіційного Баку в Нью – Йорку
носили послідовний та передбачуваний характер. Запропонована
Гейдара Алієвим зовнішньополітична концепція Азербайджану, голов-
ною ідеєю якої стало реалізація збалансованої, багатовекторної дипло-
матії сприяла посилення ролі країни в ООН.

Ці зв’язку отримали подальше розвиток завдяки участі Президентів
Азербайджану в сесіях і ряді інших засідань Генеральної Асамблеї
ООН і проведених ним численних зустрічей. Так, Гейдар Алієв вперше
у вересні 1994 року взяв участь у 49-й сесії Генеральної асамблеї ООН
і з трибуни цього авторитетного міжнародного форуму довів до світо-
вої громадськості позицію Азербайджану, пов’язану з цілим рядом гло-
бальних питань.

Важливу роль у поглибленні співробітництва Азербайджану з ООН
зіграв візит генерального секретаря ООН Б. Бутроса-Галі в Баку в жов-
тні 1994 року. Докладно ознайомившись з суспільно-політичним та
економічним життям Азербайджану, тяжкими наслідками вірменської
агресії, Б. Бутрос-Галі обіцяв, що різні організації ООН активізують
свої зусилля для надання країні підтримки у вирішенні існуючих про-
блем.

У цей час, Азербайджан, надає особливе значення інтенсивному
розвитку зв’язків з ООН, регулярно бере участь у різних міжнародних
форумах цієї організації, активно висловлюється по тим ідеям та про-
позиціям, які там обговорювалися.

Президент Гейдар Алієв у своєму виступі у вересні 2000 року на
саміті тисячоліття ООН відзначив важливу роль цієї міжнародної орга-
нізації в захисті миру і безпеки на планеті, ще раз виклав позицію
Азербайджану щодо запобігання регіональних конфліктів, у тому числі
вірмено-азербайджанського, Нагірно-Карабаського, підкреслив необ-
хідність проведення в цій організації реформ, спрямованих на подаль-
шу активізацію діяльності ООН у вирішенні проблем, з якими зіткну-
лося людство.

Важливим напрямком зовнішньої політики країни є інтеграція
Азербайджану в європейський правовий простір (ОБСЄ, Рада Європи,
Європейський Союз). Діяльність азербайджанської дипломатії в цих
головних європейських структурах, спрямована як на налагодження
співпраці в галузі демократизації та прав людини, так і в області забез-
печення безпеки в регіоні. Зокрема, Азербайджан бере активну участь
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у діяльності ОБСЄ, активно співпрацює з Мінською групою ОБСЄ з
врегулювання вірмено-азербайджанського конфлікту.

25 січня 2001 року Азербайджан офіційно став 43-м членом Ради
Європи. Таким чином, ось уже більше тринадцяти років країна є
повноправним учасником цієї організації. Сьогодні Азербайджан
успішно виконує взяті на себе зобов’язання перед Радою Європи,
постійно інформує членів РЄ про вірмено-азербайджанський конфлікт
і розраховує на сприяння цієї організації у якнайшвидшому його мир-
ному урегулюванні.

Відносини Азербайджану з Європейським Союзом будуються в
рамках програм, що охоплюють різні напрямки діяльності цієї органі-
зації. Зокрема, ці програми покликані сприяти економічним та соціаль-
ним реформам, створенню транспортно-комунікаційного коридору
Схід-Захід, розвитку інфраструктури регіону. Найбільш великими є
програми ТАСІС, ТРАСЕКА і ІНОГЕЙТ. Політика «Нового сусідства»
Європейського Союзу відкрила перед Азербайджаном нові можливос-
ті співпраці з даною структурою.

Сталими є відносини Азербайджану з НАТО. Північноатлантичний
Альянс зацікавлений у розвитку відносин з Азербайджаном, що викли-
кано, в першу чергу, вигідним геополітичним становищем республіки.
Причому, одним з пріоритетних завдань НАТО в регіоні є забезпечен-
ня безпеки нафтопроводів і газопроводів. З 2005 року Азербайджан
здійснює з НАТО програму індивідуального плану дій партнерства
(ІПДП). Ця програма охоплює політичну і оборонну область, а також
сферу безпеки.

Активною є участь Азербайджану в інтеграційних угрупованнях на
пострадянському просторі СНД та ГУАМ. Азербайджан вибрав для
себе максимально незалежний формат взаємодії в рамках СНД, підпи-
суючи тільки ті угоди, які цікаві Азербайджану або ті, за якими існує
чітка стратегія реалізації. Азербайджан ініціював у 1997 році створен-
ня нової міждержавної структури – ГУАМ, яку в даний час входять
також Грузія, Україна і Молдова. Основним завданням ГУАМ є ство-
рення сприятливих умов для плідної і довготривалої економічної коо-
перації з транскавказским транспортними коридорам, Захід-Схід, Схід-
Захід.

Росія грала і грає у зовнішній політиці Азербайджанської
Республіки провідну роль. Цьому багато в чому сприяють багатовікові
традиції політичних, економічних та культурних взаємин між обома
країнами6.

Дипломатичні відносини між Російською Федерацією та Азер байд -
жанською Республікою були встановлені 4 квітня 1992 р.
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Магістральні напрями взаємовідносин між Росією і Азербайджаном
були визначені під час першого візиту Гейдара Алієва до Москви в
1993 році. В ході переговорів з президентом РФ Б. Н. Єльциним обго-
ворювалися стан і перспективи розвитку двосторонніх відносин, а
також проблеми безпеки в Кавказькому регіоні7. 

3 липня 1997 року був підписаний Договір про дружбу, співпрацю і
взаємну безпеку між Азербайджанською Республікою та Російської
Федерацією Цей документ став основою для подальшого розвитку
договірно-правової бази азербайджано-російських відносин.

Керівники АР неодноразово заявляли про провідну роль Росії, в
нормалізації відносин між країнами Кавказького регіону. Так навесні
2000 року Гейдар Алієв сказав, що «Росія має переважне право для
вирішення проблеми статусу Нагірного Карабаху більше, ніж будь-яка
інша країна, що входить в ОБСЄ або Мінську групу»8. 

9-10 січня 2001 року Баку з офіційним візитом відвідав президент 
Р Ф В. Путін. Переговори Г. Алієва і В. Путіна пройшли в дусі взаємо-
розуміння, конструктивно і результативно. Глави держав обговорили
всі сфери двостороннього співробітництва, в тому числі регіональні і
міжнародні проблеми, питання спільної боротьби з тероризмом і сепа-
ратизмом. Президенти підписали два найважливіші азербайджансько-
російських документа, а саме: «Бакинську Декларацію» і спільну
«Заяву про принципи співробітництва на Каспійському морі»9. 

24-26 січня 2002 року. президент Г. Алієва відвідав з офіційним
візитом Москву. І знову договірно-правова база між АР і РФ поповни-
лася сьома документами, серед яких особливо треба виділити «Договір
про довгострокове економічне співробітництво між Росією і Азер байд -
жаном на період до 2010 року»10. 

Традиції взаємовигідного співробітництва в азербайджансько-
російських відносин знайшла своє продовження і в період президент-
ства І. Алієва. Починаючи з 2003 року і по сьогоднішній день триває
активний політичний діалог між президентами Азербайджану та Росії
І. Алієвим та В. Путіним. В ході цих візитів, зустрічей була підтвер-
джена єдина позиція з багатьох аспектів двосторонніх відносин, підпи-
сано низку важливих міждержавних, міжурядових договорів у різних
сферах. Як неодноразово заявляв на переговорах з В. Путіним І. Алієв:
« Росія – стратегічний партнер Азербайджану.»

Підводячи підсумок вищесказаного, можна стверджувати, що в
даний час азербайджансько-російські відносини розвиваються успіш-
но і в багатьох сферах досить результативно. На сьогоднішній день
Азербайджан став дійсно стратегічним партнером РФ в Кавказькому
регіоні.
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Як відомо Гейдар Алієв з самого початку своєї зовнішньополітичної
діяльності, в якості президента Азербайджану, особливе місце відво-
див США. Головною метою його зусиль було розбудова дружніх, взає-
мовигідних відносин зі Сполученими Штатами. 

США визнали незалежність Азербайджанської Республіки 25 груд-
ня 1991 року, а 28 лютого 1992 року були встановлені дипломатичні
відносини між країнами. США і Азербайджан підписали близько 55
документів, створена широка правова база для розвитку двосторонніх
відносин.

У свою чергу США бачить в Азербайджані свого стратегічного
союзника в Кавказькому регіоні, цьому сприяє географічне та геополі-
тичне становище країни, а також наявність багатих родовищ нафти і
газу. 

США відіграють важливу роль у врегулюванні вірмено-азербайд-
жанського конфлікту, будучи співголовою Мінської групи ОБСЄ.
Американський бізнес бере активну участь у розвитку видобутку азер-
байджанської нафти. Американські нафтові компаній мають 40 про-
центне пайову участь у «Контракт Століття», який був підписаний 20
вересня 1994 році11. 

Новим етапом розвитку відносин між державами став перший офі-
ційний візит президента Азербайджану Гейдара Алієва до США у 1997
році, який зіграв велику роль в інтенсифікації співпраці. У час візиту
були підписані документи з основними напрямками співпраці між
Сполученими Штатами Америки та Азербайджаном. 

У 1999 році Гейдар Алієв відвідав США з нагоди ювілейного самі-
ту НАТО, здійснив візит у США і в 2000 році, під час якого зустрівся з
президентом Біллом Клінтоном, державним секретарем М. Олбрайт.

Нова республіканська адміністрація президента США Джорджа
Буша, яка прийшла до влади в 2001 році, ще активніше підтримувала
енергетичні проекти з видобутку і транспортування енергоресурсів
Каспійського басейну. У травні 2001 року Джордж Буш представив
свою національну енергетичну програму, одним з положень якої перед-
бачалося нарощування зусиль з боку США з метою розширення участі
американських компаній і збільшення обсягів видобутку в країнах
Каспійського басейну.

Азербайджан бере участь в антитерористичній коаліції, у 2001 р.
надав свій повітряний простір для сил НАТО, які направлялися до
Афганістану. З 2002 року в Афганістані перебував азербайджанський
взвод у складі турецького батальйону року12. 

Нинішній президент США Барак Обама будучи сенатором відвідав
Баку в 2005 році. Влітку 2010 року в Баку з офіційними візитами відві-
дали міністр оборони П. Гейтс і держсекретар Х. Клінтон. Вони прове-
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ли переговори з Президентом АР Ільхамом Алієвим, в ході яких обго-
ворювалися питання співпраці в енергетичній сфері, а також питання
безпеки в Кавказькому регіоні.

В цілому, можна констатувати, що азербайджансько-американські
відносини розвиваються успішно і плодотворно. Цьому сприяє по заці-
кавленість обох держав у плідній співпраці, а також прагнення керів-
ництва Азербайджану слідувати принципам демократії, побудови пра-
вової держави.

Для української двосторонньої дипломатія новітньої доби надзви-
чайно важливо було зберегти дружні стосунки із країнами-республікам
колишнього Радянського Союзу. Азербайджан належить до тих держав
з якою Україна з самого початку набуття незалежності налагодила
дружні, взаємовигідні відносини. 

Становлення новiтньої iсторiї українсько- азербайджанських зв’яз-
ків пов’язане з докорiнною перебудовою системи мiжнародних вiдно-
син, визначальним геостратегiчним чинником якої став розпад СРСР.
Загалом, на нашу думку, становлення та розвиток зв’язкiв мiж обома
державами залежало вiд комплексу тих завдань, якi на тому чи iншому
етапi ставило життя перед Україною та Азербайджаном. За цими кри-
терiями можна виокремити такi етапи розвитку українсько- азербайд-
жанських вiдносин.

Перший – жотень 1991 р. – жовтень 1993 р. Вiн був пов’язаний із
періодом створення державності в обох країнах та розбудовою зовніш-
ньополітичної служби. Обом країнам потрібно було створювати міжна-
родно-правові основи міждержавних зв’язків між Україною та
Азербайджаном. Вже у листопаді 1991 р. було підписано Договір про
основи міждержавних відносин між Україною та Азербайджаном13. 

В грудні 1992 р. було укладено базовий Договір про дружбу та спів-
робітництво між Україною та АР. У липні 1993 р. Україна та
Азербайджан підписали Угоду про створення Українсько-
Азербайджанської міждержавної комісії, головним завданням якої
стало обговорення на міждержавному рівні та прийняття відповідних
рішень у найважливіших сферах двосторонніх стосунків14. 

Другий етап тривав з жовтня 1993 р. до жовтень 2003 р. Він харак-
теризується динамічним розвитком українсько-азербайджанських від-
носин у всіх сферах, наповненням їх конкретним змістом.
Безпосередньо пов’язаний цей етапу з діяльністю
Загальнонаціонального лідера Азербайджану Гейдара Алієва.

У 90-тi роки українсько-азербайджанських відносини у політичній
сфері розвивалися досить активно. 28 липня 1995 р. Президент України
Л. Кучма і Президент Азербайджанської Республіки Г. Алієв підписали
Протокол між Україною та Азербайджанською Республікою про від-
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криття Посольств. Посольство України в АР функціонує з 5 травня
1996 року, Посольство АР в Україні відкрито 12 березня 1997 року.

У липні 1995 року було створено спільну міжурядову українсько-
азербайджанську комісію з питань економічного співробітництва від-
повідно до ст. 13 Угоди між Урядом України та Урядом
Азербайджанської Республіки (АР) про вільну торгівлю. Цей спільний
орган працює досить ефективно та регулярно.

У цілому за цей період Л. Кучма тричі побував у Азербайджані з
офіційними та робочими візитами, а Г. Алієв – двічі.

Третій етап українсько-азербайджанського співробітництва розпо-
чався в жовтні 2003 р. i триває до сьогоднішнього дня. Його початок
пов’язаний з обранням на пост президента Азербайджану Ільхама
Алієва.

За роки правління І. Алієва політичні відносин між Україною та
Азербайджаном розвиваються активно та результативно. Між
Президентами, Прем’єр-міністрами, урядовцями, проводяться регу-
лярні зустрічі й переговори, які носять діловий характер, під час яких
сторони обговорюють актуальні питання співробітництва, шукають
шляхи його покращення. 

Завдяки вдалій зовнішній політиці Азербайджан увійшов до сфери
економічних, політичних, гуманітарних інтересів України. Створені та
функціонують міждержавні механізми взаємодії. Питання стратегічно-
го партнерства між Україною та Азербайджанською Республікою обго-
ворюються в рамках Ради Президентів, яку було створено в 2009 р. 

Розпочинаючи з жовтня 2003 року Президент І. Алієв шість разів
відвідав Україну з офіційними та робочими візитами, а президенти
України сім разів побували в Азербайджані.

Говорячи про історичний підсумок українсько-азербайджанських
відносин новітньої доби, наголосимо на тому, що двостороннє співро-
бітництво справді наблизилося до можливого за цих історичних обста-
вин рівня добросусідства, дружби та взаємовигідної взаємодії. До без-
заперечних позитивів i досягнень співпраці України та Азербайджану
розпочинаючи з 90-го року належить те, що створено стійку систему
міждержавних відносин на всіх рівнях. Це, зокрема, регулярні візити,
переговори, консультації на рівні президентів, глав урядів, парламен-
тів, міністерств, відомств, зустрічі керівників органів місцевого само-
врядування, представників громадських організацій, інтелігенції тощо.
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А. О. САПАРОВА

КОДИфІКАЦІЯ ЯК фОРМА ІСНУВАННЯ 
ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА: 

ПЕРСПЕКТИВИ КРИТИчНОГО ОСМИСЛЕННЯ

Аналізуються перспективи подальшої європейської інтеграції. Вказується, що
одним з можливих варіантів еволюції політичного простору ЄС є його трансфор-
мація в Європейську федерацію. Критично осмислюються перспективи кодифіка-
ції як форми існування загальноєвропейського права у світлі вказаного руху до
федералізації.

Ключові слова: федерація європейських народів, Європейський цивільний
кодекс, правова уніфікація, порівняльне правознавство, правовий дискурс.

Сапарова А.А. Кодификация как форма существования общеевропейского
права: перспективы критического осмысления

Анализируются перспективы дальнейшей европейской интеграции.
Указывается, что одним из возможных вариантов эволюции политического про-
странства ЕС является его трансформация в Европейскую федерацию.
Критически осмысливаются перспективы кодификации как формы существова-
ния общеевропейского права в свете указанного движения к федерализации. 

Ключевые слова: федерация европейских народов, Европейский гражданский
кодекс, правовая унификация, сравнительное правоведение, правовой дискурс.
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Saparova Anastasiа. Codification as form of All-European law’s existence:
prospect of critical thinking

Prospects of further European integration are analyzed in article. Transformation of
European political space from the EU to the Federation of European nations is one of
the possible alternatives of its evolution. Prospects of codification as a form of existence
of All-European law are critically rethinking. 

Key words: federation of European nations, European Civil Code, unification of law,
comparative law, legal discourse. 

Проект побудови вітчизняної правової системи в якості складової
єдиного європейського правового простору потребує належного осмис-
лення питання про сутність такої загальноєвропейської єдності і про
вплив політичної інтеграції на національні правові системи країн-чле-
нів ЄС.

Практичний вимір проблематизації правових запозичень відносно
вітчизняного правопорядку передусім локалізується у необхідності
адекватної його концептуалізації в якості складової європейського пра-
вового простору, політико-інституційним втіленням якого у нашу
епоху виступає Європейський союз (далі – ЄС).

Зміст такої концептуалізації охоплює два напрями рефлексії подаль-
шого розвитку вітчизняного права. Перший напрям пов’язаний з
осмисленням питання про співвідношення міжнародного і державопо-
дібного характеру права ЄС. Розглядаючи цей аспект, Є.В. Бикова вка-
зує, що «риси державності, які посилюються у ньому виявляються у
наднаціональній формі як у межах кожного конкретного інституту, так
і у будь-якій галузі його права»1. Стверджуючи правові установлення
ЄС в якості наднаціонального права, вчена припускає, що вони є своє-
рідним етапом і формою прояву тенденції до формування в умовах
інтеграції і глобалізації майбутнього загальносвітового права людства2.

Така характеристика загалом коректно відображає сучасний стан
взаємодії правового простору ЄС і національних правопорядків його
країн-членів. Однак, варто особливо акцентувати на тому, що сама кон-
струкція ЄС не є статичною, вона активує не лише механізми власного
самовідтворення, але й трансформації, переходу у інший політико-пра-
вовий зміст. Свідченням динамічної природи правової реальності на
європейському континенті може виступати, зокрема, щорічна доповідь
«Поточний стан Союзу», проголошена 12 вересня 2012 року, у якій
Голова Європейської Комісії Ж.-М. Баррозу закликав до федералізації
ЄС. Він зазначив, що ЄС потребує руху у напрямку федерації націо-
нальних держав, яка сьогодні є його політичним горизонтом. При
цьому, створення такої федерації, за його словами, потребуватиме укла-
дення нового Договору між країнами-членами ЄС3. Очевидно, що
такий договір буде мати характер конституції.
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Враховуючи, що «однією з перших інтеграційних концепцій, яка
ставила за мету підвести теоретичне підґрунтя під процес європей-
ського об’єднання, був саме федералізм»4, наведене твердження
Голови Європейської Комісії свідчить про відхід від постулатів кла-
сичної федералістської теорії, основним недоліком якої було те, що кін-
цева мета – утворення федерації чи конфедерації європейських держав,
одночасно проголошувалася як необхідна умова для початку інтегра-
ційного процесу5. Для проекту сучасної інтеграції у межах ЄС консти-
туювання федеративного політико-правового простору є саме логічним
наслідком інтеграційних процесів, а не їх передумовою.

Перспективи подібного розвитку правового простору Об’єднаної
Європи визначають смислові рамки актуалізації правового порівняння.
Інструментальне значення останнього за таких умов має фіксуватися
як трансформація української державності задля інкорпорації до «євро-
пейської федерації», що становиться. Зміст такої трансформації пови-
нен мати всеосяжний характер, особливо якщо врахувати, що «за рів-
нем інституційно-правового регулювання та локалізацією міжнародної
правосуб’єктності держав-членів федерація є найбільш радикальною
формою інтеграційного об’єднання. Процес формування федерації
базується на методі інституційної інтеграції, в результаті якої відбува-
ється злиття основних інститутів держав-членів у нові міжнародно-
правові структури. При цьому значно або повністю обмежується суве-
ренітет суб’єктів федерації та максимально акумулюються на феде-
ральному рівні основні законодавчі та виконавчі функції їх національ-
них інститутів»6.

Другий напрям рефлексії правового порівняння випливає з першо-
го, й передбачає його розгляд як інструменту уніфікації форми і змісту
правового регулювання у межах єдиної політичної інфраструктури ЄС,
що має потенціал до розвитку у напрямку федеративних форм.

При цьому, уніфікаційні процеси найбільш помітні у галузях, підга-
лузях і інститутах права, котрі наповнюють собою зміст приватного
права (цивільне, комерційне, корпоративне). Навіть висловлюється
думка, що всі процеси у сфері сучасного приватного права вказують
«на поступове формування всесвітньоцивільного права»7. У цьому
контексті європейська уніфікація приватного права є етапом на шляху
до такого формування.

Теза про більшу пристосованість приватного права до потреб уніфі-
кації випливає з ідеї, що «особливо плідно впливає порівняльне пра-
вознавство на ті галузі права, в яких не має рішучого значення вплив
моралі, соціальної організації й релігії. В цих галузях порівняльне пра-
вознавство, окрім свого теоретичного значення, є ще засобом покра-
щення законів окремих країн і зближення між ними. В такому поло-
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женні опиняється торгове право. Потреби торгівлі й умови її розвитку
в дану епоху скрізь одні й ті ж самі»8. Тобто, припускається що комер-
ція не є «близькою до середовища існування людини, і, відповідно, не
знаходиться під впливом культурних відносин. Підприємці скрізь праг-
нуть лише заробити гроші. Тому комерційне право не знаходиться під
впливом культури. Воно є лише правом юристів, звичайним інстру-
ментом, сформованим для виконання технічних функцій. І якщо ми
бажаємо його вивчити, все що нам потрібно – це вивчення і порівнян-
ня норм. Більш широкий контекст не потрібен»9. 

З цим твердженням пов’язане припущення, що якщо дія ль  ність не
відчуває впливу культури, її здійснення не відрізняється в різних су сп -
 і   ль  ствах. Будь-які варіації тоді проголошуються випадковими, припу -
скає ть ся, що зміна права з метою його уніфікації не потребує значних
зусиль10. Більше того, у сучасній юридичній літературі поширеною є
«технологічна метафора права», сприйняття його через «технічний
образ». Зміст такого сприйняття полягає у припущенні, що у правопо-
рядку ЄС, особливо у тому, що стосується правового регулювання 
економічної інтеграції, були сформульовані, обґрунтовані і практично
реалізовані положення, зіставні за своїм значенням хіба що з високими
технологіями, що вирізняють науково-технічний прогрес сучасності»11. 

У світлі цього закономірним є те, що ствердження незалежності
приватного права від культурних особливостей призводить до вказівок
на іншу залежність – його залежність від економіки. Так, Х. Кьотц
стверджує, що «економічне об’єднання Європи в єдиний ринок з необ-
хідністю також має тягнути за собою об’єднання її приватного
права»12. На залежність зміщення акцентів на знаходження подібнос-
тей у порівняльному правознавстві від процесів інтенсифікації всесвіт-
ньої транснаціональної торгівлі вказував і Р. Шлезінгер13.

Інституціоналізацією сучасних спроб щодо уніфікації приватного
права європейських країн, й, більш узагальнено, знаходження чи ство-
рення загальної європейської мови права, є інтелектуальний напрям,
який отримав назву «Рух нового загального європейського права
(NICE – Novum Ius Commune Europeanum)»14. 

Цей рух охоплює низку дослідницьких проектів, основними з яких
є: підхід «Загального стержня» європейського приватного права (про-
ект Тренто), очолюваний М. Буззані і У. Маттеєм, що здійснюється на
базі туринського університету (Італія)15; діяльність «Комісії Ландо»,
яка, зокрема, привела до створення Принципів європейського договір-
ного права16. Так, Р. Ціммерман в якості системи нейтральних право-
вих понять розглядає саме Принципи. На його думку, вони роблять
досяжними «сукупність нейтральних правил, вільних від особливостей
будь-якої національної правової системи, а тому можуть розглядатися
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як засіб забезпечення концептуальної і систематичної інфраструктури
для законодавства Європейського Союзу у сфері контрактного права, і
в той же час їх навіть можна сприймати як перший крок на шляху до
Європейського цивільного кодексу»17.

За словами відомого російського вченого Д.В. Дождєва, саме коди-
фікація розглядається європейською бюрократією як очікувана форма
втілення єдності європейського права. А отже, створення Євро пей -
ського цивільного кодексу опиняється у порядку денному18. Розробці
останнього присвячена діяльність дослідницької групи по створенню
Європейського цивільного кодексу під керівництвом німецького вчено-
го Х. фон Бара19. Як діяльність цієї групи, так і сам проект кодифікації
вже достатньо висвітлені у літературі20

Те, що саме кодифікація розглядається як адекватна форма для єди-
ного права Європи обґрунтовується передусім тим, що загальноєвро-
пейське право повинно бути не стільки синтетичним, скільки якісно
відмінним від партикулярного права окремих країн. Загальноєвро -
пейська кодифікація припускається адекватною формою маніфестації
такої якісної відмінності, зокрема й тому, що «будь-яка кодифікація
викликає ефект розриву, тобто вона припиняє дію старого юридичного
порядку і дає народження новому юридичному порядку»21. Інтерпре -
туючи задум розробників Європейського цивільного кодексу, П. Легран
припускає, що ними керує епістемологічна переконаність у тому, що
Європейський цивільний кодекс буде «неупередженим, об’єктивним і
нейтральним»22. Й саме цим, напевно, він і має відрізнятися від кон-
текстуально обумовлених цивільних кодексів окремих європейських
країн, які, незважаючи на високий рівень політичної інтеграції ЄС, збе-
рігають фундаментальні відмінності відносно один одного й саме існу-
вання яких перешкоджає ствердженню існування єдиного цивільного
права Європи.

З огляду на вказане, не випадковим є те, що критика представників
«теорії відмінностей» у порівняльному правознавстві передусім фоку-
сується саме на проекті Цивільного кодексу для Об’єднаної Європи. Як
про це говорить один з найвідоміших представників цього напряму,
французький компаративіст П. Легран акцентування на відмінностях у
культурному ядрі правових систем є важливим у якості способу збере-
ження продуктивних сил «альтернативних бачень соціального життя і
запобігання неминучому збіднінню, що буде наслідком гармонізації
права в Європі, тим більше якщо вона матиме форму Європейського
цивільного кодексу. (Оскільки кодекс буде викликати почуття завер-
шення, почуття, яке можна знайти у завершеному тексті, зібрання пра-
вових норм в новому кодексі монополізують правовий дискурс, виклю-
чить альтернативні бачення справедливості)»23. Іншими словами,
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порівняльне правознавство має звільнитися від підпорядкування при-
нципу економії, який надає перевагу простим, логічно послідовним і
несуперечливим рішенням і спрямовуватись на надання смислу право-
вому досвіду і цінувати те, як він розвився в історично, соціологічно,
економічно і політично – тобто, культурно – відмінний спосіб.

Проти кодифікації як форми уніфікації права європейських країн
висловлюється і відомий російський вчений Д.В. Дождєв, наводячи
аргументи не лише культурологічного, але й гносеологічного порядку.
Зокрема, він зазначає, що «формулювання наднаціональної норми, що
протистоїть не лише історичному різноманіттю відомих юридичних
конструкцій, але й національному джерелу юридичної сили діючого
права, передбачає абсолютну (для всіх) і позачасову (назавжди) фікса-
цію деякого рішення, що пригнічує і існуюче різноманіття, й подаль-
ший розвиток, – а це вступає у протиріччя з принципами пізнання й
закриває предмет розробки для обґрунтованих наукових визначень»24.
Більше того, на думку цього вченого, спроби зафіксувати порівняльно-
правові розробки уніфікаторських проектів у наднаціональних доку-
ментах, повторюючи логіку національного законодавства, вступають у
протиріччя з принципами компаративістики: «навіщо критикувати
обмеженість мертвої букви національного права (black letter rule) і
вузькопозитивістську методологію, здійснювати дослідження із враху-
ванням історичного, політичного, соціального і культурного контексту,
розкривати соціально-економічне, потестативне чи комунікативне зна-
чення правових норм і інститутів, щоб потім намагатися втілити отри-
мане знання у форму абстрактного закону»?25

Значення наднаціональної уніфікації також послаблюється тим фак-
тором, що в її основі лежить свавілля розробників. Особливо це вияв-
ляється при спробах наднаціональної кодифікації. У літературі це пояс-
нюється тим, що «підготовка і прийняття міжнародних документів є
вільними від традиційних процедур національної законотворчості,
покликаних у тій чи іншій мірі забезпечити відповідність законів, що
приймаються, потребам і можливостям суспільства, з огляду на що
отримувані на наднаціональному рівні тексти є ще більш штучними,
аніж норми національного законодавства. Незалежність від соціальних
сил, що протиборствують, й політична незаангажованість інтернаціо-
нальних груп, які розроблюють міжнародні документи, у дійсності
означає їх відірваність від суспільства, непідконтрольність публічним
процедурам і порядкам, що утвердилися, умоглядність вихідних
засновків і довільність результатів. Таким чином, ані форма втілення,
ані порядок розробки не передбачають отримання продукту більш
високої якості, аніж те, яке століттями надавало традиційна національ-
на нормотворчість»26.
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З огляду на це, європейська кодифікація цивільного права у разі її
здійснення буде характеризуватися значно більшими недоліками за
національну кодифікацію. А останні є значними. Як про це говорить
французький соціолог права Р. Кабрийяк, кодифікація як раціоналізація
права маскує історичну обумовленість і людське свавілля, які знахо-
дяться у серцевині будь-якої юридичної конструкції і супроводжується
ефектом розриву, відділяючим право від власних коренів і скоріше
ускладнюючим, аніж таким, що полегшує його розуміння27. Подібні
міркування висловлював і видатний дореволюційний юрист
В.І. Синайський. У своєму підручнику цивільного права він писав: «з
виданням кодексу юридична думка понижується, спрямовуючись у бік
коментування нового законодавства … творчість поступається місцем
механічній розробці кодексу: правила виводяться з закону, коментуєть-
ся кожен абзац статті, перефразуються статті закону, наука перетворю-
ється у голе знання закону, право робиться механічним агрегатом наук,
на закон дивляться як на щось, що не підлягає критиці»28.

Однак, якщо на національному рівні недоліки кодифікації як форми
існування права можуть долатися шляхом дискурсивізації норматив-
них формулювань, перманентного перетворення їх юридичним мис-
ленням на культурні форми з відкритою семантикою, то на наднаціо-
нальному рівні такого механізму дезоб’єктивації немає. А отже, будь-
яка спроба подолання національної обмеженості у результатах науко-
вих досліджень права, які орієнтовані на універсальне знання (як у
випадку з класичним порівняльним правознавством) й розвиток узгод-
женості між різними правовими системами може досягатися лише за
умови високого ступеню узагальнення. При цьому, будь-яка спроба
зниження рівня абстрактності й досягнення визначеності правових
формулювань, за словами Д.В. Дождєва, призведе до неминучої підмі-
ни наукового розуміння предмету «прагматичними задачами викорі-
нення різночитань, що в контексті наднаціональної бюрократичної тех-
нології буде означати механічну заміну національної мови позитивних
норм наднаціональною термінологією. Результатом буде втрата досяг-
нутого розуміння між правовими системами, оскільки нова терміноло-
гія буде як і раніше тлумачитися у відповідності з національними зако-
нодавчими установками, що скине наднаціональні наукові поняття на
рівень вузькопозитивістських трактовок»29.

Враховуючи сказане, основним для сучасного правового мислення
стає питання, сформульоване П. Леграном: «звідки у епоху глобаліза-
ції виникло таке потужне прагнення кодифікації, тобто прагнення
неспростовних формулювань, симетричності і остаточності класифіка-
цій? Яким чином ідея павутиння, що саморозгортається і самовіднов-
люється постає у час мереж і ризом»?30 У цьому питанні виражається
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здивування і збентеженість. По-іншому його викласти так: яким чином
у епоху постмодерну може бути сучасним і актуальним концепт епохи
Просвітництва?

Очевидний дисонанс загальноєвропейського кодифікаційного про-
екту з контекстом епохи і його викликами залишає відкритим питанням
про подальшу долю як порівняльного правознавства у цілому, так і
його основного концепту – правового запозичення як ідеї релевантнос-
ті і актуальності зарубіжного права для власного правового досвіду.
Свідоме самообмеження рамкою уніфікації в дусі спочатку загальноєв-
ропейської, а потім і загальносвітової кодифікації тотожне консервації
порівняльного правознавства у смисловому полі епохи, яка давно
завершилася, а отже призведе до його критичного розриву з сучасніс-
тю. Для сучасного порівняльного правознавства надзвичайно актуаль-
ними стають слова видатного вітчизняного вченого В.М. Корецького,
який принципово ставив наголос на тому, що правовий ідеал полягає
«не в тому, щоб усі мали один і той самий кодекс. Ця абсолютна єдність
була би фальшивим ідеалом. Справжня єдність полягає в повазі різних
національностей»31.

Отже, для порівняльного правознавства життєво важливою є зміна
смислової конотації і інструментального значення концепту правового
запозичення задля того, щоб останній не транслював ідею кодифіка-
ційної симетрії Просвітництва. Але тут принципово зазначити – мова
не йде про відмову чи заперечення самої ідеї запозичення, мова йде про
докорінну смислову трансформацію, переривання смислового конти-
нууму, відмову від «уніфікаційного прокляття», з яким неминуче асо-
ціюється ідея правових запозичень. 

Для проекту такої смислової трансформації важливе значення
мають міркування М. Гражде, який знаходить в концептуальному про-
сторі ідеї правової трансплантації (запозичення) ресурс для смислових
інновацій, зміни смислового образу. Зокрема він зазначає, що «правові
трансплантанти є привабливими і користуються зростаючою увагою в
сфері порівняльного правознавства саме через те, що вони кидають
виклик філософським акцентам на всезагальну інтелектуальну ціліс-
ність права, його раціональність і здатність відповідати на суспільні
потреби»32.

Окрім цього, італійський вчений робить принципове уточнення:
«правові теорії, пропонуючи загальні поняття права, правової культури
і суспільства, і наголошуючи на повноті і стійкості права, ведуть до
стереотипів, в той час як істинною проблематикою є наступна: що саме
переміщується крізь час і простір»33. Іншими словами, проблемі пра-
вового порівняння відповідає власна філософсько-методологічна про-
блематика, їй не передує вирішення онтологічного і методологічного
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питань правознавства, а навпаки, вона й виступає актуалізацією цих
питань. 

Набуваючи фундаментального значення, проблема трансформації
смислу правових запозичень локалізується у просторі між «тезою
трансплантації» А. Ватсона і «тезою неможливості правових транс-
плантантів» П. Леграна. Фіксацією діалектичної природи такої транс-
формації, що знімає вказану опозицію, може виступати наступне про-
грамне твердження Е. Орюку. Відома турецька вчена зазначає, що, з
одного боку, «основним завданням порівняльно-правових досліджень
у самій Європі є дослідження нового ius commune з метою сприяння
інтеграції і створення прикладу успіху правових транспозицій як осно-
ви для конвергенції»34. Однак у той самий час, з іншого боку, таке нове
ius commune може бути досягнуто шляхом поваги до відмінностей,
використання транспозицій та при розміщенні різниць у гармонії, а не
пошуку подібностей»35.

Враховуючи викладене, зазначимо, що одним з необхідних напрям-
ків порівняльно-правової рефлексії повинно бути подолання парадиг-
ми детермінізму права позаправовими феноменами. Передусім мова
йде про політичну еволюцію на європейському континенті. Така ево-
люція, зокрема федералізація ЄС, не повинна автоматично означати
уніфікацію права. Політична єдність не повинна виключати правову
багатоманітність. Розуміє це і згаданий вище Ж.-М. Барозу, який
недвозначно зазначає: «я говорю про федерацію народів. Не про над-
державу, але про демократичну федерацію національних держав, яка є
інструментом вирішення наших спільних проблем шляхом розділення
суверенітету у такий спосіб, коли кожна країна і кожен громадянин є
найкраще оснащені для контролю їх власної долі»36. Іншими словами,
мова не йде про створення нової держави національного типу, мова про
проект цілковито інноваційної політичної реальності. 

У межах останньої правознавство повинно якнайповніше виявляти
конституанти європейського духу для якого дискурс важливіший за
диктат ідентичності. Єдність Європи полягає у її здатності завжди по-
новому і по-іншому розуміти себе, своє минуле і проект свого майбут-
нього. Можливість відмінностей носить горизонтальний, синхронний
характер. Кодифікація як форма існування європейського «ius
commune» не сприяє меті забезпечення дискурсивного, діалогічного
співіснування правових досвідів і правових культур мислення. А отже
це «неєвропейський» проект. Правове порівняння і правові запозичен-
ня не повинні ставити метою редукцію багатоманітності заради уні-
версальних і абстрактних формулювань. Правові запозичення повинні
бути режимом правового дискурсу, який залишає місце новому і іншо-
му у правовому мисленні і правовому бутті. 
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КАТЕГОРИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОЛЯ В КОНСТИТУЦИИ
ДАНИИ

Рассматриваются особенности отражения достоинства главы государства
в Дании и России. Анализируется взаимосвязь указанной категории с основаниями
и порядком передачи власти в государстве, объёмом полномочий Короля Дании и
Президента России, способами их осуществления и ответственностью, денеж-
ным содержанием и его нормативно-правовым регулированием, а также иными
аспектами деятельности глав государств. Проведённое исследование показыва-
ет, что главы обоих государств обладают наиболее высоким достоинством в
сравнении с другими органами управления и должностными лицами, но характер
и содержание достоинства зависят от формы каждого государства. 

Ключевые слова: достоинство главы государства, Король Дании, Президент
России, цивильный лист, полномочия, форма правления. 

Протопопова Т.В., Орлова С.В., Дробишевський Д.С. Категорія гідності
Короля в Конституції Данії

Розглядаються особливості відображення гідності глави держави в Данії та
Росії. Аналізується взаємозв’язок зазначеної категорії з підставами і порядком
передачі влади в державі, обсягом повноважень Короля Данії і Президента Росії,
способами їх здійснення і відповідальністю, грошовим утриманням та його нор-
мативно-правовим регулюванням, а також іншими аспектами діяльності глав
держав. Здійснене дослідження показує, що глави обох держав мають найбільш
високу гідність у порівнянні з іншими органами управління та посадовими особа-
ми, але характер і зміст гідності залежать від форми кожної держави.

Ключові слова: гідність глави держави, Король Данії, Президент Росії, цивіль-
ний лист, повноваження, форма правління.
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Protopopova T. V., Orlova S.V., Drobyshevskyu D.S. The category of King’s dig-
nity in the Constitution of Denmark

The article considers the particular features of fixing the King’s dignity in the
Constitutions of Denmark and Russian Federation. Interdependence between this cate-
gory and basis and order of delegation of power in the state, ambit of the Danish King’s
and Russian President’s powers, ways of realization of such powers and responsibility,
maintenance money and legal regulation of their allocation and also other questions of
the heads of the states activity are analyzed. The research shows that the heads of the
states have the highest dignity in compliance with other state government bodies and
public individuals, but identity and content of the dignity depend on the form of each
state. 

Key words: the head’s of the state dignity, the King of Denmark, the President of
Russian Federation, the Civil List, powers, form of government.

Согласно Конституции Королевства Дания1 1953 г. датский Король
фактически обладает самым высоким достоинством среди всех лиц,
населяющих королевство. Формой правления государства является
конституционная монархия. Королевская власть наследуется предста-
вителями королевской династии мужского и женского пола в соответ-
ствии с положениями Закона о престолонаследии от 27 марта 1953 г.

В соответствии со ст. 3 Конституции законодательная власть осу-
ществляется совместно Королем и Фолькетингом. Исполнительная
власть осуществляется Королем. Судебная власть осуществляется
органами правосудия.

В соответствии с Конституцией России2 глава государства –
Президент Российской Федерации – является высшим органом управ-
ления, не относящимся ни к одной ветви власти (ст. 80).
Законодательная власть в России осуществляется Федеральным
Собранием (ст. 94), исполнительная – системой органов исполнитель-
ной власти, высшим из которым выступает Правительство РФ (ст. 110),
судебная власть реализуется системой судов (ст. 118). Такой статус
Президента повышает его достоинство в силу независимого положе-
ния относительно остальных органов государственного управления.

В силу статей 7-8 датской Конституции Король вступает в права
престолонаследия по достижении 18-летнего возраста. Такое же требо-
вание предъявляется к наследнику престола. До вступления Короля на
престол им должна быть принесена торжественная присяга, которая
подписывается перед Государственным советом как подтверждение
принятия на себя обязательства неукоснительно исполнять
Конституцию. Подписываются два идентичных текста присяги, один
из которых передается Фолькетингу и хранится в его архивах, а второй
сдается на хранение в Государственный архив. Если Король отсутству-
ет или в силу каких-либо иных причин не может подписать указанную
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присягу непосредственно перед вступлением на престол, правление до
подписания Присяги осуществляет Государственный совет, если зако-
ном не установлено иное. В том случае, если Король принял указанную
присягу как престолонаследник, он вступает на престол незамедли-
тельно, как только престол становится вакантным. 

Вследствие принципиального различия монархической и республи-
канской форм правления специфическими особенностями характери-
зуется и порядок вступления в должность главы республиканского
государства. В России Президент избирается населением страны в ходе
прямых выборов, организуемых в соответствии с Федеральным зако-
ном «О выборах Президента Российской Федерации». 

Согласно ст. 81 Конституции РФ Президентом может быть избран
гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно про-
живающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Статья 82 пред-
усматривает обязательное принесение вновь избранным Президентом
присяги об уважении и охране прав и свобод человека и гражданина,
соблюдении и защите Конституции РФ, защите суверенитета и незави-
симости, безопасности и целостности государства, верном служении
народу при осуществлении президентских полномочий. Присяга при-
носится в торжественной обстановке в присутствии членов Совета
Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конститу -
ционного Суда Российской Федерации.

В соответствии со ст. 10 и 11 Конституции Дании на всё время прав-
ления Короля законом определяется цивильный лист. Указанный закон
(The Civil List Act) предусматривает также перечень тех замков, двор-
цов и иных объектов государственной собственности, которые пере-
даются в распоряжение Короля. Цивильный лист не должен обреме-
няться какими-либо долгами. В установленном законом порядке полу-
чают содержание и члены королевской семьи. Указанное содержание
не может использоваться за пределами Королевства, если Фолькетин -
гом не установлено иное.

Денежные средства по Цивильному листу выплачиваются в соот-
ветствии с общим порядком оплаты труда государственных служащих.
Предусматривается предоставление средств на расходы королевской
семьи, связанные с выполнением их официальных обязательств. В
Цивильном листе отражаются статьи доходов – за счёт средств, выде-
ленных Фолькетингом, и иных – и расходов по конкретным статьям, а
также резервные средства и общий баланс3.

Согласно статьям 12-14 Король обладает в пределах, установлен-
ных настоящей Конституцией, верховной властью по всем вопросам
Королевства и осуществляет такую верховную власть через минист-
ров. Король не несёт ответственности за свои действия; его личность
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неприкосновенна. Ответственность за правление несут министры; их
ответственность определяется законом. Король назначает и отправляет
в отставку Премьер-министра и других министров. Он решает вопро-
сы об общем числе министров и распределении функций правления
между ними. Подпись Короля под резолюциями, касающимися законо-
дательства и управления, придает указанным резолюциям силу при том
условии, что наряду с подписью Короля ставится подпись или подпи-
си одного или нескольких министров. Министр, подписавший резолю-
цию, несет ответственность за такую резолюцию.

В соответствии со статьями 83–90 российской Конституции
Президент РФ вправе представлять кандидатуры руководителей орга-
нов государственной власти, принимать решение об отставке
Правительства РФ, назначать и освобождать от должности своих пол-
номочных представителей, назначать выборы Государственной Думы и
распускать её в предусмотренных Конституцией случаях, назначать
референдумы, подписывать и обнародовать федеральные законы, осу-
ществлять руководство внешней политикой и утверждать военную
доктрину, при наличии оснований, предусмотренных законодатель-
ством, вводить военное и чрезвычайное положения, решать вопросы
гражданства России, награждать государственными наградами и осу-
ществлять помилование, а также издавать указы и распоряжения в пре-
делах своей компетенции.

За свои действия Президент несёт ответственность, предусмотрен-
ную Конституцией и законодательством. Так, на основании ст. 93
Конституции РФ он может быть отрешен от должности Советом
Федерации на основании выдвинутого Государственной Думой обви-
нения в государственной измене или совершении иного тяжкого пре-
ступления, подтвержденного заключением Верховного Суда
Российской Федерации о наличии в действиях Президента Российской
Федерации признаков преступления и заключением Конституционного
Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка
выдвижения обвинения. Решение Государственной Думы о выдвиже-
нии обвинения и решение Совета Федерации об отрешении
Президента от должности должны быть приняты двумя третями голо-
сов от общего числа в каждой из палат по инициативе не менее одной
трети депутатов Государственной Думы и при наличии заключения
специальной комиссии, образованной Государственной Думой.
Решение Совета Федерации об отрешении Президента Российской
Федерации от должности должно быть принято не позднее чем в трех-
месячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения
против Президента. Если в этот срок решение Совета Федерации не
будет принято, обвинение против Президента считается отклоненным.
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Король Дании, несмотря на высокий статус, который в полной мере
защищён от посягательств, в некоторых правах более ущемлён, чем
простой датчанин. В частности, согласно ст. 6 Конституции король
должен быть членом евангелической лютеранской церкви. Такое поло-
жение должно возвеличивать достоинство всего народа Дании, так как
согласно ст. 4 Конституции евангелическая лютеранская церковь
является официальной церковью Дании и как таковая пользуется под-
держкой государства.

Российская Федерация в соответствии с Конституцией является
светским государством (ст. 14), поэтому ни один гражданин не обязан
исповедовать ту или иную религию, вследствие чего у Президента РФ
нет обязанности, аналогичной той, что предусмотрена ст. 6 датской
Конституции. Одновременно с этим для Президента РФ предусматри-
вается другое ограничение, выражающееся в необходимости его поли-
тической нейтральности, то есть недопустимости состояния в той или
иной политической партии (ст. ч. 4 ст. 10 Федерального закона «О
политических партиях»4).

Кроме того, королю согласно ст. 5 запрещено занимать королевский
престол в каких-либо других государствах без согласия Фолькетинга. В
силу ст. 9 положения, касающиеся осуществления королевской власти
на случай несовершеннолетия, болезни или отсутствия Короля, уста-
навливаются законом, а в случаях, когда престол вакантен и нет пре-
столонаследника, фолькетинг вправе избрать нового Короля и опреде-
лить дальнейший порядок престолонаследия.

В соответствии с Конституцией России Президент РФ приступает к
исполнению полномочий с момента принесения им присяги и прекра-
щает их исполнение с истечением срока его пребывания в должности с
момента принесения присяги вновь избранным Президентом
Российской Федерации (ч. 1 ст. 92). Одно и то же лицо не может зани-
мать должность Президента более двух сроков подряд (ч. 3 ст. 81).

Президент Российской Федерации прекращает исполнение полно-
мочий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия
или отрешения от должности. При этом выборы Президента
Российской Федерации должны состояться не позднее трех месяцев с
момента досрочного прекращения исполнения полномочий.

Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в
состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет
Председатель Правительства Российской Федерации. Исполняющий
обязанности Президента Российской Федерации не имеет права рас-
пускать Государственную Думу, назначать референдум, а также вно-
сить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции
Российской Федерации.
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Таким образом, глава государства в Королевстве Дания и Россий -
ской Федерации обладает наиболее высоким достоинством среди
должностных лиц органов государственной власти каждого государст-
ва. Достоинство Короля Дании повышается за счёт его несменяемости
и наследования власти, тогда как Президент РФ избирается населени-
ем страны, а срок его полномочий законодательно ограничен. 

В обеих странах широкими полномочиями обладают высшие зако-
нодательные органы – Фолькетинг и Федеральное Собрание. Их пол-
номочиями в определённой мере предопределяется и ограничивается
деятельность главы государства. 

Компетенция глав государств в Дании и России обусловлена выс-
шим статусом этих органов управления в системе государственной
власти. Полномочия Президента РФ в сфере правового регулирования
шире, чем у Короля Дании, и могут реализоваться непосредственно. 

Содержание главы государства в Дании и России осуществляется за
счёт средств государственного бюджета в Дании – в соответствии с
Актом о цивильном листе, в России – в соответствии с Федеральным
законом о федеральном бюджете на очередной год, а также Феде -
ральным законом «О гарантиях Президенту Российской Федерации,
прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи»5.

Президент России, в отличие от Короля Дании, несёт персональную
ответственность за осуществляемые им действия и принимаемые
решения.

Обозначенные сходства и различия в статусе датского Короля и рос-
сийского Президента приводят к выводу о том, что главы обоих госу-
дарств обладают высоким достоинством с определёнными специфиче-
скими особенностями, обусловленными основами конституционного
строя каждой страны и принципами осуществления государственного
управления.

1. Конституция Королевства Дания от 05.06.1953 [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : URL: http://worldconstitutions.ru/archives/152. 2. Конституция
Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции
Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008№ 7-ФКЗ) // СПС
«КонсультантПлюс». 3. Annual Report. The Royal House of Denmark 2011. URL:
www.kongehuset.dk . 4. О политических партиях : Федеральный закон от 11.07.2001
№ 95-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 5. О гарантиях Президенту Российской
Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи:
Федеральный закон от 12.02.2001 г. № 12-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
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Наше покоління є свідком глобального процесу переходу до інфор-
маційного суспільства, незалежного від рівня розвитку соціальних
структур. Незважаючи на те, що роль інформаційних процесів у сус-
пільстві знаходиться в прямій залежності від економічного, культурно-
го і політичного рівня країн, процес інформатизації дедалі більше
охоплює всі країни і континенти.

Як наслідок сучасний етап розвитку суспільства характеризується
тріумфальною ходою інформаційно – телекомунікаційних інновацій,
які змінюють вигляд світу і людини. Стає зрозуміло, що неможливо
забезпечувати економічне зростання і розвиток, швидке і якісне вико-
нання державою своїх функцій без широкого використання швидкоз-
ростаючих інформаційних технологій. Як зазначається в Доповіді
ЮНЕСКО «Інформаційні та комунікаційні технології в понятті розви-
ток: перспективи ЮНЕСКО», інформаційні та комунікаційні техноло-
гії дають можливість драматичним чином трансформувати, надавати
людям новий вид засобам, для організації власного життя, взаємодії
між собою, участі в різних сферах суспільного життя. Ці технології
формують основу для радикальної зміни від індустріальних до постін-
дустріальних визначень розвитку1.

З таких умов, забезпечення сталого розвитку виносять на порядок
денний обговорення поняття «інформаційна безпека» як глобальної і
актуальної проблеми. Вона посідає особливе місце в структурі міжна-
родної інформаційної політики, визначаючи суперчності сучасного
етапу розвитку, коли вплив інформаційних чинників досяг такого рівня
і гостроти, що поставлено під загрозу забезпечення світового порядку,
реалізація стратегій становлення глобального інформаційного суспіль-
ства, навіть саме існування цивілізації. Інформаційна безпека як чин-
ник міжнародних відносин, вплив якої має універсальний характер на
поведінку акторів міжнародних відносин. До того ж трансформація
самої сутності понять проблеми безпеки після закінчення «холодної
війни» і розпаду біполярної міжнародної системи, потребує концепту-
ального перегляду принципів функціонування міжнародних та націо-
нальних інститутів, що відповідають за безпеку, а також врахування в
нових доктринах інформаційної складової міжнародної безпеки2.
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Міжнародну інформаційну безпеку слід розглядати в контексті про-
блеми, що сприяє створенню ефективних гарантій миру як для окремої
країни, так і для всього світового співтоваривста.

Зважаючи на глобальність складових інформаційної безпеки, розви-
нуті країни вже давно розпочали реалізацію довгострокових держав-
них програм, спрямованих на забезпечення захисту структур критично
залежних від інформації. В 1996 році проблему міжнародної іфнорма-
ційної безпеки було винесено на політичний та міжнародно-правовий
рівень:

Концепцію міжнародної інформаційної безпеки було обговорено на
міжнароднії конференції з проблем становлення інформаційного сус-
пільства та глобальної цивілізації ( ПАР, 1996 рік)

У спільному комюніке зустрічі на найвищому рівні США-Російська
Федерація у 1997 році було підкреслено загрозу створення інформа-
ційної зброї і визнано наявність воєнної кладової глобального процесу
інформатизації

На 52-ій сесії ГА ООН було консенсумом прияйнято Резолюцію
53/70 від 4 грудня 1998 року, де зазначалося, що міжнародна спільнота
визнає проблему інформаційної безпеки як багатоаспектний стратегіч-
ний напрям взаємодії держав у світі, пропонувалося державам-членам
ООН розглянути конкретну типологію інформаційних загроз, визначи-
ти критерії проблеми, включаючи розробку міжнародних принципів
безпеки глобальних інформаційних систем, внести пропозиції до
комплексної доповіді Генерального секрктаря ООН для створення між-
народного механізму протидії використанню інформаційних озброєнь
та розпалюванню інформаційних війн3.

Міжнародна інформаційна безпека визначається як взаємодія акто-
рів міжнародних відносин з операцій підтримання сталого миру на
основі захисту міжнародної інфосфери, глобальної інфраструктури та
суспільної свідомості світової спільности від реальних і потенційних
інформаційних загроз4.

Інформаційна безпека, як поняття в міжнародних відносинах залеж-
но від його використання розглядається у декількох ракурсах. У найза-
гальнішому вигляді- інформаційна безпека- це стан захищенності
інформаційного середовища суспільства, який забезпечує його форму-
вання, використання і розвиток в інтересах громадян, організацій, дер-
жави5.

Визнання проблеми інформаційної безпеки в міжнародних відноси-
нах обумовлюється чинниками глобалізації комунікації, то у більшості
індустріально розвинутих країн проводяться дослідження і розробки
нової інформаційної зброї, що дозволяє здійснювати безпосередній
контроль над інформаційними реурсами потенційного противника, а за
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необхідності прямо впливати на них. За даними аналітичних центрів
США, розробки такої зброї ведуться в 12- країнах світу: для порівнян-
ня розробки в галузі ядерної зброї проводяться у 20 країнах; в деяких
країнах завершено розробку засобів інформаційного протиборства
(війни) з можливим противником як в умовах воєнних конфліктів різ-
ної інтенсивності, так і в мирний час на стратегічному, оперативному,
тактичному рівнях та в польових умовах з метою захисту національної
інфосфери від агресії і несанкціонованого втручання; в розвинутих
країнах концепція інформаційної війни є складовою воєнної доктрини,
що обумовлює спеціальну підготовку особового складу і окремих під-
розділів для проведення інформаційних операцій; практика міжнарод-
них регіональних та етнічних конфліктів виявила унікальність застосу-
вання інформаційної зброї для впливу на міжнародне співтоваривство
та для боротьби за геополітичні інтереси6.

В свою чергу, необхідно розуміти, що не може бути інформаційної
безпеки без застосування спеціальних технічних засобів та методів для
захисту інформації від несанкціонованого доступу.

Інформаційна безпека складається на тлі зростання вимог до орга-
нізаційної сфери і включає в себе сукупність організаційних, соціаль-
но-економічних, правових заходів, спрямованих на забезпечення ста-
більності суспільства і держави.

Довгий час була поширена точка зору, що Інтернет – це децентралі-
зована гнучка інформаційна система, і управління, а тим більше конт-
роль над нею неможливий.

Однак Інтернет, як і будь-яка технічна система, потребує координа-
ції для зв’язкової роботи в глобальному масштабі. В Інтернеті є декіль-
ка технічних «точок контролю». Це насамперед система доменних імен
та інтернет-адрес, вироблення параметрів інтернет-протоколів. Зараз
контроль над простором імен і адрес Інтернету, а також координацію
робіт з вироблення параметрів інтернет-протоколів здійснює приватна
некомерційна організація ICANN (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers), зареєстрована в штаті Каліфорнія і підкоряється
законам США. Подібна ситуація не може не викликати заклопотаності
у інших держав, що виступають за інтернаціоналізацію функцій
ICANN і передачу їх Міжнародному союзу електрозв’язку, спеціалізо-
ваної організації «сім’ї ООН».

При цьому управління Інтернетом включає в себе не тільки техніч-
ну координацію, а й більш широке коло питань, пов’язаних із захистом
прав людини в Інтернеті, захистом прав інтелектуальної власності,
протидією злочинності та інш. Згідно з визначенням Робочої групи
ООН з питань управління Інтернетом, таке управління «представляє
собою розробку і застосування урядами, приватним сектором і грома-
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дянським суспільством, при виконанні ними своєї відповідної ролі,
загальних принципів, норм, правил, процедур прийняття рішень і про-
грам, регулюючих еволюцію і застосування Інтернету7.

Інтернет сьогодні – невід’ємна частина повсякденного реальності,
він трансформує всі сфери життя суспільства і держави – політику, еко-
номіку, культуру. Виклики і загрози, що існують оффлайн, переносять-
ся в онлайн-середовище. Без управління Інтернетом неможливо забез-
печити його безпеку, стабільне функціонування, інноваційний розви-
ток. Тому управляти Інтернетом необхідно.

На міжнародному рівні технічна координація здійснюється в рамках
ICANN, але окремі питання, такі як захист прав інтелектуальної влас-
ності в Інтернеті, вирішуються в рамках міжнародних організацій,
зокрема, СОТ і ВОІВ. Деякі питання вирішуються на рівні окремих
держав.

Часто під керуванням Інтернетом мають на увазі цензуру, яка має
місце в багатьох країнах, однак управління Інтернетом включає в себе
набагато більш широке коло питань.

Багато країн давно займаються політикою захисту інформаційних
потоків та систем- не тільки як джерел державних секретів, але і як
джерел економічного прибутку. Франція, наприклад, відзначилися у
створенні власного сегменту Інтернету на французькій мові. Вона
взяла під свій контроль прибутковий ринок комп’ютерної техніки, про-
грамного забезпечення та інформаційних потоків на всьому франко-
мовному просторі. Відомий досвід Китаю, який досяг суттєвого еконо-
мічного росту за рахунок переорієнтації інформаційних потоків та ака-
муляції капіталів в інформаційній сфері8.

Соціальні мережі сьогодні носять великі масиви інформації про
користувачів, які, звичайно, становлять інтерес не тільки для держав-
них спецслужб, а й для рекламодавців.

Найчастіше соціальні мережі змушені надавати чутливу інформа-
цію про своїх користувачів спецслужбам, причому мова йде не тільки
про такі країни, як Китай, який широко відомий своєю обмежувальною
політикою в Інтернеті, але і США, а також низці країн ЄС.

Після подій 11 вересня 2001 року в США були прийняті закони, що
обмежують безпеку користувачів Інтернету на користь безпеки держа-
ви. В цілому, це було позитивно сприйнято суспільством, так як склад-
но забезпечити особисту безпеку в умовах, коли безпека держави під
загрозою.

При цьому важливо, витримати правильний баланс, адже надмірне
посилення державного контролю в Інтернеті, обмеження свободи в
мережі здатні підірвати властивий Інтернету інноваційний потенціал і
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тим самим обмежити можливі вигоди від розвитку онлайн-середови-
ща, що сприяє економічному зростанню.

Слід підкреслити, що стратегії глобального інформаційного проти-
борства лежать в основі аналітичних розробок дослідницьких інститу-
цій різних країн, метою яких є саме забезпечення інформаційного
лідерства у сфері міжнародної безпеки. За результатами досліджень
аналітики виділяють такі моделі системи глобальної інформаційної
безпеки:

Модель А- створення абсолютної ситеми захисту країни-інформа-
ційного лідера проти будь-якого виду наступальної інформаційної
зброї, що обумовлює об’єктивні переваги в потенційній іфнормаційній
війни, змушує інші країни шукати альянсу у військово-інформаційних
діях з країною-інфолідером. При цьому може бути використано ситему
жорстокого контролю над інформаційним озброєнням противника на
підставі потенційних міжнародних документів з інформаційної безпе-
ки.

Модель В- створення значної переваги державами-потенційного іні-
ціатора інформаційної війни в наступальних видах озброєнь, у знеш-
кодженні систем захисту державами-протиника засобами інформацій-
ного впливу, координація дій із союзними державами з використання-
ми визначених засобів інформаційної зброї для ідентифікації джерел і
типів інформаційних загроз.

Модель С- наявність кількох країн-інфолідерів та потенційного про-
тиборства між ними, визначення фактору стримування експансії інфор-
маційних загроз, забезпечення в перспективі домінування однієї з дер-
жав у сфері міжнародної інформаційної безпеки з можливостями знач-
ного впливу на глобальну інфосферу та переважного права вирішення
проблем глобального світопорядку.

Модель D- всі конфліктуючі сторони використовують транспоран-
тність інформації для формування ситуативних альянсів, для досягнен-
ня переваг локальних рішень, які спроможні заблокувати технологічне
лідерство, для використання можливостей інфоінфраструктури на
окремих територіях з метою організації внутрішнього конфлікту між
опозиційними силами(політичні, сепаратистські, міжнаціональні кон-
флікти) для проведення міжнародних антитерористичних інформацій-
них операцій.

Модель Е- протиборство світової спільности та міжнародної органі-
зованої злочинності, здатної контролювати перебіг політичних, еконо-
мічних, суспільних і, зрештою, цивілізаційних процесів. Можливість
такої моделі передбачена в дослідженні Національної ради розвідки
США «Mapping the global future»- 2020 у версії «Коло страху» («Cycle
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of fear»), яка є найбільш песимістичним сценарієм майбутнього світо-
вої спільноти9.

Забороноти розробку та використання інформаційної зброї немож-
ливо. Обмежити зусилля багатьох країн з формування єдиного гло-
бального інформаційного простору також нереально. Проте цілком
можливо підписати розумні погодження, які б опиралися на міжнарод-
не право та мінімізували загрозу застосування інформаційної зброї.

Концепція міжнародної інформаційної безпеки визначає критичні
структури, які, в першу чергу, зазнають впливу в умовах інформацій-
ного протиборства. Найбільш вразливими вважаються політична, сус-
пільна, економічна, військова, науково-технологічна, духовна сфери
життєдіяльності суспільства.

У політичній сфері інформаційна безпека стосується всіх елементів
політичної структури держави та суспільства: структур підготовки та
прийняття політичних рішень, структур управління місцевої та регіо-
нальної влади, структур виборчих систем, інформаційно-телекомуніка-
ційних урядових систем спеціального призначення.

В економічній сфері критичними є системи загальноекономічного
аналізу та прогнозування економічного розвитку, структури прийняття
рішень та координації управлінських дій в економічній сфері, зокрема,
в умовах надзвичайного стану, системи управління в критично важли-
вих для держави структурах(енергетика, комунікації, інформаційні
мережі).

Досвід інформаційно-розвинутих країн свідчить, що економічні
переваги ґрунтуються в сучасному світі на прогресивній інформацій-
ній експансії, і саме ті країни які найбільше просунулися у напрямку
інформаційної цивілізації, будуть переважати у світовій господарській
системі та в міжнародній конкуренції з технологічно відсталими краї-
нами та регіонами.

Феномен інформаційної безпеки в міжнародних відносинах обу-
мовлюється стратегічною спрямованістю інформаційних впливів
проти критично важливих структур життєдіяльності і функціонування
міжнародного співтоваривства, визнання їх в якості інформаційної
зброї як нового глобального виду зброї масового ураження, катастро-
фічного за наслідками свого застосування, необхідністю створення
міжнародного механізму протидії і попередження глобальних інформа-
ційних війн в рамках політичної компетенції ООН, регіональних між-
народних організацій з проблем безпеки та оборони, політичних
рішень на національному рівні.

Негативні наслідки деструктивного застосування інформаційних
технологій злочинцями і терористами, а також окремими державами
для вирішення військово-політичних завдань стосуються інтересів
багатьох країн, набуваючи глобального характеру.
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З вище викладеного можна зробити висновок, що міжнародна
інформаційна безпека – стан міжнародних відносин, який виключає
порушення світової стабільності та створення загрози безпеці держав і
світової спільноти в інформаційному просторі.

Всі питання забезпечення інформаційної безпеки держави, крім тех-
нічних засобів захисту інформації, повинні регулюватися, насамперед,
нормами міжнародного права, так як засоби інформаційного впливу
мають деструктивні наслідки не тільки для держави, проти якої вони
спрямовані, а й для всієї світової спільноти.
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ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ 
ЗА ОЗНАКОЮ СЕКСУАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 
ТА ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИчНОСТІ В УКРАЇНІ*

На основі аналізу законодавства України у статті розглянуто політико-пра-
вові засади протидії дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної
ідентичності, особливості цього процесу в сучасних політичних умовах.
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Ходаковский М.Д. Противодействие дискриминации по признаку сек-
суальной ориентации и гендерной идентичности в Украине

На основе анализа законодательства Украины в статье рассмотрены поли-
тико-правовые основания противодействия дискриминации по признаку сексуаль-
ной ориентации и гендерной идентчности, особенности этого процесса в совре-
менных политических условиях.

Ключевые слова: дискриминация, сексуальная ориентация, гендерная иден-
тичность.

Khodakivskyi Myhailo. Resistance discrimination on the ground of sexual orien-
tation and gender identity in Ukraine

Based on the analysis of the legislation of Ukraine the article deals with the politi-
cal and legal basis for resistance discrimination on the ground of sexual orientation and
gender identity, peculiarities of this process in today’s political environment.

Key words: discrimination, sexual orientation, gender identity.

Як справедливо окреслено в літературі, усі пострадянські держави,
які задекларували у своїй політиці європейський вектор зовнішньопо-
літичної інтеграції, стикнулися з труднощами імплементації європей-
ських норм у національне законодавство1. Зазначене цілком стосується
і такого недослідженого в політико-правовому дискурсі поняття, як
дискримінація за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної іден-
тичності.

Законодавство України не містить визначення ні сексуальної орієн-
тації, ні гендерної ідентичності, що зумовлює труднощі у їх застосу-
ванні в контексті дискримінації. Водночас, ці два поняття (особливо
«сексуальна орієнтація») є досить вживаними у міжнародно-правових
документах, ратифікованих Україною.

У широкому значенні сексуальна орієнтація є однією з природних
властивостей людської особистості, яка полягає у спрямованості пси-
хоемоційної сфери людини, її еротичного (чуттєвого) потягу та сек-
суальних потреб на представників виключно або майже виключно про-
тилежного ґендеру (гетеросексуальність), виключно або майже
виключно свого ґендеру (гомосексуальність) або на представників
обох ґендерів (бісексуальність).

З медичної точки зору, всі три різновиди сексуальної орієнтації є
нормативними й не становлять самі по собі хвороби чи поведінкового
розладу. Зокрема, у міжнародній класифікації хвороб зазначено, що
сексуальна орієнтація сама по собі не повинна розглядатись як відхи-
лення2.

Гендерна ідентичність – це глибоке усвідомлення людиною внут-
рішніх та індивідуальних особливостей гендерної належності, яка
може як співпадати, так і не співпадати зі статтю людини за народ -
женням.
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Для позначення людей, які вирізняються своєю сексуальною орієн-
тацією та гендерною ідентичністю використовується акронім ЛГБТ,
який складається з початкових літер слів – лесбійки (Lesbian), ґеї (Gay),
бісексуали (Bisexual) та трансґендери (Transgender). Особи, що об’єд-
нані спільними інтересами, проблемами та цілями, сповідують нетра-
диційну сексуальну орієнтацію, а також борються за свої громадянські
права, отримали назву ЛГБТ-спільнота або ЛГБТ-люди. 

Особливості розвитку українського суспільства не дають підстав
стверджувати, що воно готове до обговорення проблем трансгендерів
та осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, унормування їх
життя, а також до захисту їх прав. Однак Україна як держава, що взяла
на себе низку міжнародно-правових зобов’язань, у тому числі щодо
запобігання дискримінації, вимушена буде просуватися у цій царині.
Відповідним орієнтиром мають стати діяльність міжнародних органі-
зацій та різноманітні міжнародно-правові документи. Україна послі-
довно підтримує та ратифікує майже всі основні міжнародно-правові
документи щодо захисту прав людини.

31 березня 2010 р. Комітет міністрів Ради Європи одноголосно (за
підтримки, в тому числі, України) прийняв Рекомендації щодо заходів
для подолання дискримінації на основі сексуальної орієнтації та ген-
дерної ідентичності CM/Rec(2010)53. Документ рекомендує країнам-
членам Ради Європи (РЄ) впровадити низку заходів щодо вдоскона-
лення законодавства та політики для забезпечення прав людини сто-
совно ЛГБТ у таких сферах, як трудові відносини, свобода асоціацій і
мирних зборів, приватне і сімейне життя, освіта, охорона здоров’я,
спорт, облік факторів гомофобії/трансфобії при розслідуванні правопо-
рушень, включно з визнанням при цьому міри відповідальності.
Підтримка Україною цього документа означає, визнання нашою дер-
жавою того, що сексуальна орієнтація не може бути підставою для дис-
кримінації4.

29 квітня 2010 р. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ)
ухвалила два документи стосовно дискримінації за ознакою сексуаль-
ної орієнтації та гендерної ідентичності (Резолюцію 1728 (2010)5 та
Рекомендації 1915 (2010)6. Обидва документи, як і Рекомендації
Комітету міністрів Ради Європи, підкреслюють необхідність застосу-
вання ключового принципу, за яким права людини є універсальними та
належать усім людям рівною мірою, засвідчують існування дискримі-
нації стосовно ЛГБТ-осіб на підставі їх сексуальної орієнтації або ген-
дерної ідентичності, визнають необхідність спеціальних дій із забезпе-
чення всеосяжного дотримання прав людини стосовно ЛГБТ-осіб та
окреслюють заходи, які вимагаються від урядів держав членів РЄ.
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17 червня 2011 р. Україна долучилася до країн-підписантів
Резолюції Комітету з прав людини ООН A/HRC/17/L.9/Rev.17. У дано-
му документі зазначено, що динаміка насильницьких актів та дискри-
мінації у всіх регіонах світу, скоєних відносно осіб за ознакою сек-
суальної орієнтації та гендерної ідентичності, потребує дослідження
такої практики та пошуків дійових механізмів міжнародного захисту
прав людини від таких порушень. На підставі Резолюції Верховним
Комісаром було започатковано аналіз законодавства країн на предмет
дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентич-
ності й відповідний діалог, спрямований на вироблення рекомендацій
щодо захисту прав представників ЛГБТ-руху.

Україна також вирішує питання запобігання дискримінації за озна-
кою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в процесі євроін-
теграції. У 2004 році країна отримала план дій з візової лібералізації.
Відповідно до документа підписаного з ЄС, Україна взяла на себе
зобов’язання проведення цілої низки реформ (від створення міграцій-
ної служби до всеохопного антидискримінаційного законодавства.
План дій з візової лібералізації передбачає два етапи. Перший – напра-
цювання законодавчої бази, другий – забезпечення життєздатності від-
повідних реформ. 

Відповідно до пункту 2.4.3. «Права громадян, включаючи захист
меншин» Плану дій з лібералізації візового режиму, який виконує
Україна, необхідно забезпечити: по-перше, ухвалення всеохопного
антидискримінаційного законодавства, що рекомендовано моніторин-
говими органами ООН та РЄ для забезпечення ефективного захисту від
дискримінації; по-друге, активно дотримуватися конкретних рекомен-
дацій органів ООН, ОБСЄ/БДІПЛ, РЄ/ЄКРН та міжнародних правоза-
хисних організацій у реалізації антидискримінаційної політики, захис-
ті меншин та боротьби зі злочинами, скоєними на ґрунті ненависті8.

Була прийнята Загальнодержавна програма адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу. Вона була затвердже-
на Законом України від 18 березня 2004 року № 1629-IV9.

У Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»10

було закріплено забезпечення інтеграції України в європейський полі-
тичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в
Європейському Союзі. 22 квітня 2011 року Президент України підпи-
сав указ № 494/2011 про виконання Плану дій щодо лібералізації
Європейським Союзом візового режиму для України11. 

На виконання міжнародних зобов’язань України, було прийнято
Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації» від
6 вересня 2012 р. № 5207-VI12. Однак під час ухвалення базового зако-
ну з протидії дискримінації не була врахована позиція експертів, зок-
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рема щодо такого питання, як заборона дискримінації за ознакою сек-
суальної орієнтації.

Поряд із позитивними рухами в напрямку євроінтеграції, законот-
ворча робота парламенту почала просуватися і в протилежний бік –
закріплення в законодавстві певних норм, які можна трактувати як дис-
кримінаційні. Прикладом може бути проект Закону України «Про забо-
рону спрямованої на дітей пропаганди гомосексуалізму» від
30.03.2012 р. №1029013, який після внесення спочатку був відклика-
ний, а згодом трансформований у проект Закону України «Про заборо-
ну спрямованої на дітей пропаганди одностатевих сексуальних стосун-
ків» від 24.12.2012 р. № 115514. На думку більшості правозахисних
організацій, прийняття будь-якого з наведених законопроектів могло
призвести до узаконення дискримінаційних практик на державному
рівні.

2 жовтня 2012 р. Верховною Радою України був проголосований у
першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформацій-
ний простір)» від 20.06.2011 р. №871115. Законопроектом пропонува-
лося шляхом внесення змін до законів «Про захист суспільної моралі»,
«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про
телебачення і радіомовлення», «Про видавничу справу» та до
Кримінального кодексу України заборонити пропаганду гомосексуаліз-
му та встановити кримінальну відповідальність за порушення цієї
заборони. Дана подія була засуджена ООН16, Радою Європи17,
Європейською Комісією18, ПАРЄ19, Human Rights Watch20, International
Commission of Jurists та ILGA-Europe21, іншими міжнародними органі-
заціями як така, що суперечить демократичним стандартам забезпе-
чення прав людини та рішенням Європейського суду з прав людини,
зокрема, права на свободу зібрань і асоціацій, права на свободу слова,
права на пошук, отримання і передачу інформації, права на свободу від
дискримінації.

15 листопада 2013 року в Києві Європейська Комісія оприлюднила
звіт про прогрес у виконанні Плану дій з візової лібералізації (ПДВЛ)
Україною, і хоча експерти зазначили в звіті, що більшість вимог згідно
з планом виконано, одна з вимог, яка залишилась, це заборона дискри-
мінації за ознакою сексуальної орієнтації. Без імплементування такої
норми в законодавство неможливо визнати, що Україна має всеохоп-
лююче антидискримінаційне законодавство.

В результаті Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної
Ради України законопроект про «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в
Україні» від 19.02.2013 р. №234222. Зокрема, законопроектом пропону-
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валося у статті 2-1 Кодексу законів про працю України передбачити, що
рівність трудових прав усіх громадян забезпечується в Україні неза-
лежно від «сексуальної орієнтації». Тобто Уряд запропонував доповни-
ти перелік ознак дискримінації сексуальною орієнтацією, але тільки в
пункті «рівність трудових взаємин»23.

Законопроект було розроблено з метою врахування міжнародних
стандартів та рекомендацій у сфері захисту прав та свобод людини і
громадянина, а також зауважень до Закону України «Про засади запо-
бігання та протидії дискримінації в Україні», висловлених експертами
Європейського Союзу та Ради Європи. Цей законопроект через заборо-
ну звільнення за ознакою сексуальної орієнтації працівника, викликав
різку критику з боку націоналістів, комуністів і православних.
Пройшло навіть кілька демонстрацій «проти Євросодома»24. Це ство-
рило навколо проекту настільки нездорову ауру, що депутати практич-
но всіх фракцій відмовилися за нього голосувати. 

На думку деяких експертів, причина вимоги включення ознаки
«сексуальна орієнтація» до чинного антидискримінаційного законодав-
ства суто формальна. Нині українські гомосексуалісти мають право
вимагати притулку в країнах ЄС, посилаючись на те, що в Україні вони
не можуть знайти роботу через свою орієнтацію. Європейці цим осо-
бам зобов’язані надавати статус біженців. Після прийняття поправки
українські геї втратять будь-яку можливість отримати притулок в
Європі через переслідування на батьківщині. Таким чином, вимоги з
боку ЄС пояснюються турботою не стільки про українських сексуаль-
них меншин, скільки про власний бюджет25.

При цьому Україна ратифікувала дві міжнародні конвенції і одну
міждержавну угоду, в яких захищаються від дискримінації за ознакою
сексуальної орієнтації певні соціальні групи. Першим таким докумен-
том стала Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної екс-
плуатації та сексуального насильства26, в якій статтею 2 захищаються
жертви насилля від дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації;
другим – Конвенція Ради Європи про підроблення медичної продукції
та подібні злочини27, що загрожують охороні здоров’я, ратифікувавши
яку в 2012 році Україна зобов’язалася захищати права жертв підробле-
ної медичної продукції, застосовуючи принцип недискримінації за
ознакою сексуальної орієнтації. Також, в рамках міждержавної угоди
між Іспанією і Україною, відповідно до ст. 6 угоди наша держава
зобов’язалася захищати громадян Іспанії, які працюють на території
нашої держави від дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації28. 

Фактично міжнародними конвенціями й угодами в Україні від дис-
кримінації за ознакою сексуальної орієнтації захищені три соціальні
групи: жертви підробленої медичної продукції, діти, які стали жертва-
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ми сексуальної експлуатації та сексуального насильства, та громадяни
Королівства Іспанія. Щодо інших груп питання залишилось невизначе-
ним.

27 березня 2014 року у Верховній Раді України було зареєстровано
законопроект № 4581 «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо запобігання та протидії дискримінації)»29, що став
результатом роботи Міністерства юстиції України в рамках повернен-
ня на шлях європейської інтеграції та виконання вимог Плану з лібера-
лізації Європейським Союзом візового режиму для України.

До його розгляду міністр юстиції Павло Петренко заявив, що
Європейська Комісія зняла свої вимоги в «антидискримінаційному
законі» щодо гарантій для секс-меншин. За словами міністра, антидис-
кримінаційний законопроект вже доопрацьовано без положень щодо
гарантій для секс-меншин. «Він є загальним щодо загального захисту
усіх осіб, незалежно від расової приналежності і релігійних переко-
нань»30.

Де-факто законопроект № 4581 – це той самий законопроект
№ 2342, з якого прибрали додаткову захищену ознаку «сексуальна орі-
єнтація», що її було запропоновано ввести до Кодексу законів про
працю України. Попри це в пояснювальній записці до законопроекту
зазначено: «Проект Закону розроблено з метою врахування міжнарод-
них стандартів та рекомендацій у сфері захисту прав та свобод людини
і громадянина, а також зауважень до Закону України «Про засади запо-
бігання та протидії дискримінації в Україні», висловлених міжнарод-
ними експертами щодо: визначення термінів, які вживаються у Законі;
розширення переліку ознак, дискримінація за якими забороняється;
сфери дії Закону; форм дискримінації; повноважень Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини». 

На думку деяких депутатів, саме включення торік сексуальної орі-
єнтації та ґендерної ідентичності до переліку захищених антидискри-
мінаційних ознак (як наполягали експерти з прав людини та питань рів-
ності та недискримінації), завадило прийняти такі зміни, оскільки
проти них виступали, не розібравшись у суті питання, релігійні органі-
зації та батьківські комітети. Саме під тиском таких неаргументованих
протестів та прагнучи зберегти популярність серед виборців навіть
ціною невиконання національних зобов’язань за Планом дій, народні
депутати так і не спромоглися проголосувати за законопроект № 2342
у 2013 році.

Як зазначалося експертами, законопроект, спрямований на вдоско-
налення антидискримінаційного законодавства, повинен розроблятися
з урахуванням позиції громадянського суспільства, адже він стосуєть-
ся захисту прав людини (відповідно до постанови Кабінету Міністрів
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України від 3 листопада 2010 року № 99631). Розвиток антидискримі-
наційного законодавства повинен бути спрямований на розвиток прав
людини в Україні та створення ефективних механізмів захисту грома-
дян, а не на якнайшвидшу лібералізацію візового режиму з ЄС. Тобто
зміни до законодавства повинні вноситися задля створення ефективно-
го механізму захисту усіх дискримінованих груп. 

13 травня 2014 року законопроект № 4581 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України (щодо запобігання та протидії дис-
кримінації)» було проголосовано у другому читанні, а 28 травня підпи-
сано в.о. Президента України Турчиновим О.В. 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ заборонив дискримінацію за ознакою сексуальної орі-
єнтації. Суд у листі від 07.05.2014 № 10-644/0/4-14 роз’яснив32 судам
апеляційної інстанції, що для належного забезпечення рівності трудо-
вих прав громадян при розгляді спорів, що виникають у сфері трудових
відносин, необхідно враховувати, що перелік ознак, за якими не може
бути привілеїв чи обмежень у реалізації трудових прав громадян, не є
вичерпним. «Зокрема, неприпустимо порушення рівності трудових
прав громадян не тільки на підставі ознак, зазначених у ч. 2 ст. 24
Конституції України, ст. 21 Кзпп, п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону, а й за ознаками
віку, кольору шкіри, іншими фізичними ознаками (вага, зріст, пору-
шення мовлення, недоліки особи), сімейного стану, сексуальної орієн-
тації і інше». Також Суд звернув увагу, що при розгляді спорів про дис-
кримінацію в сфері праці необхідно враховувати положення закону
України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»,
яким забороняються будь-які форми дискримінації осіб та/або груп
осіб за їх певними ознаками з боку не тільки державних органів, орга-
нів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самовряду-
вання, їх посадових осіб, а й з боку юридичних та фізичних осіб.

Таким чином, загальносвітовою тенденцією суспільно-політичного
розвитку є рух до визнання прав та запобігання дискримінації тих груп,
які становлять меншість суспільства, у тому числі запобігання дискри-
мінації за ознаками сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності.
Зазначений напрям прослідковується і у змісті міжнародно-правових
документів, і у особливостях діяльності міжнародних організацій і у
напрямках розвитку суспільно-політичного життя розвинених країн. 

Таке визнання прав, що ґрунтується на політиці держави, спрямова-
ній на нормативне закріплення рівних прав громадян, визначає рівень
демократичності суспільства. Україна, як демократична держава, під-
тримує тенденції загальносвітового розвитку. Законодавство країни
еволюціонує в напрямку закріплення прав меншин та запобігання їх
дискримінації. Одночасно в країні розвивається ЛГБТ-рух, який
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досить активно виступає за забезпечення рівних прав з іншими сус-
пільними групами для свого повноцінного функціонування.

Водночас, більшість українського суспільства не готова сприймати
нетрадиційну сексуальну орієнтацію та особливу гендерну ідентифіка-
цію як норму для певних соціальних груп, що позначається на звужен-
ні їх правових можливостей та проявах дискримінації. Крім того, такі
настрої активно використовуються політичними акторами для отри-
мання лояльності та електоральної підтримки в політичному проти -
стоянні. 

Зважаючи на значну політизацію проблеми запобігання дискримі-
нації ЛГБТ-осіб та враховуючи історично обумовлені консервативні
погляди переважної частини українського суспільства на питання,
пов’язані із сексуальною ідентичністю, а також виходячи з необхіднос-
ті дотримання рівних прав для усіх громадян країни, у тому числі пред-
ставників нетрадиційної сексуальної орієнтації, Україна потребує пев-
ного перехідного періоду в процесі імплементації міжнародно-право-
вих норм щодо захисту прав та запобігання дискримінації осіб за озна-
ками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, а також враху-
вання власних соціокультурних особливостей при ратифікації міжна-
родних документів.

При цьому альтернативи дотриманню в чинному законодавстві та
публічній політиці взятих Україною міжнародних зобов’язань у сфері
захисту прав людини не існує. Творення різноманітних політико-пра-
вових симулякрів на кшталт «пропаганди гомосексуалізму» з його
подальшою нормативною забороною, як і нормативна заборона інших
проявів самовираження ЛГБТ-осіб, не має перспективи, оскільки супе-
речитиме всеосяжному антидискримінаційному законодавству, розроб-
лення і дотримання якого є необхідною умовою інтеграції України до
цивілізованого світу. Опонентам цього процесу слід спрямувати свої
зусилля на творення позитивних ініціатив, пов’язаних з нормативною
та соціально-економічною підтримкою традиційних для України сімей-
них цінностей.
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В. Л. ЗГУРСЬКА

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК НЕОбХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ 
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНИХ РУХІВ

Розглянуто переваги і недоліки двох основних організаційних моделей суспіль-
них рухів: автономізованої та інституціоналізованої. На основі аналізу досвіду
діяльності екологічного руху у Німеччині, нових лівих у США, глобального руху
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«оккупай», Євромайдану 2014 в Україні доведено важливість утворення формаль-
ної структури для досягнення цілей суспільного руху.

Ключові слова: громадянське суспільство, суспільний рух, участь, мобілізація,
протести. 

Згурская В. Л. Институционализация как необходимый элемент развития
общественных движений 

Рассмотрены преимущества и недостатки двух основных организационных
моделей общественных движений: автономизированой и институциализирован-
ной. На основе анализа опыта деятельности экологического движения в
Германии, новых левых в США, глобального движения «окупай», Евромайдана
2014 в Украине обосновано важность создания формальной структуры для
достижения целей общественного движения. 

Ключевые слова: гражданское общество, общественное движение, участие,
мобилизация, протесты. 

Zgurska Valentyna. Institualization as essential element of social movement
development

The advantages and disadvantages of two main organizational models of social
movements: autonomous and institutionalized are considered. The analysis of experience
the environmental movement in Germany, the new left in the USA, global «occupy»
movements, Euromaidan 2014 in Ukraine proved, that creation of the formal structure
has significant impact on realization of the aims of social movements. 

Key words: civil society, social movement, participation, mobilization, protest. 

Суспільні рухи формуються для координації зусиль громадян щодо
зміни у політичній, економічній, соціальній, культурній сферах тощо.
Вони можуть бути двох видів: автономними або інституціоналізовани-
ми. Автономність характерна для низки так званих «нових соціальних
рухів» і передбачає акцент на самоорганізації, рівності, горизонталь-
них структурах, консенсусі в ході прийняття рішень. Правозахисні,
феміністичні рухи відносяться до інституціоналізованих, особливостя-
ми яких є чіткий поділ повноважень, ієрархія та централізація. З точки
зору стабільності суспільних відносин найбільш бажаною формою є
інституціоналізована, яка накладає на керівництво такого руху
обов’язок діяти в рамках правового поля. На думку деяких дослідників,
зокрема С. Стаггенборга, успішний суспільний рух повинен користу-
ватися перевагами кожної з цих моделей. Однак, на нашу думку, інсти-
тутціоналізація необхідним елементом еволюції суспільного руху, який
прагне домогтися реальних змін суспільно-політичному житті. Дове -
дення справедливості цього твердження і є завданням даної статті. 

Необхідність детального вивчення відмінностей між автономними
та інституціоналізованими рухами вперше виникла у 1970-х роках,
коли спостерігався розквіт масових рухів у Західній Європі та
Північній Америці. Учасники протестних рухів вимагали вирішення
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екологічних проблем, заборони використання атомних станцій, враху-
вання потреб громадян в ході розвитку транспортної інфраструктури
тощо. Вони наповнили новим змістом традиційні соціальні рухи, які
відстоювали права жінок, молоді, робочих, противників силових мето-
дів тощо. Цей феномен отримав назву «нових соціальних рухів» і був
концептуалізований у середині 1980-х років. На думку дослідників їх
особливістю стала відмова від традиційних методів організації та
висловлення думки, експерименти з новими формами соціальних від-
носин, гуманітарних і культурних цінностей1. Нові соціальні рухи
сформували власну систему цінностей, в основі якої лежали ідеї гро-
мадянського самоврядування та участі громадян у вирішенні місцевих
і державних проблем, «прагнення до цілісності і заперечення системи
та її інститутів, що поділяють людей за різними соціальними ролями, і
які роблять людей недосконалими та відчуженими»2. Ідеологи цих
рухів відкидали такі цінності індустріального суспільства як матері-
альний ріст, продуктивність, споживання, прагнення до прибутку і
висували власні: самовизначення і самоврядування, децентралізація,
вільний розвиток особистості, спрощення життя тощо3. У політичній
сфері протестанти прагнули до розширення політичного народовладдя
за рахунок зменшення контролю з боку держави. 

Вважалося, що нові соціальні рухи є автономними за своєю органі-
заційною структурою, близькою до світогляду тих, хто поділяє постма-
теріальні цінності, серед яких значну частку становлять представники
середнього класу, «соціальних та культурних спеціалістів»4. Однією з
основних переваг такої форми є те, що учасники можуть діяти без чіт-
ких зобов’язань5 та на власний розсуд координувати свої зусилля. Крім
того в автономній моделі рухи вільні від обмежень представницької /
репрезентативної політики6, здатні спровокувати інституційну кризу,
що стане викликом для правлячої еліти7 і можуть мобілізувати значні
людські маси без наявності у своєму розпорядженні значних ресурсів. 

На противагу автономним утворенням, сильними сторонами інсти-
туціоналізованої моделі є хороші перспективи для взаємовигідних від-
носин з союзниками та прихильниками, високий рівень концентрації
влади, згуртованість та здатність протистояти тиску і репресіям щодо
учасників руху. 

С. Стаггенборг вказував, що перевагами стабільності найкраще
користуються формалізовані організації, а інноваційності – більш
аморфні в організаційному плані об’єднання. Він припустив, що най-
більше шансів на успіх має рух, який вдало поєднує сильні сторони
формалізованого і неформалізованого типу організації8. 
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У таблиці наведено спільні характеристики автономної та інститу-
ціоналізованої моделей. У автономній моделі самоорганізація є внут-
рішньою і зовнішньою, а зв’язки із зовнішніми акторами (наприклад,
політичними партіями) є неприйнятними. Проте автономна модель не
виключає використання традиційних і легальних методів тиску: вису-
нення вимог до органів державної влади, пошук допомоги з боку полі-
тичних партій, збір пожертвувань на діяльність організації тощо.
Очевидно, що ці дії ставлять учасників руху перед дилемою і можуть
стати джерелом суперечностей9 та внутрішніх конфліктів.
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Автономна Інституціоналізована

модель
Політична модель Учасницька Представницька 

Організаційна структура Горизонтальна, рідко з
постійним делегуванням
відповідальності 

Вертикальна з чітким
поділом праці і влади 

Процес прийняття рішень Консенсус, збори є суве-
ренними 

Голосування, переговори
між представниками 

Зовнішнє середовище Відносини з зовнішніми
акторами є неприйнятни-
ми 

Дозволяються контакти з
зовнішніми акторами 

Предмет Багато ідентичностей Уніфікований 

Легітимний політичний
актор 

Індивіди діють спільно Громадське об’єднання,
по лі тична партія, проф-
спілка

Співвідношення між інди-
відом та організацією 

Пріоритет індивіда перед
організацією 

Пріоритет організації
перед індивідом 

Політична арена Публічна (вулиця, публіч-
ний простір) та приватна
(особисті відносини,
щоденне життя) 

Публічна

Види активності Демонстрації протесу,
прямі дії, громадянська
непокора, альтернативні
самокеровані колективні
проекти, політика контр-
культури 

Маніфестації, марші про-
тестів, демонстрації,
страйки, правові реформи 

Засоби Засоби є ціллю самі по
собі, якщо спрямовані на
соціальну трансформацію 

Засоби і цілі відрізняються

Соціальні трансформації
здійснюються через 

створення альтернатив,
культурний спротив 

наявні політичні інститути 

Організація є Тимчасовою Постійною 
Відповідальність Розмита Конкретизована



Досить часто організаційне оформлення соціального руху напряму
асоціюється з методами його діяльності: автономним рухам припи-
сують більший ступінь радикальності, в той час як для інституціоналі-
зованих – більшу поміркованість. Однак рухи, що є більш автономни-
ми, можуть бути радикальними, але не обов’язково ними бути.
Наприклад, група, що має за мету створення альтернативи існуючому
суспільному порядку, може не мати бажання демонтажу політичної
системи. Більше того, автономістські рухи можуть мати радикальні та
помірковані групи.

Хорошою ілюстрацією переваг і недоліків переходу соціального
руху від автономної до інституціоналізованої моделі є еволюція «зеле-
них» у Німеччині. Частина активістів екологічного руху і членів неве-
ликих політичних угрупувань стали основою для політичної партії
«Зелені», члени якої сподівалися, що така інституціоналізація поси-
лить суспільний рух за рахунок появи його представників у законодав-
чому органі. Новостворена партія повинна була поширювати ідеї нових
соціальних рухів через традиційні органи політичного представництва
у парламенті та вживати реальних кроків щодо захисту оточуючого
середовища, блокуючи прийняття «неекологічних» законів. В ідеалі
планувалося здійснення радикальних реформ не лише у сфері екології,
а й функціонування політичної системи загалом. Відповідно на почат-
ку 1980-х років досить поширеним було уявлення про «зелених» як про
принципову нову, «антипартійну»10 партію. Починаючи з 1980-х років
«зелені» почали отримувати перемогу на рівні земель, у 1983 р. впер-
ше пройшли до Бундестагу, отримавши 5,7% голосів, а у 1998 р. стали
молодшим коаліційним партнером соціал-демократів, ввійшовши до
складу уряду ФРН. 

Однак, на думку низки дослідників, така спроба інституціоналізації
з точки зору екологічного руху виявилася невдалою. Перш за все проба
поєднання представницької та прямої демократії призвела до внутріш-
нього розколу в партії: радикальне крило наполягало на важливості
позапарламентської діяльності, розширенні інструментів прямої демо-
кратії, переході від ринкової економіки до нових суспільних форм влас-
ності на принципах екосоціалізму. В свою чергу помірковане крило
вважало за необхідним трансформації у звичайну політичну партію з
соціал-демократичними цінностями. На початку 1990-х років перемогу
отримали останні, яких логіка представницької демократії змусила
«вбудуватися» в існуючу систему суспільних відносин, демонструвати
готовність іти на компроміси з іншими політичними акторами навіть
всупереч своїм ідеологічним підходам заради збільшення електораль-
ної бази. Знаковими стали перші загально німецькі вибори після об’єд-
нання Німеччини, на яких «зелені» виступили проти приєднання НДР
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і зазнали суттєвої поразки. Це змусило її у 1993 р. об’єднатися зі своїм
східнонімецьким аналогом «Союзом 90», а також відмовитися від
радикальних лозунгів у виборчій програмі. Отже, хоча з точки зору
учасників екологічного руху похід в політику виявився не досить
успішним, однак у довгостроковій перспективі партія «зелених» докла-
ла значних зусиль для покращення ситуації з захистом навколишнього
середовища у Німеччині та Європі загалом. 

Протилежна ситуація склалася у США. У. Брейнсес детально проа-
налізував чому рух нових лівих 1960-х років виявився неспроможним
вирішити дилему між розбудовою організаційної структури та реаліза-
цією нового типу політики, в якій молодше покоління стає зразком для
старшого, тобто змушує рух вписуватися у рамки бажаного суспіль-
ства11. У результаті сам рух зник, не зумівши реалізувати хоча б части-
ну своїх цілей. 

Як уже зазначалося, перехід від автономної до інституціоналізова-
ної моделі не завжди є мирним процесом. Прикладом наростання внут-
рішніх протиріч на шляху до інституціоналізації став конфлікт щодо
легалізації суспільного руху в Іспанії, частина учасників якого у 2009
році висловила свою незгоду зі спробами легалізувати рух скватерів за
допомогою вибухових пристроїв. З цього приводу Ф. Фоміная відзна-
чає, що «в інституціональній політиці індивіди існують для організацій
і індивідуальне має другорядне значення; в автономній політиці орга-
нізації … існують для обслуговування бажань та цілей індивідуальних
учасників, які, відповідно, є їх невіддільною частиною»12. 

ХХІ ст. породило новий вид неінституціоналізованих рухів, початок
яким дав у 2011 р. рух «Захопи Уолт-стріт» (Occupy Wall Street), учас-
ники якого виснули низку цілей, основною з яких було звернути увагу
громадськості та влади на злочини фінансової еліти. Через три роки у
різних частинах світу ця ініціатива була підтримана місцевими акти-
вістами, однак не набула інституціоналізованих форм, оскільки коор-
динація діяльності здійснюється завдяки широкому використанню
можливостей соціальних мереж. Відповідно, жодних суттєвих змін у
законодавство США, країн Європи щодо зменшення впливу фінансової
еліти так і не було внесено. 

Проблема інституціоналізації суспільних рухів є актуальною і для
України, оскільки останнім часом відзначається сплеск активності гро-
мадян. 22 грудня 2013 року на п’ятому Народному Віче була зроблена
спроба інституціоналізувати соціальний рух шляхом створення всеук-
раїнського об’єднання «Майдан». Створена з представників політич-
них партій, громадських організацій та українських громадян Рада
«Майдану» повинна була розгорнути широку мобілізаційну роботу з
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організації спротиву нинішньому режимові в усіх областях України та
координації протестного руху по всій території держави.

Однак фактично далі проголошення наміру згуртування проєвро-
пейських сил справа не пішла. У дострокових парламентських виборах
2014 року взяла низка політичних партій та політичних об’єднань, що
проголошували за мету відстоювання ідеалів. Лише окремим членам
Ради «Майдану» вдалося у складі кількох виборчих списків отримати
мандат народного депутата. Іншими словами, ідеологія євромайдану
виявилася близькою для політичних партій, що представляють широ-
кий спектр поглядів щодо державного будівництва, а учасники протес-
тних акцій досить відрізнялися між собою, щоб утворити ефективну
організацію. В результаті суспільний рух 2013-2014 року розчинився
серед політичних партій, що до певної міри полегшило реалізацію його
цілей правовим шляхом – через представницькі органи на національ-
ному та місцевому рівнях. Результатом стало створення проєвропей-
ської парламентської коаліції, що реалізовуватиме завдання суспільно-
го руху за допомогою наявних політичних інститутів. 

Слід визнати, що Революція гідності мала позитивний вплив на гро-
мадянську активність та бажання громадян брати безпосередню участь
в управлінні державними справами шляхом інституціоналізації грома-
дянської ініціативи. Станом на грудень 2014 року в Україні було заре-
єстровано 229 політичних партій, причому 32 з них – лише протягом
2014 року. Практично стільки ж, скільки за попередні чотири роки. При
цьому у перший рік після Помаранчевої революції було зареєстровано
лише 24 партії. 

Отже, інституціоналізація суспільного руху є одним з етапів його
розвитку. Як свідчить руху нових лівих у США, зелених у Німеччині,
чітка організаційна структура є необхідною вимогою для реалізації
його цілей через існуючі політичні інститути. Однак, якщо рух має за
мету привернути увагу широкої громадськості до певних проблем, то
автономна структура здатна цілком задовольнити їх потреби завдяки
комунікаційним можливостям, що надають сучасні інформаційні тех-
нології. Результатом процесу інституціоналізації не обов’язково є ство-
рення однієї організації, що представляє інтереси усього руху. Одним з
варіантів розвитку руху є входження його представників в уже існуючі
структури (політичні партії, неурядові організації), або ж створення
низки нових, як це і відбулося в Україні після Революції гідності. 
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С. А. АСЛАНОВ

ЕТНІчНИЙ КОНфЛІКТ ЯК чИННИК 
ЕТНОПОЛІТИчНОЇ НЕСТАбІЛЬНОСТІ 

(НА ПРИКЛАДІ ГІбРИДНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ)

Аналізується феномен етнічного конфлікту в контексті його впливу на етно-
політичну стабільність у державі. Теоретична база екстраполюється на реалії
гібридної війни на Сході України. Автор доходить висновку про беззаперечний дес-
табілізаційний вплив етнічного конфлікту та вказує на необхідність перегляду
засад етнонаціональної політики України.

Ключові слова: етнічний конфлікт, етнополітична стабільність, сепаратизм

Асланов С.А. Этнический конфликт как фактор этнополитической неста-
бильности (на примере гибридной войны в Украине)

Анализируется феномен этнического конфликта в контексте его влияния на
этнополитическую стабильность в государстве. Теоретическая база экстраполи-
руется на реалии гибридной войны на Востоке Украины. Автор делает вывод о
безоговорочном дестабилизационном влиянии этнического конфликта и указыва-
ет на необходимость пересмотра основ этнонациональной политики Украины.

Ключевые слова: этнополитическая стабильность, этнический конфликт,
сепаратизм
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Aslanov Stelas. Ethnic Conflict as a Factor in the Ethnopolitical Instability (on
example of hybrid war in Ukraine)

The phenomenon of ethnic conflict in the context of its impact on the ethnopolitical
stability in the country is analyzed. The theoretical basis is extrapolated to the realities
of the hybrid war in Eastern Ukraine. The author concludes unconditional destabilizing
influence of ethnic conflict and indicates the need for reviewing the foundations of
Ukrainian ethnic policy.

Key words: ethnopolitical stability, separatism, ethnic conflict

Етнічний конфлікт належить до головних причин порушення етно-
політичної стабільності на локальному, державному, регіональному
рівні – залежно від його масштабів, кількості учасників та особливос-
тей перебігу. Попри те, що в політології, етнополітології зокрема, та
суміжних науках спостерігається нагромадження термінів, якими
позначають подібні конфлікти, під етнічним конфліктом розумітимемо
будь-який конфлікт за участю етнічного чиннику. Як зауважують
науковці, у вітчизняній і навіть західній етнополітології досі не вироб-
лено універсальної дефініції, якою б позначалися суперечності і кон-
флікти у сфері етнонаціональних відносин, тому найбільш вживаним
щодо них є означення «етнічний», «етнополітичний», «міжетнічний»,
«міжнаціональний», «конфлікт за участю етнічного фактору», які
застосовуються відповідно до конфліктних ситуацій, пов’язаних з
етнічністю, та змісту, який вкладають у ці поняття політичні діячі1.

Аналіз напрацювань в сфері етноконфліктології засвідчив, що най-
більш вдалою є конкретизація термінологічного апарату, запропонова-
на В. Євтухом. Дослідник підкреслює, що в науковій літературі та у
практиці законодавчого і виконавчого регулювання етнонаціонального
розвитку поліетнічного суспільства найчастіше вживається термін
«етнічний конфлікт», водночас надаючи перевагу поняттю «міжетніч-
ний конфлікт»2. В. Євтух пропонує розглядати кореляцію між ними на
рівні «загального – конкретного», рекомендуючи застосовувати термін
«етнічний конфлікт» тоді, коли відбувається розгляд конфліктної ситуа-
ції, пов’язаної з етнічністю в загальному, адже термін «міжетнічний
конфлікт» вимагає уточнення (конкретизації) етнічних учасників,
тобто представників тих чи інших спільнот3.

Враховуючи те, що етноконфліктологія є окремою галуззю етнопо-
літології, рівень розробки цієї проблематики слід охарактеризувати як
високий. На теренах вітчизняної науки слід відзначити доробок
О. Антонюка, Є. Головахи, В. Євтуха, О. Картунова, А. Кіссе,
В. Котигоренка, О. Кривицької, І. Кресіної, О. Маруховської,
О. Майбороди, Л. Нагорної, О. Нельги, М. Обушного, М. Панчука,
Г. Перепелиці, С. Римаренка, Ю. Римаренка, В. Ребкала, Л. Шкляра,
М. Шульги. Незважаючи на те, що науковці послуговуються різними
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термінами для позначення етнічного конфлікту, предметом нашого
дослідження буде не пошук найбільш вдалого визначення цього фено-
мену, а вивчення його впливу на підтримання етнополітичної стабіль-
ності у державі. Як вітчизняні, так і закордонні науковці одностайні,
відзначаючи дестабілізаційні характеристики етнічного конфлікту. За
визначенням В. Тішкова етнічний конфлікт – це «конфлікт з певним
рівнем організованої політичної дії, громадських рухів, масових заво-
рушень, сепаратистських виступів і навіть громадянської війни, в яких
протистояння відбувається по лінії етнічної спільноти»4.
Сепаратистські виступи, протести з елементами насильства та руйну-
вань, спалахи внутрішньої війни не є тотожними стану стабільності
етнополітичної системи держави.

В. Євтух визначає міжетнічний конфлікт як специфічну ситуацію у
стосунках між етнічними спільнотами, її частинами або окремими
представниками, змістом якої є змагання за відповідні ніші у суспіль-
ному житті поліетнічної країни, у ході якого відбувається протистав-
лення інтересів і застосування будь-яких засобів для їх реалізації та
утвердження стійких позицій своєї етнічності в етнонаціональній
структурі суспільства проживання5. Саме протиставлення інтересів
між етнічними спільнотами зі застосуванням найрізноманітнішого
арсеналу засобів для утвердження своєї позиції дестабілізує етнополі-
тичну систему, негативно позначаючись на стані етнонаціональних від-
носин у державі. 

Зауважимо, що рівень дестабілізації етнополітичної ситуації прямо
залежить від форми (стадії) перебігу етнічного конфлікту. В латентній
формі етнічний конфлікт, що зароджується, може жодним чином не
позначатися на міжетнічній взаємодії та не порушувати етнополітичну
стабільність. Якщо проаналізувати як приклад етнополітичний кон-
флікт на Сході України, що завершився сепаратизацією окремих частин
Донецької та Луганської областей та формуванням на їх території
невизнаних республік ДНР та ЛНР, його латентна стадії виглядатиме,
на перший погляд, короткою і датуватиметься листопадом 2013 р. –
квітнем 2014 р. Саме тоді населення Півдня та Сходу України вислов-
лювало невдоволення Революцією гідності, протестами проти євроін-
теграції в Києві. Євромайдан отримав чітке засудження на територіях
нинішніх ЛНР та ДНР, де ширились стереотипи про збитковість євро-
інтеграції для України, її негативний вплив на економіку держави та
добробут громадян. 

Однак латентна (прихована) стадія цього етнополітичного конфлік-
ту (означимо його цим терміном, адже до протистояння від самого
початку долучилася сусідня держава – Російська Федерація) розпоча-
лася задовго до 2013 р. Передумови конфлікту були сформовані одразу

316 Держава і право • Випуск 66



після виходу України зі складу СРСР. Більшість населення Сходу
України не ідентифікувало себе як представників української політич-
ної нації, зберігаючи пострадянську ідентичність; чинило опір вико-
ристанню державної мови, утвердженню національної ідентичності. В
межах державної етнонаціональної політики не вдалося сформувати
українську політичну націю на Сході держави та в Автономній
Республіці Крим. Тому конфлікт вже кілька разів переходив у відкриту
стадію, коли владу в Україні перебирали в свої руки націоналістичні
проукраїнські політичні сили. 

Вперше, в листопаді 2004 р. під час Помаранчевої революції серед
населення Південно-Східного регіону держави також поширилися
сепаратистські настрої, які оформилися в спробу сецесії регіону на
знак незгоди з переголосуванням другого туру виборів та майбутнім
президентством опозиційного правого кандидата – В. Ющенка. 28 лис-
топада 2004 р. у м. Сєвєродонецьку відбувся з’їзд депутатів усіх рівнів,
на якому було прийнято рішення провести Всеукраїнський референдум
щодо створення Південно-Східної Автономної Республіки. Депутати
Луганської обласної ради звернулися до Президента РФ з проханням
про визнання Росією створюваної республіки. Однак тоді етнополітич-
ний конфлікт вдалося врегулювати на самому початку відкритої стадії
мирними засобами – шляхом поступок регіону та переговорів. 

Як зауважує А. Кіссе, на прихованій стадії перебігу етнічного кон-
флікту в поліетнічній державі відносини між представниками етнічних
груп можуть виглядати нормальними, тому нічого або дуже мало
робиться для запобігання конфлікту6. Головними ознаками зародження
конфлікту дослідник називає підвищену увагу однієї з етнічних груп до
мови, традицій, символіки. Як свідчить аналіз цієї класифікації, безпо-
середньо дестабілізаційний вплив міжетнічний конфлікт чинить не на
прихованій, а на відкритій стадії та наступній – стадії ескалації.
Відкрита стадія міжетнічного конфлікту супроводжується сутичками
конфліктуючих сторін, звинуваченнями влади, протестними акціями,
провокаціями, які порушують етнополітичну стабільність. 

У 2014 р. етнополітичний конфлікт на Південному Сході України,
який висловив незгоду з ротацією влади в Києві, знову перейшов у від-
криту стадію перебігу. Наприкінці лютого Верховна Рада усунула
Президента, який представляв інтереси Сходу на загальнонаціонально-
му рівні, від виконання повноважень глави держави, а також призначи-
ла дострокові вибори глави держави на 25 травня 2014 року. У відпо-
відній постанові парламент мотивував це рішення тим, що «Президент
України самоусунувся від виконання конституційних повноважень, що
загрожує керованості держави, територіальній цілісності і сувереніте-
ту України, масовому порушенню прав і свобод громадян»7.
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Важливою ознакою переходу конфлікту з латентної стадії у відкри-
ту слід вважати прояви етнічного невдоволення. На Сході України вони
оформилися в конкретні дестабілізаційні прояви лише наприкінці
березня – на початку квітня 2014 р. після анексії Автономної
Республіки Крим Російською Федерацією. Тисячі учасників взяли
участь в проросійських мітингах у Донецьку, Луганську, Харкові та
інших містах Сходу України, наголошуючи на невизнанні влади Києва.
Радикально налаштовані протестувальники відкрито вимагали приєд-
нання цих регіонів до Росії, більш помірковані – федералізації. Ці
мітинги відбувалися під символікою Російської Федерації, у них брали
участь російські спецпризначенці, що вказувало на причетність сусід-
ньої держави до їх організації. Я. Техау, директор Європейського відді-
лення Центру Карнегі наголосив, що російська меншість, яка є біль-
шістю на Сході України, ніколи не відчувала утисків, порушення своїх
мовних прав, тому привід для протестів виглядає дуже штучним. За
словами експерта, події на Сході – це диригований рух проросійських
протестувальників, за яким стоїть Москва, спрямований на поділ краї-
ни та підрив української державності8. Ще на початку відкритої стадії
конфлікту експерти помітили, що визначальним в його ескалації є роль
зовнішнього фактору, а не внутрішні етнічні чинники.

Перехід до третьої стадії – ескалації розпочався після захоплення
влади та проголошення невизнаних республік – ДНР та ЛНР 7 та
27 квітня відповідно. Саме ця стадія характеризується найбільш широ-
комасштабними дестабілізаційними проявами. Як зазначає А. Кіссе,
конфлікт може виникнути як збройне повстання меншості проти цен-
тру або як війна між етнічними групами в межах держави, які можуть
спиратися на підтримку з-за кордону9. Неконтрольованість конфлікту є
його головною ознакою перебігу на цій стадії. Можливі теракти, руй-
нування інфраструктури, вбивства за етнічною ознакою, етнічні чис-
тки. Однак перехід етнічного конфлікту у стадію ескалації можливий
лише тоді, якщо заходи, вжиті на попередніх етапах не дали очікуваних
результатів.

Зауважимо, що влада практично не вживала заходів запобігання до
моменту переходу конфлікту на Сході України в стадію ескалації.
Правоохоронні органи майже не реагували на незаконні дії під час про-
російських мітингів – захоплення адмінбудівель, формування самопро-
голошених органів влади, знищення української символіки та заміни її
на російську. Жодних заходів протидії етнополітичній дестабілізації в
регіоні не було вжити також тому, що Київ недостатньою мірою кон-
тролював Схід та Південь України після ротації влади. Місцева влада,
силові структури та правоохоронні органи були на боці сепаратистів
або симпатизували сепаратистським настроям, а тому відмовлялися
виконувати доручення центру.
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Зупинити конфлікт на відкритій стадії не вдалося. Самопрого -
лошена влада ЛНР та ДНР ініціювала проведення місцевих референ-
думів про відокремлення областей від України з подальшим приєднан-
ням до Російської Федерації. Київ відповів силовою протидією сепара-
тизму – 13 квітня в Донецькій області розпочалася Антитерористична
операція з залученням Збройних Сил України. Між Україною та невиз-
наними самопроголошеними утвореннями розпочалася військові дії.
Україна оголосила часткову мобілізація до Збройних Сил, сепаратист-
ські угрупування залучилися збройною, фінансовою, інформаційною
підтримкою Російської Федерації, яка також поповнювала їх лави
російськими військовими та проводила обстріли української території. 

11 травня ДНР та ЛНР провели незаконні, зі значними порушення-
ми, показові референдуми про статус регіонів, на яких виборцям про-
понувалося визначитися, чи підтримують вони державну самостій-
ність, відповідно, Донецької та Луганської народних республік. За
результатами, оприлюдненими владою самопроголошених утворень, в
обох регіонах близько 90% учасників референдуму проголосували на
незалежність ЛНР та ДНР. Квазіформування звернулися до РФ з про-
ханням розглянути питання про входження ДНР та ЛНР до її складу.
Російська Федерація підтримала результати цих волевиявлень і закли-
кала Київ до широкої дискусії щодо майбутнього державного устрою
України за участю всіх політичних сил і регіонів країни. Стадія еска-
лації конфлікту триває й досі, перетворивши частину території
Донбасу на неконтрольовану (навіть самопроголошеною владою) зону
етнополітичної нестабільності, в якій точаться військові дії.

В. Євтух пропонує іншу структуру міжетнічного конфлікту, внут-
рішню: етнічне дистанціювання; етнічна неприязнь; етнічна ворожість;
етнічна напруга; етнічна конфронтація;· етнічний антагонізм10.
Етнічне дистанціювання (протиставлення однієї спільноти іншій)
закладає основи майбутнього конфлікту, однак вираженими дестабілі-
заційними ознаками характеризуються усі наступні стадії. І всі вони
також присутні в етнополітичному конфлікті на Південному Сході
України 2013-2014 рр. В основі етнічної неприязні – несприйняття
людей з іншою культурою, ментальністю, що базується на системі
етнічних стереотипів, в більшості випадків негативних. Стереотипи
формуються за допомогою інформації, що складається із знань, одер-
жаних в результаті контактів, спілкування з представниками інших
етнічностей, із ЗМІ.

Російська Федерація, що бере участь в етнополітичному конфлікті і
має великий вплив на його учасників – населення самопроголошених
республік – належить до авторитарних режимів, які унеможливлюють
функціонування вільних ЗМІ. Авторитарний режим РФ використав
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ЗМІ у конфлікті як механізм для поширення на Сході та Півдні України
пропаганди та негативних стереотипів про українську владу, україн-
ську армію. З російських телеканалів населення Сходу залякувалося
(тиражувалися міфи про вбивства дітей, мирних громадян українськи-
ми «карателями», Правим сектором) і не мало можливості отримувати
об’єктивну інформацію. Сепаратисти, в першу чергу, намагалися відрі-
зати підконтрольні їм території від інформації з Києва (телебачення,
інтернет). 

Циркулювання подібної інформації провокує етнічну ворожість, яка
має чітко окреслений об’єкт, на котрому акцентується негативне став-
лення, що формується цілеспрямовано також через засоби інформації.
У випадку конфлікту на Сході України через ЗМІ Російської Федерації
та місцеві періодичні видання, на зразок газети «Новоросія». Щоб
захиститися від агресивної інформаційної політики Росії та невизна-
них ДНР та ЛНР правоохоронним органам та органам, що здійснюють
реєстрацію ЗМІ, довелося вдатися до заходів очищення вітчизняного
інформаційного простору від сепаратизму. Так, на території України
було заборонено трансляцію російських каналів (Россия-24, Россия-1,
НТВ, ТНТ, Life News, Russia Today та ін.) скасовано реєстрацію 18 дру-
кованих ЗМІ (Новороссийский курьер, Русский мир Украины, Русская
культура Украины, Красная звезда та ін.) та заблоковано доступ з тери-
торії України до низки сайтів, що поширюють ідеї сепаратизму.

Наступною стадією етнічного конфлікту є етнічна конфронтація,
яка реалізується у протиставленні інтересів однієї етнічної спільноти
інтересам іншої, або ж на рівні більшості і меншості, та намаганні
задовольнити свої інтереси, нав’язуючи іншій стороні свій сценарій
розвитку подій. На цій стадії сторони не схильні до пошуку компромі-
су, вони укріплюють свої позиції та самоорганізовуються. Як зауважує
В. Євтух, якщо інші компоненти (стадії) міжетнічного конфлікту
носять переважно стихійний характер, то для етнічної конфронтації
все помітнішою стає організованість (керованість з боку лідерів етніч-
них рухів) цих процесів. Для цієї стадії також характерні дестабіліза-
ційні прояви, адже взаємодія сторін ускладнюється суперечностями,
відсутністю діалогу та непрогнозованими кроками. У випадку кон-
флікту на Сході України обидві сторони: влада Києва та самопроголо-
шені республіки відмовилися від визнання одне одного та налагоджен-
ня взаємодії.

Ознаки підвищення організованості проявлялися, з одного боку, у
напрацюванні військової стратегії та тактики у боротьбі з протилеж-
ною стороною, створенні окремих структур, їх посиленні. Зокрема,
Україна провела ротацію очільників силового блоку, внесла зміни до
законодавчої бази – РНБО отримало додаткові повноваження як коор-
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динаційний орган з питань національної безпеки і оборони при
Президентові України, у тому числі, що стосуються запровадження
санкцій. Самопроголошені ДНР та ЛНР, з іншого боку, намагалися
сформувати власні органи влади – парламенти, уряди, залучалися вій-
ськовою підтримкою з Російської Федерації під виглядом гуманітарних
конвоїв. Формування органів влади самопроголошених республік
ускладнювалося відсутністю кваліфікованих кадрів, які замінялися
російськими призначенцями, руйнуванням інфраструктури, відсутніс-
тю правопорядку, внутрішніми міжусобицями, які точаться серед теро-
ристичних угрупувань. 

Найвищою точкою в структурі міжетнічного конфлікту В. Євтух
називає етнічний антагонізм, який виростає з етнічної напруги і кон-
фронтації та характеризується жорстоким змаганням за ніші в суспіль-
ному житті поліетнічної країни. В Україні жорстке змагання вилилося
у широкомасштабні військові дії між українськими збройними силами,
що намагалися звільнити тимчасово окуповані території та незаконни-
ми терористичними формуваннями й російськими військовими, що
вторглися на територію України без оголошення війни. Етнополітична
дестабілізація в регіоні досягла безпрецедентного рівня, що вказує не
деструктивну природу етнополітичного конфлікту, який отримав назву
гібридної війни, для етнополітичної стабільності України зокрема і
усього регіону в цілому. 

С. Тимофеєв, досліджуючи природу міжетнічних конфліктів, резю-
мує, що вони мають великий потенціал, спроможний похитнути ста-
більність та злагоду в державі11. Запобігти їх виникненню покликана
зважена, але водночас гнучка етнонаціональна політика держави. Не
випадково, у всіх проектах Концепції державної етнонаціональної
політики запобігання етнічним, етнополітичним конфліктам фігурує
серед основних принципів етнонаціональної політики України.
Державна етнонаціональна політика України впродовж усіх років неза-
лежності була консервативною, характеризувалася повільним вирішен-
ням проблем, але вважалася ефективною з огляду на відсутність кон-
фліктних ситуацій на етнічному ґрунті. Дестабілізаційний потенціал
етнічних конфліктів спонукає до кардинального перегляду засад етно-
національної політики.

1. Правові механізми врегулювання етнополітичних конфліктів в Україні
[наукова записка] / [Кресіна І.О., Кубальський О.Н., Стоєцький С.В., Стойко О.М.,
Шемшученко Ю.С., Явір В.А.]. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, 2011. – C. 5. 2. Євтух В. Соціологія міжетнічного конфлікту: теоре-
тичний аспект / В. Євтух // Політичний менеджмент. – 2006. – № 6. – С. 3. 3. Там
само. 4. Тишков В. Реквием по этносу: исследования по социально культурной ант-
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2014. – № 11. – Ст.158. 8. Сепаратистські заворушення на Сході відрізняються від
протестів на Майдані у Києві, – Я. Техау [Електронний ресурс] / Mediastar від
08.04.2014. – Режим доступу : http://www.mediastar.net.ua/45556-separatistsk-zavo-
rushennya-na-shod-vdrznyayutsya-vd-protestv-na-maydan-u-kiyev.html. 9. Кіссе А.
Цит. праця. – С. 86. 10. Євтух В. Цит. праця. – С.14. 11. Тимофєєв C. Міжетнічні
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ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРОЛОҐІчНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ 
В АСПЕКТІ ТЕОЛОҐІЇ ІСТОРІЇ Й ТРАДИЦІЙНОГО ПРАВА

Стаття присвячена оновленому концептуальному поясненню перспектив полі-
тичної культури в Україні. Користуючись методами філософської антрополоґії ,
історії теолоґії й метафізики, автор шукає можливості зняти проблему тита-
нізму (націонал-імперіалізму) в сучасній ґлобальній та національній політичній
культурі. У дослідженні автор орієнтується на історію України та правову й
політичну історію Європи.

Ключові слова: політична культура, політична свідомість, етос, ідеолоґія,
об’єктивне й суб’єктивне історичне право, політична незалежність.

Слободян А.Т. Политико-культурологические перспективы Украины в
аспекте теологии истории и традиционного права

Статья посвящена обновленному концептуальному объяснению перспектив
политической культуры в Украине. Используя методы философской антрополо-
гии, истории теологии и метафизики, автор ищет возможности снять проблему
титанизма (национал-империализма) в современной глобальной и национальной
политической культуре. В исследовании автор ориентируется на историю
Украины, а также на правовую и политическую историю Европы.

Ключевые слова: политическая культура, политическое сознание, етос, идео-
логия, объективное и субъективное историческое право, политическая независи-
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The article is devoted to the explanation of the updated conceptual perspectives of
political culture in Ukraine. Using methods of philosophical anthropology, history of
theology and metaphysics, author is looking for opportunities to remove the problem of
tytanizm (national imperialism) in today’s global and national political culture. In a
study author focuses on the history of Ukraine and the legal and political history of
Europe.
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Ця стаття не претендує на традицію і продовження української полі-
тичної науки, яка досі залишається в ментальному контексті радянської
доби. Аналітична розвідка політико-культуролоґічної перспективи
України, на думку автора, має орієнтуватися на «історію теолоґії» та
історію права в контексті теорії метафізики. Теолоґія історії розглядає
історичний розвиток людства в русі людини до Цілого (Ганс Урс фон
Бальтазар), тобто враховує єдність людини та історії, коли йдеться про
духовність звичаєвого та позитивного права1. Ганс Урс фон Бальтазар
у другій половині ХХ століття ставить питання, без яких не вирішити
сучасні історичні ґлобальні питання: як уникнути людського титаніз-
му? «І праві, і ліві не можуть змиритися з тим, що земне існування у
часі – фраґментарне. Вони пропонують різні формули з наміром допов-
нити фраґмент до Цілого або, за можливістю, навіть зрозуміти його як
наявне Ціле»2. Метафізика допомагає зрозуміти фраґментарність світу
людини в історії. Теорія метафізики враховує єдність людини та кос-
мосу, тобто духовне самопізнання особи та катеґоріально-наукове від-
новлення поняття «душі»3. Останнє вже знайшло своє місце у філосо-
фії персоналізму ХХ століття. Головні вектори розуміння катеґоріаль-
ного значення «душі» людини – абстрактне мислення, реальність само-
тотожности людини від народження до смерти, іманентне (а не вихова-
не) відчуття свободи як опозиція до детермінованости.

Після революції гідности в Україні 2013–2014 років Россія як полі-
тична імперія передбачає у своїй новій військовій доктрині превентив-
ні ядерні удари по заново визначеному ворогу. На думку фахівців, в
Іловайському «котлі», який влаштувало россійське командування не
без допомоги української фахової непомпітентности, влітку 2014 року,
використано ракети з урановим начинням. Нова доктрина, новий ворог,
нова зброя історично є дуже «старими». Ядерний «ведмідь» євразій-
ської двоголової імперії знову намагається протиставити себе христи-
янському гуманізму, культурі, праву і, взагалі, – цивілізації.

Криза світоглядних принципів буття народів в Новому часі через
сучасні технолоґії ґлобально вплинула на цілий світ. Історично Україна
поступово асимілювала середньовічні реліґійно-культурні протистоян-
ня у своєму традиційному звичаєвому праві, яке було співзвучне бага-

323Юридичні і політичні науки



тьом формам європейського християнського права. Від ХVI століття в
Україні мали місце різні редакції Литовських статутів. Останній, най-
досконаліший (так званий «Новий») діяв у Київській, Подільській та
Волинській губерніях від 1588 року до 1840 року. Джерелами
Литовських статутів були: звичаєве право Литви, Білорусі, України,
Польщі, «Руська правда» (ХІ століття), судові постанови, поточне зако-
нодавство, німецьке (Маґдебурзьке), польське, римське право4. У від-
носинах з іншими державами Україна існувала в контексті міжнарод-
ного права, яке джерельно творилося в університетах Праги і
Саламанки від ХIV до XVI століття. 

Так в теолоґії історії українці національно актуалізували сучасне
поняття «прав людини», яке в Європі почали практикувати з ХVІІ сто-
ліття5. 

У контексті сказаного війна Россійської імперії (Московії) проти
України ніколи не припинялася, принаймні з ХVІ століття, від
Люблінської унії. В Речі Посполитій відбувся певний зворотній синтез
християнської свідомости: повільно народжувався демократичний про-
цес в історичному праві. Соціально-політична боротьба українського
народу за відновлення власної держави була наслідком розходження
політичної практики з процесом демократизації міжнародного права.

Тому концепції гуманізму, культури і політичної економіки, які є
контекстами сучасного розвитку суспільства, важливо було б перегля-
нути, відтворюючи історичну пам’ять звичаєвого права народів і кано-
нічного права християнства. Там, де Церква підпорядковується держа-
ві з імперськими амбіціями, сьогодні відновлюється ядерна загроза і
тотальне протистояння християнському гуманізму. Таким є зміст
сучасної війни Росії з Україною і протистояння Россії та цивілізації6. 

В контексті відновлення історичної пам’яти (метафізичного само-
пізнання), теолоґії історії та українського звичаєвого права знаменним
постає доба творчости Тараса Шевченка. Василь Доманицький помічає
у своїх дослідженнях глибокий і динамічний характер творчої свідо-
мости Тараса Шевченка. Дослідник наводить текст передмови, яку
Шевченко написав у Седневі 8 березня 1847 року до збірки «Три літа»7.
Поет звертається до української інтеліґенції з проханням не вважати на
москалів, які, не розуміючи слов’янських мов, повчають слов’ян і
пишуть про єдність слов’янства: «на москалів не вважайте, нехай вони
пишуть по-своєму, а ми – по-своєму: у їх народ і слово, і у нас народ і
слово: а чиє краще, – нехай судять люде. […]. Чому Караджич і
Шафарик, не постриглись у німці ( їм би зручніше було!), а остались
слов’янами, щирими синами матерів своїх, і славу добрую стяжали.
Горе нам! Но, братія! Не вдавайтеся в тугу, а молітеся Богу і работайте
розумно во ім’я матері нашої України безталанної. Амінь».

324 Держава і право • Випуск 66



Духовна орґанізація суспільства визначає рівень розвитку культури.
Тарас Шевченко серед українських мислителів ХІХ століття саме як
митець зміг найглибше зануритися у власну свідомість. І тим через
поетичне слово ближче за інших підійшов до духовної реальности, в
якій конкретний історичний фраґмент здатен актуалізувати Ціле як
буття народу (буття як необхідности, за Парменідом і Геґелем).

Поетичний ґеній Тараса Шевченка виявив усі основні архетипи
культури, тобто духовно-історичні джерела та їхні модулі для україн-
ського народу. Поет відтворив національну форму інтроверсії, а саме:
1) жертву, жертовне життя людини (етимолоґічно – функцію жерця,
тобто священика) – засіб отримання справедливости у християнстві;
2) роль справедливости (етимолоґічно – функцію законодавця) – архе-
типу царя як символу служіння людини людині; 3) пророка, проголо-
шувача блага (етимолоґічно – як того, хто виявляє духовні й фізичні
напрями розвитку суспільства).

Відродження джерел загальнолюдської історичної культури у твор-
чій свідомості Тараса Шевченка започаткувало антисруктури духовно-
го поетичного стилю його поезії (повернення духовности в традицію
народу, «очищення» національної духовности). Виявлення соціальних
антиструктур дозволило поету відновити знищені цивілізацією пер-
винні смисли фундаментальних понять людського духу та підсвідо-
мости. Тому можемо зауважити, що роль ґеніїв мистецтва в політичній
історії залишається певною лакуною, що пов’язано з ідеолоґізацією
нашої історичної пам’яти. Духовний стиль класичної поезії має служи-
ти теолоґії історії, метафізиці, а через них мати вихід на методолоґію
історії й теорії політики. 

Якщо реліґія, за визначенням, є зв’язком між глибинами нашої під-
свідомости та зовнішнім порядком (космосом), між умом (адекватніс-
тю) та внутрішньою і зовнішньою трансценденціями, зрештою, між
рефлексією та екзистенцією (тобто реліґія надає нашій буттєвості як
необхідності існування динамічности, що перетворює нашу необхід-
ність в акт, у соціальне мислення й політичну діяльність), – то соціаль-
ні функції пророка, жерця (священика) й царя (символа правових норм
народу) пов’язують духовно-раціональні можливості кожної людини із
різними архетипальними нормами культури в її онтоґенетичному й
філоґенетичному розвитку. Такі зв’язки слід вважати системою націо-
нальної ідеї (етосом-ідеєю, національною справедливістю). Відповідні
катеґорії як зв’язки між ґрупами політичних інтересів у суспільстві
мають набувати нового структурного змісту й, відповідно, іншої дина-
міки, іншої кадрової політики, що наближає політичні повноваження
(фахівців і чиновників) до загальнонародних інтересів, а не інтересів
окремих політичних ґруп при владі. 
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Так в історії політики з’являється можливість звертатися до істо-
ричної пам’яти, і відповідно історичних норм права, без ідеолоґічних
матриць в методолоґії. Етос-ідея як метаполітичний рівень національ-
ної свідомости – це рівень, на якому не є можливим існування ідеоло-
ґії, неможливе жодне концептуально обмежене уявлення про політичне
життя. Відновлення традиції народу збагачує позитивне об’єктивне
право нормами звичаєвого права, а отже розширює дію суб’єктивного
права в законодавстві й таким чином поглиблює справедливість юрис-
пруденції. Самообмеження політичної еліти динамізує суб’єктивне
право громадян і відчуття політичної свободи народом. 

Базові національно-етичні цінності, норми поведінки, звичаї і тра-
диції у формах художнього переосмислення Об’явлення митцями здат-
ні стати світосприйняттям і телеолоґічною діяльністю – етосом –
людини. Творчість Тараса Шевченка і, насамперед, його поезія актуа-
лізували відповідні етичні цінності національної культури, відтворили
інтроверсію і національний етос, який в сучасності відновлюється як
історична ланка європейського консенсусу буття. Поезія Тараса
Шевченка, антиструктури його духовного поетичного стилю є адекват-
ною відповіддю на ментально-правові, християнсько-демократичні
труднощі соціального розвитку в історії Європи. 

Принаймні сьогодні, в ХХІ столітті, українцеві, який прагне істо-
ричної єдности власної традиції життя з європейськими цінностями, –
такій людині можна починати своє політичне самовиховання з поезії
Тараса Шевченка. Це означає вчитися бути політиком поза ідеолоґіями:
а точніше, бути мислителем національно-міжнародного права, пред-
ставником етосу (міри справедливости) українського народу.

Можна спостерігати, як сучасна феноменолоґія намагається вхопи-
ти різницю між значеннєвими одиницями окремих фактів, тобто з’ясу-
вати тип взаємодії між фактами, викривленими ідеолоґіями. Кожен
тип – міра свободи мислителя. Поняття «школи» в такому історичному
сучасному контексті виступає моментом стаґнації дослідницької
думки. В історії пізнання подібний процес стаґнації спостерігався в
історії філософії в античну добу. Після класичного періоду в Давній
Ґреції створювалися численні філософські школи, що готувало занепад
античної думки. Інтенсив був переможений екстенсивом аналітичної
думки.

Проте традиція народу є природньою «матрицею», найвищим
типом сутнісних політичних рішень еліти. І хоча до Ніколло
Мак’явеллі (ХVI ст.) не було катеґоріально сформованим поняття
Вітчизни, національні традиції через професійну діяльність еліти (суб-
лідерів, які отримали університетську освіту), вже здатні були утворю-
вати нові можливості боротьби проти стаґнації соціального розвитку, у
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тому числі й у науковій методолоґії. Такий тип свободи думки намага-
ється зрозуміти нижчі рівні політичної парадиґми як шлях до миру і
взаєморозуміння. З університетських теолоґів і правників (від ХІІ ст.)
почався процес демократизації права всередині авторитарних серед-
ньовічних держав.

У такому контексті розвивається сучасна дипломатія Об’єднаної
Європи щодо війни Россії з Україною та міжнародними енерґетичними
домовленостями. Європа не може поступатися цінностями, які створи-
ли саму Європу. Проте «мир і взаєморозуміння» в міжнародному діа-
лозі з аґресором повинно в ідеалі зумовлюватися не страхом перед тре-
тьою (ядерною) світовою війною, але переконуючими фактами наслід-
ків аґресивної політики, у якій сам аґресор знищує свої можливості
соціального розвитку. В результаті розширюються основні смисли
буття людини: істина, благо, краса. Відроджується смисл існування
людства, поглиблюється міжнаціональний інтенсив «прав людини» на
відміну від екстенсиву пізньої античної думки.

Відповідно поняття «розвитку» як ідеї «проґресу» (ідеї, що виник-
ла у ХVIII столітті в католицькій монастирській теолоґії), вже в ХХ
столітті почало викликати питання у соціолоґів реліґії та культуролоґів
(див. праці Кристофера Довсона). Саме в добу Тараса Шевченка (ХІХ
ст.) поняття «розвитку» як «проґресу» почали розуміти на заході
Європи позитивістськи й урбаністично (Оґюст Конт). Почався ново-
часний період «шкіл», черговий занепад аналітичної думки. Замість
відкритости до діалоґу культур, творили умови допомоги сильних сус-
пільств слабким, тодішніх імперій маленьким національним країнам з
метою поступової асиміляції їхніх культур з культурою імперською.
Цей історичний процес разом із технолоґічними й політичними рево-
люціями та офіційною секуляризацією християнської Церкви (1803 –
1870) намагався підмінити кількісним фактором традиційну духовність
християнства, яка на той час уже давно набула ґенетичної форми у під-
свідомості європейських та американських народів. Екстенсив аналі-
тичної думки призвів до самовпевнености імперій, стаґнації міжнарод-
ного права, посилення фактору аґресії.

Проте інтелектуальна боротьба за традиційну християнську свідо-
мість продовжувалася. Е. Меєр у першій половині ХХ століття намага-
ється пояснити, що реальність визначає лише конкретне, індивідуаль-
не, тобто – фраґмент буття, фраґмент Цілого. Свого часу Платон у діа-
лозі «Тімей» пояснив, як природні науки можуть бути викривлені
зусиллями великого розуму. Тобто як Ціле може бути викривлене фраґ-
ментом. Поняття «розвитку», «проґресу» на кінець ХХ століття втра-
чають традиційну сутність завдяки «великим» умам. Цей інтелектуаль-
ний процес почався ще від Декарта і Канта. І лише трансцендентний
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(не тансцендентальний!) рух «душі» людини як наукової катеґорії
може пояснити «розвиток» на екзистенційній вертикалі буття людини,
народу, людства. У життєвій синтаґмі мислення поняття розвитку
постійно стаґнується «великими» умами, які технолоґічно підтримує
та чи інша тимчасова політична влада. Це відбувається або за рахунок
дифузії, або за рахунок складного синтезу у свідомості еліт. Тільки у
великій поезії (услід за Гайдеґґером) політичний аналітик може від-
найти сутність політичного буття (взаємодію права та ієрархії, смисл
державного існування народу) – пізнати національний етос-ідею як
національну справедливість (етос) і недетермінованість людини конк-
ретної ментальности й конкретної культури, тобто іманентної свободи
у пізнанні адекватности політичних рішень як динаміки розуму.

Таку істину й таку свободу ми спостерігаємо у всіх світових реліґі-
ях. Людина має повернутися зі стану «побічного продукту механічно-
го порядку» (Крістофер Довсон) в контекст духовних і моральних цін-
ностей.

Інтенсив та екстенсив аналітичної думки в історії пізнання набуває
ознак єдности якости й кількости, що є діалектичною формою творен-
ня світу. Так єдність періодично стаґнує в політичному розвиткові сус-
пільства за рахунок розходжень між свідомістю спільноти (народна й
реліґійна традиції) та свідомістю колективу (бізнес-план, ідеолоґія).
Інтенсив та екстенсив аналітичної думки в історії самопізнання, в істо-
рії метафізики поступово розчиняються в історичній безкінечності сві-
домости людини. Такі втрати відбуваються через «завали пам′яти», про
які писав Авґустин8. Проте єдність якости й кількости залишається в
потенції ума людини, яка природньо прагне щастя. Культури, через які
актуалізувалися світові реліґії, започаткували політичні традиції, спря-
мовані на повернення до апріорної єдности якости й кількости.
Духовно-раціональний процес пізнання людини завдяки традиціям
поділився відповідно на інтроверсію з метою якісного наповнення сві-
домости та інтроспекцію, спрямовану до кількісної повноти. 

Культура так і не стала в історії людини досконалим інструментом
якости й кількости, хоча єдність в раціональності людини інтроверсії
та інтроспекції відкрили можливість політичного діалоґу, а отже,
поглибила можливості творення власного буття за допомогою політич-
них рішень. Форми поезії, філософії, символи мистецтва отримали
здатність передавати сакральність сприйняття, що почало втрачатися в
політичному мисленні через секуляризацію духовної культури.

Західні монархії під впливом ґеоґрафічної обмежености територій
своїх народів узагальнювали й контролювали життя естетичною дина-
мікою права, творячи історію «кола» і «лінії». Східні монархії відмо-
вилися від позитивної динаміки права через безмежні ґеоґрафічні
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обшири, на яких контролювати життя людей було дуже важко. На Сході
перемогла реліґійна традиція та її мораль у формі вертикального часу.
Людина Сходу звикла покладатися на маґічні сили і сакральність.
Раціоналізована мораль – етика – стала фундаментом численних релі-
ґійних філософій Сходу. Проте поети, філософи й пророки творили
баланс якости й кількости як на Заході, так і на Сході. 

Особливе місце в історії західної духовности належить Тарасові
Шевченку і його поезії. В ній можна помітити творче прагнення набли-
зити якість і кількість, естетику й етику людини до центру історії,
гуманної реальности любови, правди і милосердя. Вчення Ісуса, яке
актуалізувалося у християнській культурі, позитивною динамікою
вплинуло на ціле людство. І Шевченко у своїй творчості через націо-
нальну форму зміг передати цей загальнолюдський зміст.

Якщо говорити про традицію філософської антрополоґії, то її
можна вивчати в історії філософії від Платона до св. Томи з Аквіна, від
Декарта до Гайдеґґера, від Канта до Субірі, від Феєрбаха до Макса
Шелера і Леві-Стросса. Людина – історична істота. Хав’єр Субірі ска-
зав, що вона «створює себе в процесі вибору»9. Але людина є істотою
не лише історичною, але й природньою. Тому ґносеолоґія не завжди
збігається в історії з онтолоґією, з тим, чим реально в процесі самовід-
творення постає людина. Отже, шукати аналітичний метод у філософ-
ській антрополоґії означає насамперед відмовлятися від наукових
редукцій, від ідеолоґій, тобто від забобонів. Політолоґія в контексті
антрополоґії постає «інтенсивом людяности».

Виникнення людини, пізнання, воля, єдність і роздвоєність людини,
страждання й смерть, і нарешті, особистість як спілкування і вибір –
все це проблеми філософської антрополоґії. Святий Авґустин у V сто-
літті започаткував новий метод дослідження людини – феноменолоґіч-
ний, поєднавши філософію й теолоґію у пізнанні. Йдеться про аналі-
тичний синтез іманентної й трансцендентної дійсностей людини, які
набрали характеру мотивацій людської реальности. Мотивації соціаль-
ної діяльности людини є структурним елементом стабільности полі-
тичного розвитку і його відповідної поступовости, тобто ефективности
в структурі політичної системи суспільства.

Як творчість поетичного ґенія можна вписати в таку філософсько-
політичну, а до певної міри й теолоґічну, традицію західної думки? 

Світова наукова громадськість через ЮНЕСКО прийшла до виснов-
ку, що на початок ХХІ століття головною проблемою людства є втрата
смислів та ідентифікації. Конференція ООН у Відні 1993 року задекла-
рувала і закликала творити міжнародні й національні права спільнот,
які суттєво відрізняються від прав індивідів та колективів. 

У сфері філософії до такого усвідомлення привів розвиток персона-
лізму. Ще учні Гуссерля віддалились від ідеалізму свого вчителя, помі-

329Юридичні і політичні науки



тивши особливе ядро в людині, яке не піддається феноменолоґічному
опису. У свідомості людини виявили структурну протилежність до
онтолоґічного «Я» – психолоґічне «Я» як комплекс актів або пережи-
вань, які можуть ставати єдністю, виходячи з підсвідомого рівня на
рівень рефлексії, формуючи самість людини. Сьогодні, як і завжди, для
повноти такої структури психолоґічного «Я» не вистачає історичної
ідентичности. Історичність, історичне право й ідентифікація − одна із
центральних проблем у політиці України як незалежної держави кінця
ХХ століття.

Лише після виборів президента й парламенту восьмого скликання у
2014 році західна Європа й західний світ взагалі визнав український
народ політично незалежною нацією. У центрі нових соціальних про-
цесів в Україні, які розпочалися з революції гідности й продовжилися
у війні з Россією, – політичні й конституційна реформи, нова кадрова
політика, нова інтенсивна елітарна свідомість, започаткована синтезом
свідомости національного й міжнародного західного права. Відповідно
політичні проґрами на мікро-, мезо- й макро- рівнях динамічно зміню-
ють типи леґітимности влади. Ідеолоґічні матриці формуються
«знизу», нова політична еліта «не може» більше не враховувати у своїх
проґрамах етос, розуміння національної справедливоти й історичної
пам’яти й права. Сучасний мислитель Квін сформулював відповідний
досвід так: «Бути – означає бути певним значенням перемінної величи-
ни»10.

Це – політичний процес наближення влади до народу. А отже,
Українська держава починає набирати ознак «українськости», а відпо-
відно, й державної незалежности.
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УДК 321.01

А. І. КУРАС

ДО ПИТАННЯ ПРО НАУКОВЕ ВИЗНАчЕННЯ 
ПОНЯТТЯ «бЕЗПЕКА»

Розглянуто основні погляди вітчизняних вчених на політику в галузі безпеки.
Проаналізовано роботи основних дослідників даної теми. Проведена паралель між
сучасним поняттям «політика безпеки» і терміном «національна безпека»

Ключові слова: безпека, національна безпека, держава, нація, демократія.

Курас А.И. К вопросу о научном понятии «безопасность»
Рассмотрены основные взгляды отечественных ученых на политику в области

безопасности. Проанализированы основные работы исследователей данной
темы. Проведена паралель между современным понятием «политика безопасно-
сти» и термином «национальная безопасность».

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, государство,
нация, демократия.

Kuras Artem. The issue about defining the «security» notion
The basic views of domestic experts as for the policy in the sphere of security are

presented in this article. The author analyses the information about the researchers of
this issue. The comparison between contemporary notion «security policy» and «nation-
al security» is made. 

Key words: security, national security, state, nation, democracy.

У даній статті перед нами всіма постає проста й навіть примітивна
на перший погляд, дилема: що таке «безпекова політика» і «національ-
на безпека»? В чому схожість та відмінність?! Розглянемо це на дослід-
женнях вітчизняних фахівців з цього питання.

Розглядаючи фактор безпеки у сучасній політиці Української дер-
жави, важливо окреслити значення відповідних термінів. Більшість із
них охарактеризовані у Конституції України. Зокрема, в основополож-
ному документі держави дано визначення поняттям екологічної безпе-
ки, економічної, інформаційної та державної безпеки, інтересів націо-
нальної безпеки (ст. 32, 34, 36, 39), забезпечення національної безпеки
(ст. 44), основ національної безпеки (ст. 92), національної безпеки,
сфери національної безпеки, небезпеки (ст. 106), особиста безпека
(ст. 126), громадської безпеки (ст. 138). 

Основними категоріями, які становлять зміст національної безпеки,
є: «національна безпека»; «національні інтереси»; «об’єкти національ-
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ної безпеки»; «суб’єкти національної безпеки»; «принципи національ-
ної безпеки»; «функції національної безпеки»; «система (складові)
національної безпеки»; «загрози національній безпеці»; «характерис-
тика національної безпеки»; «фактори забезпечення національної без-
пеки»; «форми, методи та засоби забезпечення національної безпеки»
та ін.

Базовим терміном виступає поняття «національна безпека» – захи-
щеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспіль-
ства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства,
своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація загроз національним
інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією,
прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони
здоров’я, освіти та науки, науково-технічної та інноваційної політики,
культурного розвитку населення, забезпечення свободи слова та інфор-
маційної безпеки, соціальної політики та пенсійного забезпечення,
житлово-комунального господарства, ринку фінансових послуг, захис-
ту прав власності, фондових ринків і обігу цінних паперів, податково-
бюджетної та митної політики, торгівлі та підприємницької діяльності,
ринку банківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної діяльнос-
ті, монетарної та валютної політики, захисту інформації, ліцензування,
промисловості та сільського господарства, транспорту та зв’язку,
інформаційних технологій, енергетики та енергозбереження, функціо-
нування природних монополій, використання надр, земельних та вод-
них ресурсів, корисних копалин, захисту екології і навколишнього при-
родного середовища та інших сферах державного управління при
виникненні негативних тенденцій до створення потенційних або реаль-
них загроз національним інтересам1.

Державна політика національної безпеки – це сукупність всіх скла-
дових (аспектів) державної політики, яка передбачає утвердження
засад національної єдності задля розбудови демократичної, правової,
конкурентоспроможної держави, формування соціально орієнтованої
ринкової економіки, зміцнення науково-технологічного потенціалу,
забезпечення інноваційного розвитку, зростання рівня життя і добро-
буту населення, забезпечення інформаційної безпеки, екологічно і тех-
ногенно безпечних умов життєдіяльності суспільства. Державна полі-
тика національної безпеки України формується і реалізується за умов,
коли у сучасному світі нівелюється різниця між внутрішніми та зов-
нішніми аспектами безпеки, зростає вага несилових (політичних, еко-
номічних, соціальних, енергетичних, екологічних, інформаційних
тощо) складових її забезпечення.

Система національної безпеки захищає інтереси всіх народів, що
проживають на її території. Народ або етнос – це історично сформова-
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на людська спільнота, яка відрізняється від сусідів окремою власною
територією (батьківщиною), культурою, мовою, психічним складом та
свідомістю. Нація – це вища форма розвитку етносу. В сучасному світі
народ може існувати виключно у формі нації, тобто у власній державі.
Перетворення етносу в націю відбувається шляхом зростання і поглиб-
лення його самосвідомості. Пасивна етнічна самосвідомість розвива-
ється в активну національну. Етнічна свідомість, спираючись на кон-
цервативний механізм традиції, забезпечує збереження і передачу з
покоління в покоління етновизначальних рис матеріальної та духовної
культури, мови, ментальності тощо. Етнос на відміну від нації не усві-
домлює свою єдність у межах власної етнічної території, має несфор-
мовані національні інтереси, а тому нездатний створити незалежну
національну державу.

Особливо перспективним, з точки зору досліджень даної теми, є
вивчення політичних партій як факторів державної політики у сфері
безпеки. 

На відміну від поглядів П. Бурдьє, ми вважаємо, що об’єктами
національної безпеки є: людина і громадянин – їх конституційні права
та свободи; суспільство, його духовні, морально-етичні, культурні,
історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і
навколишнє природне середовище і природні ресурси; держава, її кон-
ституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторкан-
ність; нація та інші національні спільноти, її самобутність та чинники
саморозвитку; соціальні спільноти, їх функціональні ролі та чинники
розвитку; природа, природне середовище, його безпосередній стан.
Суб’єкти національної безпеки – держава, Президент України,
Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Рада національної
безпеки і оборони України, суди загальної юрисдикції, прокуратура
України, громадяни, громадські організації та об’єднання.

Залежно від умов класифікації, у науковій літературі об’єкти безпе-
ки можна визначати: за територіально-просторовою ознакою – індиві-
дуальні, суспільні (групові), державні (національні), локальні, трансре-
гіональні, субрегіональні, регіональні, глобальні (світові, універ-саль-
ні); за сферами забезпечення необхідних умов життєдіяльності – полі-
тичний, економічний (поділяється на фінансовий, технологічний,
ресурсний, аграрний, продовольчий тощо), екологічний, суспільний,
військовий (мілітарний), демографічний, культурний, ідеологічний,
інформаційний; за формою вираження – матеріальні й духовні ціннос-
ті, національні інтереси2.

Отже, інструментом досягнення основної мети функціонування
системи національної безпеки України є державна політика національ-
ної безпеки. Формування цієї політики, її концептуалізацію, обґрунту-
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вання, планування, а також імплементацію здійснюють Президент
України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України. Головним
інтегральним критерієм ефективності державної політики національ-
ної безпеки є досягнута захищеність прав і свобод особи від зовнішніх
та внутрішніх загроз.

У формуванні й реалізації державної політики національної безпе-
ки беруть участь: 1). Президент України, який: представляє вищий кон-
цептуальний документ виконавчої гілки влади – Стратегію національ-
ної безпеки України; в межах своїх конституційних повноважень здійс-
нює керівництво органами і структурами виконавчої гілки влади, орга-
нізовуючи стратегічне планування в рамках галузей народного госпо-
дарства і окремих міністерств та відомств; контролюючи виконання
стратегічних планів; вдосконалюючи шляхом реорганізації та кадрових
заходів структуру та органи системи національної безпеки; корегуючи
стратегічні плани і санкціонуючи надзвичайні дії в разі виникнення
непередбачених ситуацій; 2). Верховна Рада України, яка: формує зако-
нодавчу базу відповідно до Конституції України; забезпечує виконання
стратегічних планів виконавчою гілкою влади шляхом прийняття дер-
жавного бюджету; відслідковує виконання стратегічних планів вико-
навчою гілкою влади шляхом контролювання виконання бюджет; 3).
Кабінет Міністрів України, який, у межах своїх повноважень: формує
статті державного бюджету відповідно до положень Стратегії націо-
нальної безпеки і стратегічних планів виконавчої гілки влади; коорди-
нує діяльність органів виконавчої влади держави; 4). Центральні та
місцеві органи виконавчої влади та Автономної Республіки Крим, які
виконують закони України, стратегічні плани та рішення Президента і
Уряду України з питань поточної політики, в межах своїх повноважень
беруть участь у розробці нормативних і правових актів або розробля-
ють і приймають їх (для Автономної Республіки Крим).

Система національної безпеки – множина потреб, інтересів і цін-
ностей особи, суспільства, держави, загроз та небезпек, внутрішніх і
зовнішніх, об`єктивних і суб`єктивних, природних, техногенних та
антропогенних чинників, що впливають на стан національної безпеки,
умови їх виникнення та розвитку, а також державні та недержавні
інституції, об’єднані цілями і завданнями щодо просування потреб
нації, національних інтересів і цінностей, які взаємодіють один з одним
і здійснюють відповідну діяльність у межах законодавства України.
Відповідно необхідно виділяти поняття системи забезпечення націо-
нальної безпеки, яка є спеціальною підсистемою системи національної
безпеки і забезпечує функціонування та розвиток останньої.

Сучасні дослідники слушно зазначають, що «на сьогодні, якщо
брати до уваги базові нормативні документи країни в цій сфері, понят-
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тя «система національної безпеки України» практично не використову-
ється. Так, замість поняття «система національної безпеки» використо-
вується термін «система забезпечення національної безпеки»
(«Концепції національної безпеки України», що була ухвалена
Верховною Радою України у 1997 р.), або «система управління націо-
нальною безпекою» («Стратегії національної безпеки», що була затвер-
джена Указом Президента України № 105/2007 від 12.02.2007 р.)… У
базовому в цій сфері Законі України «Про основи національної безпе-
ки», прийнятому Верховною Радою України 2003 р., національна без-
пека взагалі не розглядається як системне явище. В ньому не викорис-
товуються поняття «система національної безпеки», «система забезпе-
чення національної безпеки» чи «система управління національною
безпекою». Ситуація досить символічно відображає реальний стан у
державі щодо забезпечення національної безпеки України, її безсис-
темність та фрагментарний характер…»3.

Система забезпечення національної безпеки складається як із дер-
жавних, так і недержавних інститутів, які із застосуванням теоретико-
методологічних, нормативно-правових, інформаційно-аналітичних,
організаційно-управлінських, розвідувальних, контррозвідку-вальних,
оперативно-розшукових, кадрових, науково-технічних та інших заходів
забезпечують розвиток національних інтересів України, добробут
народу та ефективне функціонування самої системи забезпечення
національної безпеки.

Також система національної безпеки поділяється на декілька видів:
політичну, економічну, державну, соціальну, інформаційну, науково-
технологічну, екологічну, гуманітарну та військову безпеки. Вони
характеризуються своєрідністю, перебувають у тісному взаємозв’язку і
взаємозалежності. Окреслені елементи є однаково важливими для фор-
мування комплексної системи безпеки, але залежно від історичних
обставин, різноманітних чинників кожна складова може набувати особ-
ливого значення.

Правовою основою функціонування системи національної безпеки
України є Конституція України, Закон України «Про Раду національної
безпеки», інші нормативно-правові акти, а також визнані Україною
міжнародні договори та угоди. Передусім наголосимо на законах
України «Про основи національної безпеки України», «Про Раду націо-
нальної безпеки і оборони України», «Про міліцію», «Про внутрішні
війська МВС України», «Про Службу безпеки України», «Про контр-
розвідувальну діяльність», «Про розвідувальні органи України», «Про
державну прикордонну службу України», «Про державний кордон
України», «Про державну митну службу України», «Про Збройні Сили
України», «Про оборону України», «Про Військову службу правопо-
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рядку в Збройних Силах України», «Про державну охорону органів
державної влади України та посадових осіб», «Про війська Цивільної
оборони України», «Про Цивільну оборону України», «Про надзвичай-
ний стан», «Про правовий режим воєнного стану», «Про дипломатич-
ну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій України», «Про
пожежну безпеку», «Про боротьбу з тероризмом», «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом», «Про державну таємницю», «Про недержавне забезпечення
національної безпеки України», «Про приватну детективну та охорон-
ну діяльність», Кримінальний, Кримінально-процесуальний, Цивіль -
ний, Цивільно-процесуальний, Митний, Бюджетний, Господарський
кодекси України тощо, які безпосередньо стосуються регулювання від-
носин у сфері національної безпеки.

У системі національної безпеки найбільш важливими є політична
безпека – стан захищеності політичних інтересів особи, соціальних
груп, держав від внутрішніх та зовнішніх загроз, а також система захо-
дів щодо забезпечення цієї захищеності. У багатьох випадках вона ото-
тожнюється з державною безпекою, проте її зміст значно ширший.
Політична безпека, як центральний елемент національної безпеки,
означає безпеку всього політичного життя, захищеність прав і свобод
громадян, політичних партій, громадсько-політичних об’єднань, рухів,
цілісності та незалежності держави від політичної сваволі й екстреміз-
му в середині держави, політичного тиску та агресивних спрямувань на
міжнародній арені. Найбільш прийнятною формою політичної органі-
зації, що забезпечує політичну безпеку, є представницька демократія,
через яку реалізуються суспільні інтереси. 

Під державною безпекою розуміють захищеність державних інсти-
туцій, необхідних для виконання функцій з управління загальносус-
пільними справами. До них належать державний суверенітет, територі-
альна цілісність, державний кордон, конституційний лад, державна
влада, економічний, науково-технічний і оборонний потенціали.

Економічна безпека – це сукупність умов, за яких зберігається здат-
ність країни підтримувати конкурентоспроможність економіки, ефек-
тивно захищати національні економічні інтереси і протистояти зовніш-
нім економічним загрозам, повністю використовувати конкурентні
переваги в міжнародному поділі праці; здатність економіки забезпечу-
вати ефективне задоволення суспільних потреб на національному і
міжнародному рівнях (сукупність внутрішніх і зовнішніх умов, які
сприяють ефективному динамічному росту національної економіки, її
здатності задовольняти потреби суспільства, держави, індивіда, забез-
печувати конкурентноздатність на зовнішніх і внутрішніх ринках, що
гарантує від різного роду погроз і втрат4.
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Суть економічної безпеки полягає у здатності держави створити
необхідні матеріальні передумови для всебічного розвитку суспіль-
ства, виступати самостійним суб’єктом мікрогосподарських зв’язків.
Економічна безпека передбачає захист економічного життя від неза-
конних і підривних фінансово-економічних дій певних громадян, орга-
нізацій та інших держав. Вона пов’язана з захистом економічних прав
і свобод, майна громадян, громадських організацій та держави з забез-
печенням економічної рівноправності, свободи торгівлі, економічної
діяльності в межах чинного законодавства. Найважливішим чинником
економічної безпеки є відповідність системи економічних та виробни-
чих відносин не лише потребам виробництва, а й економічного роз-
витку країни. Водночас можна виділити кілька напрямів економічної
безпеки: демографічна, продовольча, ресурсна, питноводна, енергетич-
на, цінова, фінансово-грошова, кримінальна.

Соціальна безпека в сучасній українській політичній думці по-різ-
ному трактується науковцями. Одні розуміють під цим терміном стан
захищеності соціальних інтересів особи, соціальних груп та суспіль-
ства загалом (іншими словами від соціальної безпеки залежать забез-
печення нормальних умов життя суспільства, недопущення деградації
певних соціальних груп, саме виживання української нації). Інші, зок-
рема І. Гнибіденко у праці «Соціальна безпека: теорія та українська
практика», розглядають соціальну безпеку в площині людини, суспіль-
ства та держави.

Інформаційна безпека суспільства і держави характеризується рів-
нем захищеності, стійкістю основних сфер життєдіяльності (економі-
ки, сфери управління, військової справи тощо) щодо небезпечних, дес-
табілізуючих інформаційних впливів. Відповідно до Доктрини інфор-
маційної безпеки основними завданнями держави в інформаційній
сфері є: недопущення інформаційної залежності, інформаційної блока-
ди України, інформаційної експансії з боку інших держав та міжнарод-
них структур; ефективна взаємодія органів державної влади та і нсти-
тутів громадянського суспільства під час формування, реалізації та
коригування державної політики в інформаційній сфері; побудова та
розвиток інформаційного суспільства; забезпечення економічного та
науково-технологічного розвитку України; формування позитивного
іміджу України; інтеграція України у світовий інформаційний простір.

Елементами системи національної безпеки є: національна ідея та
загальна парадигма національної безпеки, на яких базуються світог-
лядні аспекти, методологічні засади та ідеологія національної безпеки,
яка виражається в концепції, доктрині та стратегії національної безпе-
ки; об’єкти, суб’єкти і предмет національної безпеки в конкретній
сфері національної безпеки; національна ідентичність, національні
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цінності, національні інтереси та цілі; система забезпечення націо-
нальної безпеки та її потенціал (сили і засоби), за допомогою якого
можлива матеріалізація державно-управлінських впливів системи дер-
жавного управління національною безпекою на відповідні суспільні
відносини; політична, економічна, соціальна, інформаційна, військова,
міжнародна, науково-технологічна та екологічна підсистема системи
національної безпеки; множина зовнішніх і внутрішніх факторів націо-
нальної безпеки; реальні та потенційні, нормативні і не визначені в
законодавстві виклики, ризики, загрози й небезпеки національній без-
пеці та їх джерела в кожній конкретній сфері; масив чинного законо-
давства, принципи та концептуальні підходи щодо забезпечення націо-
нальної безпеки; правові організаційно-управлінські та морально-
етичні відносини у сфері національної безпеки. Системоутворюючим
елементом системи національної безпеки є національна ідея.
Атрибутивними рисами національної безпеки, які характеризують її як
систему, є незалежність, стійкість і стабільність та здатність до само-
розвитку і прогресу. Антиподом системи національної безпеки є систе-
ма дестабілізації національної безпеки, діяльність якої може призвести
до загибелі нації та держави, або слугувати стимулом їх розвитку та
самовдосконалення.

Отже, принципова різниця між цими двома визначеннями полягає у
різних рівнях співпраці по лінії «людина-громадянин-суспільство-
 держава».
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пу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/389/2012 2. Уткин А.И. Мировой порядок
ХХI века / Уткин А.И. – М. : Харвест, 2001. – С. 341. 3. Стратегія національної
безпеки України «Україна у світі, що змінюється», затверджена Указом Президента
України від 8 червня 2012 року № 389/2012 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт
Верховної Ради України – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/389/
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УДК 328.12

В. П. МИРОНЕНКО

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ТИПОЛОГІЗАЦІЇ 
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ КОАЛІЦІЙ

Здійснено типологізацію парламентських коаліцій на основі комплексного під-
ходу шляхом виділення основних та другорядних критеріїв. До перших належать
кількість учасників, кількість політичних партій, ідеологія та ідеологічна близь-
кість учасників та поділ повноважень між учасниками. Другорядні чинники пред-
ставлені датою створення, ступенем формалізації, метою створення й терміном
існування.

Ключові слова: парламентська коаліція, уряд, партійна система, виборча сис-
тема, ідеологія. 

Мироненко В.П. Комплексный подход к типологизации парламентских
коалиций

Осуществлена типологизация парламентских коалиций на основе комплексно-
го подхода путем выделения основных и второстепенных критериев. К первым
относятся: количество участников; количество политических партий; идеология
и идеологическая близость участников и распределение полномочий между участ-
никами. Второстепенные факторы представлены датой создания, степенью
формализации, целью создания и сроком существования. 

Ключевые слова: парламентская коалиция, правительство, партийная систе-
ма, избирательная система, идеология.

Mironenko Vitaliu. The complex approach to the classification of parliament
coalitions 

The article presents the attempt to classify the parliament coalitions according to the
complex approach through distinction of major and minor criteria. The first includes the
quantity of participants, the quantity of political parties, ideology and ideological close-
ness of participants and power sharing between partners. The last are presented by date
of creation, formalization, aim of creation and duration.

Key words: parliament coalition, government, party system, election system,
ideology.

В силу особливостей функціонування демократичних інститутів
парламентська коаліція є звичним явищем для більшості демократич-
них країн. Основні критичні зауваження щодо діяльності парламент-
ських коаліцій зводяться до їх нестабільності (в результаті чого у дея-
ких країнах було більше урядів, ніж виборів), розмивання відповідаль-
ності між її учасниками та нерепрезентативності вподобань виборців.
Однак присутність однієї і тієї ж партії чи партій в кількох коаліціях
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часто створює передумови для послідовності у здійсненні державної
політики, а поміркованість та консоціативна природа більшості парла-
ментських коаліцій, зумовлена необхідністю узгоджувати інтереси
кількох учасників, не заохочує швидкі зміни політики, що має місце у
випадку зміни однопартійного уряду. Оскільки коаліції часто змушені
займати помірковану позицію, щоб залишатися при владі, а часте
включення центристської партії як партнера означає, що вони схильні
представляти ідеологічну середину політики, а не слідувати виключно
своїй виборчій програмі. Але це дає підстави проводити помірковану
державну політику, яка відповідає інтересам більшості виборців, а не
лише тих, хто проголосували за партії, які утворили парламентську
коаліцію. 

Для кращого розуміння значення і ролі парламентських коаліцій у
політичному житті країни видається доцільним здійснити їх типологі-
зацію на основі комплексного підходу. Очевидно, що на формування
коаліції впливає низка чинників, зокрема виборча і партійна система,
форма державного устрою тощо. Так, мажоритарна виборча система
Великобританії рідко призводить до ситуації, коли формується парла-
мент, в якому жодна партія не отримує більшості місць. Коли це все-
таки трапляється, як це було за часів правління уряду лейбористів у
1974-1979 роках, коаліція була створена фактично, але не формально.
Залежність парламентської і урядової коаліцій від партійної системи
відображена у таблиці. 

Однак така типологізація є швидше описовою і не сприяє глибоко-
му розумінню природи парламентських коаліцій. На нашу думку її
краще здійснювати комплексно, згідно з основними та другорядними
критеріями. До перших належать 1) кількість учасників, 2) кількість
політичних партій, 3) ідеологія та ідеологічна близькість учасників та
4) поділ повноважень між учасниками. Другорядні чинники представ-
лені а) датою створення, б) ступенем формалізації, в) метою створення,
г) терміном існування. 

1. За кількістю учасників розрізняють мінімально виграшну коалі-
цію, коаліцію мінімального розміру та надлишкову коаліцію. Найбільш
поширеною є мінімально виграшна коаліція. Концепція мінімально
виграшної коаліції була описана У. Рікером1, який виходив з того, що,
приймаючи рішення про участь в уряді, політики виходять виключно з
бажання отримати владу чи престиж завдяки міністерським посадам,
тому вони не схильні ділитися можливими вигодами з іншими учасни-
ками політичного процесу. Відповідно коаліції повинні бути достатньо
великими, щоб забезпечити більшість у законодавчому органі, але не
більшими, і не меншими. Якщо у парламенті потрібно 70 депутатів для
формування урядової коаліції і є чотири партії (А–Г), розташованих
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зліва на право в ідеологічному спектрі. При цьому А має 50 місць,
Б – 40, В – 20, Г – 10, більш ймовірним є формування коаліції між А і
Б, ніж трьохпартійної коаліції між Б, В і Г. Майже зі стовідсотковою
впевненістю можна стверджувати, що коаліція не буде сформована
усіма чотирма партіями, оскільки в тому випадку вона матимете 50 зай-
вих місць. Тобто партія втрачає потенціальні вигоди від великої кіль-
кості партнерів, з якими вона буде змушена ділитися перевагами пере-
бування в уряді. 

Аналіз парламентських коаліцій у різних країнах світу свідчить, що
значна їх кількість є меншими або більшими, ніж мінімально виграш-
на коаліція. Те, що уряд меншості часто складається з однієї партії, є
досить поширеним явищем. Досить часто опозиційні партії відмовля-
ються від участі в уряді, оскільки завдяки інституційним особливостям
конкретної країни можуть мати значний вплив на державну політику
завдяки роботі у парламентських комітетах. За таких умов у партій від-
сутні стимули для боротьби за міністерські портфелі для збільшення
свого політичного впливу. В інших випадках уряд меншості існує
досить тривалий час завдяки тому, що опозиція не здатна об’єднатися
для усунення уряду меншості від влади. Уряд меншості є звичним для
Данії і нетиповим для Фінляндії, Італії, Швеції.

В. Гамсон ввів поняття коаліції мінімального розміру, що об’єднує
лише найменшу необхідну кількість учасників, яка дає мінімальну
перевагу при формуванні парламентської більшості. На відміну від
мінімально виграшної коаліції вона вимагає наявності мінімально
можливої кількості мандатів для створення чи контролю над більшістю
в парламенті2. 

Надлишкові коаліції налічують набагато більшу кількість учасни-
ків, ніж це потрібно для забезпечення більшості у законодавчому орга-
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Партійна система Законодавчий орган Уряд 

Домінування однієї партії Однопартійна більшість Уряд домінуючої партії
(Японія, Швеція,
Південна Африка) 

Двопартійна система Однопартійна більшість

чи майже більшість 

Однопартійний уряд, що
почергово формується
однією з двох основних
партій (Греція, Норвегія,
Іспанія (1982-1995),
Великобританія) 

Багатопартійна система Багатопартійний парла-
мент 

Коаліційний уряд

Таблиця. Взаємозв’язок між партійною системою, парламентом та урядом



ні. Вони утворюються відносно рідко і, як правило, тоді, коли парла-
ментські партії мають схожі програмні позиції. Виходячи з цієї схо-
жості, включення до уряду однодумців гарантує зменшення можливос-
ті для конфліктів та нестабільності, що виникають у результаті виклю-
чення людей, що можуть легко перейти на бік опозиції. Надлишкова
більшість також гарантує високий ступінь лояльності її учасників,
оскільки виключення одного чи кількох партнерів, що перетворюють-
ся на внутрішнє джерело конфліктів, не здатне позбавити коаліцію під-
тримки більшості законодавців. Такий тип коаліції є типовим для
Фінляндії, Італії, Нідерландів. 

2. За кількістю політичних партій, що підписали коаліційну угоду,
можна виділити дво- (три-, чотири, п’яти-…) партійні та загальні
(всеохопні) коаліції. Багато теоретичних досліджень процесу форму-
вання парламентських коаліцій фокусують увагу на розмірі чи кількос-
ті місць, які має партія, що претендує на роль ініціатора коаліції.
Більшість теоретичних моделей виходять з того, що найбільше шансів
стати ініціатором коаліції має найбільша за розміром партія3 чи та, яка
має найбільше представництво у законодавчому органі4. Відповідно
ініціатор на власний розсуд вирішує, скільки партнерів він потребує
для створення коаліції: одного чи кілька. 

Загальна коаліція включає усі політичні партії, представлені у пар-
ламенті. Так, Великобританія вдається до загального коаліційного
уряду в часи війни чи серйозної економічної кризи. 

3. За ідеологічною близькістю партнерів по коаліції можна виділи-
ти мінімально наближену і максимально закриту коаліцію, що визнача-
ється ідеологічною фрагментованістю чи поляризованістю її учасни-
ків. Один з перших дослідників парламентських коаліцій Р. Аксельрод
звертав увагу на важливість ідеологічної дистанції між партіями для її
подальшої продуктивної діяльності. На його думку, ефективною може
бути лише та коаліція, що складається з ідеологічно близьких партій –
мінімально наближена коаліція5. Також існує поняття максимально
закритої коаліція, учасники якої мають спільні ідеологічні погляди та
політичні цінності, схожі програмні цілі, попередній досвід спільної
роботи в коаліційних урядах. Слід зазначити, що у такому випадку пар-
тнери по коаліції стоять перед вибором: перейти в опозицію, щоб
краще виглядати в очах виборців на тлі ідеологічно близьких партій,
уряд яких показав скромні результати діяльності, чи приєднатися до
коаліції для об’єднання зусиль, оскільки такий уряд матиме більші
шанси на успіх через відсутність ідеологічних непорозумінь між учас-
никами. 

Крім того, багато теоретичних моделей формування коаліції свід-
чать, що серединна ідеологічна партія має значні шанси потрапити до
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уряду та відіграє значну роль у процесі прийняття рішень. Це зумовле-
но тим, що партія, яка контролює ідеологічний центр коаліції, є «ефек-
тивним диктатором політики» в одновимірних теоріях коаліційних тор-
гів6. А значний ступінь ідеологічної різноманітності серед учасників
значно зменшує ймовірність формування дієздатного уряду7. Через
ідеологічні розбіжності важко досягти угоди про коаліційну програму,
в результаті чого, як зазначає К. Стром, «чим більша преференційна
розбіжність між партіями, тим більш нестабільною буде коаліція»8.

Менш важливими для успішної діяльності парламентської коаліції,
ніж ідеологічна наближеність партнерів, є її ідеологічні позиції, за
якими прийнято виділяти ліву, лівоцентристську, центристську, право-
центристську і праву коаліції. 

4. За поділом повноважень між учасниками можна виділити про-
порційну (кожен партнер отримує повноваження відповідно від свого
внеску в коаліцію) і диспропорційну коаліції. Диспропорційна коаліція
є результатом так званого феномена золотої акції: коли найменший пар-
тнер коаліції отримує повноваження практично аналогічні найстаршо-
му. Так, з 1969 по 1982 р. у Федеративній Республіці Німеччина прави-
ла одна з двох найбільших партій – Соціал-демократична партія, яка
регулярно укладала коаліційну угоду з незначною за розмірами
Вільною демократичною партією. Однак у 1982 р. вільні демократи в
якості партнера обрали другу найбільшу партію країни –
Християнсько-демократичний союз. Лише коли друга мала партія –
Союз 90/Зелені – отримала достатню кількість голосів на виборах в
1998 р. соціал-демократи змогли повернутися до влади у коаліції з
ними. Очевидно, що для створення коаліції великі партії були змушені
пропонувати молодшим партнерам досить вигідні умови поділу повно-
важень, що не відповідали їх внеску. Така диспропорційність поділу
повноважень між учасниками парламентської коаліції є одним з основ-
них аргументів критиків пропорційної виборчої системи. 

Д. Ремі назвав таких молодших партнерів партіями-обгортками і
виділяв чотири їх типи: 1) додаткові (комплементарні), які перебувають
на периферії ідеологічного спектру, але їх вихід не загрожує існуванню
коаліції; 2) буферні, які найчастіше перебувають в ідеологічному цен-
трі коаліції і вихід яких може призвести до дестабілізації; 3) балан-
суючі, які найчастіше перебувають у центрі політичної системи і на
краю коаліції, вихід яких призводить до її розпаду; 4) партії-крила, які
перебувають на краях як коаліції, так і політичного життя і вихід яких
дає можливість для формування нової, ідеологічно альтернативної до
попередньої коаліції (прикладом чого є згадувані вільні демократи і
зелені у Німеччині)9. 
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До другорядних критеріїв, що дають підстави типологізувати пар-
ламентські коаліції, можна віднести: 

а) дату створення: передвиборча, післявиборча. У деяких випадках
переговори щодо коаліції починаються ще до виборів, але, як правило,
вона утворюється після виборів, коли відома точна кількість місць,
отриманих кожною партією;

б) ступінь формалізації: формальна (в основі якої лежить відповід-
на коаліційна угода), або неформальна (фактична підтримка ініціатив
уряду більшістю депутатів у законодавчому органі); 

в) мета створення: комплексна або для вирішення однієї проблеми.
Голосування у багатопартійному парламенті Франції часів Четвертої
республіки завжди включало створення тимчасової більшості депута-
тів, які погоджувалися лише проголосувати за конкретний законопро-
ект. Незважаючи на двопартійну систему, аналогічна ситуація є типо-
вою для голосувань у Конгресі США;

г) термін існування: короткотривала, повна (від виборів до виборів),
довготривала (існує протягом кількох виборчих циклів).

Запропонована нами типологізація парламентських коаліцій не пре-
тендує на вичерпність та повноту, але дає змогу краще зрозуміти її при-
роду, особливості формування та вплив на державну політику. 
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УДК 321.013

Т. П. ДАЛЯВСЬКА

НЕВИЗНАНІ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРчИХ
ПРОЦЕСІВ ТА МІЖНАРОДНОГО ВИЗНАННЯ

Аналізується феномен невизнаних держав в контексті державотворчих про-
цесів та міжнародного визнання/невизнання. У даній статті розглянуто деякі
приклади державного будівництва окремих невизнаних держав. На основі отри-
маних результатів, зроблено відповідні висновки щодо ролі державного будівниц-
тва у врегулюванні проблем невизнаних держав та його впливів на процеси їх між-
народного визнання/невизнання.

Ключові слова: невизнані держави, державне будівництво, державотворчий
процес, міжнародне визнання/невизнання.

Далявская Т.П. Непризнанные государства в контексте процессов госу-
дарственного строительства и международного признания 

Анализируется феномен непризнанных государств в контексте процессов
государственного строительства, а также международного признания/непри-
знания. В статье рассматриваются некоторые примеры государственного
строительства отдельных непризнанных государств. На основании полученных
результатов, были выработаны соответствующие выводы относительно роли
государственного строительства в урегулировании проблем непризнанных госу-
дарств и его влияния на процессы их международного признания/непризнания.

Ключевые слова: непризнанные государства, государственное строитель-
ство, процесс государственного строительства, международное призна -
ние/непризнание.

Daliavska Tetiana. Unrecognized states in the context of state-building process-
es and international recognition 

The article is devoted to the analysis of the unrecognized states phenomena in the
context of state-building processes and international recognition/unrecognition. The
article is considered some examples of the state-building process of various unrecog-
nized states. Some appropriate conclusions as to the state-building role in unrecognized
states problems resolution and its impact on the processes of their international recog-
nition/unrecognition were made.

Key words: unrecognized state, state-building, state-building process, peacekeeping
process, international recognition/unrecognition.

Є підстави вважати, що державотворчі процеси виявляються особ-
ливо актуальними для розвитку міжнародного співтовариства у зв’язку
із суттєвими трансформаціями світового порядку, який встановлюєть-
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ся на тому чи іншому історичному етапі. Серед таких трансформацій
слід, перш за все, відзначити нерівномірну та хвилеподібну появу
нових держав на політичній карті світу. За нашими підрахунками, за
перші 40 років ХХ-го століття виникло 22 держави (певною мірою у
зв’язку з розпадом Османської та Австрійсько-Угорської імперій), а в
наступному десятилітті їх кількість збільшилась ще на 16 нових. За
період з 1951 року по 1960 рік на політичній карті світу виникло
25 держав. В 1960-ті роки у зв’язку з розвалом Британської,
Французької та інших західних імперій, а також набуттям незалежнос-
ті їх колишніми колоніями в Азії та Африці утворилось 33 держави.
Починаючи з 1971 по 1980 роки, виникли нові 23 держави, а в період з
1981 по 1990 рік – 11. Нарешті, в 1990-ті роки з’явились ще 23 неза-
лежні держави. Таким чином, лише за минулі сто років утворилось
майже три чверті сучасних держав, а саме 153 держави.

Варто зазначити, що в сучасних умовах актуальність даної наукової
проблеми зростає. Про це свідчить поява нових держав майже в ариф-
метичній прогресії: 2004 р. – з’явилося 1 невизнане державоподібне
утворення (Джамаат Аш-Шабааб); 2006 р. – 2 (Вазиристан, Галмудуг);
2008 р. – 3 (Абхазія, Косово, Південна Осетія); 2010 р. – 3 (Авдаленд,
Султанат Сулу, Республіка Хау Пакумото); 2011р. – 3 (Абьян, Азанія,
Джубаленд); 2012 р. – 3 (Демократична Республіка Бакассі, Ісламська
держава Азавад, Шабва); 2013 р. – 4 (Республіка Банксаморо, Народна
Республіка Еуахлаі – Квінсленд, Республіка Мурраваррі, Сірійський
Курдистан); 2014 р. – 4 («Донецька Народна Республіка», «Луганська
Народна Республіка», «Республіка Крим», Фалуджа) (див. рис.1). 

Тут слід наголосити, що в даній статті питання, пов’язані з появою,
так званих, «Донецької Народної Республіки» (ДНР), «Луганської
Народної Республіки» (ЛНР), не розглядаються взагалі з огляду на
кілька обставин. По перше, тому, що ці нові квазідержавні утворення
були проголошені й існують на теренах, які, згідно Конституції
України і міжнародного права, є легітимною і невід’ємною складовою
території української держави. По-друге, тому, що на цих територіях,
зокрема в так званих ДНР та ЛНР ведуться військові дії, в умовах яких
про «державотворчі процеси» там не може бути і мови. По-третє, тому,
що бракує достовірної, об’єктивної інформації щодо подій на згаданих
теренах, зокрема тих, що були анексовані Російською Федерацією. По-
четверте, тому, що питання про визнання згаданих самопроголошених
псевдодержавних утворень, здається, поки що на офіційному рівні
ніхто не ставив. Нарешті, тому, що зазначені питання є надзвичайно
складними, неоднозначними, а часом і вкрай суперечливими. Все це
вимагає окремого спеціального ґрунтовного їх дослідження, що, однак,
не входить в завдання даної статті. 
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Варто зауважити, що народження нових державоподібних утворень
досить часто супроводжувалися і супроводжуються ескалацією етно-
політичних конфліктів, а часом і їх перетворенням на етнічні війни.
Можна висловити припущення, що не виключені гострі етнополітичні
конфлікти щодо проблем утворення нових держав і в майбутньому.
Наголошуємо на цьому з огляду на те, що у світі, за різними даними,
нараховується від 3 до 5 тис. етнонаціональних спільнот1, частина яких
також може претендувати, а деякі з них вже претендують на створення
«власної» держави. Підтвердженням цього можуть служити приклади
прямих проявів народного волевиявлення, зокрема проведення (Уельс
та ін.) чи вже проведені відповідні референдуми (Шотландія тощо).

На рівні наукового дискурсу проблеми державного будівництва
невизнаних держав є досить актуальними та багатогранними. Перш за
все, заслуговують на увагу праці таких зарубіжних дослідників, як:
С. Бартоліні, К. Дойча, Р. Матсузакі, С. Роккана, Ч. Тіллі, Х. Спрюйта,
Ф. Фукуями та інших відомих вчених. Вони зробили помітний внесок
в теорію державотворення, ними було апробовано низку ідей, що
мають вагому концептуальну значимість. 

Важливий внесок належить також вітчизняним вченим. У ґрунтов-
них працях таких вчених, як О.В. Бабкіна, В.П. Горбатенко, О.В. Кар -
тунов, І.Ф. Курас, І.О. Кресіна, О.М. Майборода, В.О. Котигоренко та
інших безпосередньо чи опосередковано висвітлюються аспекти дер-
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жавотворчих процесів та етнополітичних конфліктів, зокрема в невиз-
наних державах.

Під час аналізу невизнаних держав, доцільно взяти до уваги факт,
що низка дослідників фокусує свою увагу здебільшого на внутрішніх
проблемах (створення та розвиток державної влади, формування націо-
нальної ідентичності тощо). Проте, не менш важливими виступають і
зовнішні проблеми, які впливають на загальне становище невизнаної
держави та її міжнародний статус. 

Перш за все, необхідно зазначити, що вітчизняні науковці поряд з
концептом «державне будівництво» впроваджують в науковий обіг
українізовані поняття, зокрема, такі, як «розбудова держави» та «дер-
жавотворення». На окрему згадку заслуговує понятійно-категоріаль-
ний апарат деяких західних дослідників, а саме – «державне форму-
вання» («state formation»), «національне будівництво» («nation buil-
ding»)2. Проте, у 1980-1990-х роках відмінності між поняттями «дер-
жавне будівництво», «державне формування» та «національне будів-
ництво» зникли. Погоджуючись з цим судженням, додамо тезу відомо-
го вітчизняного вченого О.В. Картунова, одного із засновників етнопо-
літології в Україні, який наголошує: «…і етнос, і нація можуть існува-
ти без держави, держава може існувати без нації, але без етносу не
може виникнути ні нація, ні держава…»3. Інший відомий вітчизняний
науковець, один із засновників політичної етнології І.М. Варзар теж
притримується цієї позиції. На його думку, саме народ-етнос виступає
самодостатнім державотворчим суб’єктом4. Отже, при аналізі держа-
вотворчих процесів в невизнаних держава ми будемо виходити з того
положення, що державотворення уособлює в цілому і етнічне, і націо-
нальне будівництво. Не можна не зважати на те, що часом протистоян-
ня і придушення намагань етнічних груп створити свою незалежну
державу призводять до зростання інтенсивності сепаратистських рухів
у світі. Однак, перконливою є думка відомого вітчизняного дослідника
І.О. Кресіної, про те, що дестабілізацію етнополітичної ситуації в дер-
жавах провокують не лише етнічна дискримінація, невдоволення окре-
мих етноспільнот своїм статусом, рівнем забезпечення прав та інтер-
есів, але також і політичні, економічні та соціальні протиріччя, що
можуть призводити до дезінтеграції держав5. Прикладом може слугу-
вати нещодавній референдум у Шотландії, однією з причин якого був
саме економічний фактор. Саме тому, ефективне державне будівництво
відіграє важливу роль не лише у розбудові існуючих визнаних держав,
а й у побудові будь-якої нової держави, у зміцненні її стабільності та у
міжнародному визнанні/невизнанні.

Державне будівництво (state building) є однією із центральних
дослідницьких проблем сучасної світової політичної науки. На погляд
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американського соціолога і політолога Ч.Тіллі, державне будівництво –
це «процес появи спеціальних кадрів, контроль над спільною територі-
єю, лояльність і міцність політичних інститутів з централізованим та
автономним становищем, які утримували б монополію на насильство
по відношенню до населення даної держави»6.

Суттєве уточнення в поняття «державне будівництво» вносить лако-
нічна дефініція, яку дають британські вчені А. Роча Менокал та
В. Фрітц, а саме: «державне будівництво – це процес, завдяки якому
держави покращують свою здатність до функціонування»7. Одразу ж
зазначимо, що переважна більшість вітчизняних та західних дослідни-
ків виокремлюють два теоретичних підходи до його визначення, а саме
«екзогенний» та «ендогенний» підходи. Перший визначає поняття
«державне будівництво», як діяльність, здійснювану зовнішніми
суб’єктами та спрямовану на реконструкцію слабких політичних інсти-
тутів або держав, що перебувають в конфліктному чи постконфліктно-
му статусі. Він також розглядає державне будівництво, як діяльність
однієї країни по відношенню до іншої, як правило, після тієї чи іншої
форми втручання (наприклад, операції ООН з підтримання миру).
Згідно з «екзогенним» підходом, основна увага щодо підтримки дер-
жавного будівництва приділяється тим державам або ж автономіям, де
спостерігаються деструктивні тенденції в розвитку політичних інсти-
тутів, економіки, навколишнього середовища, а також відбуваються
процеси реінтеграції, етнічної чи релігійної роз’єднаності. Виходячи з
тези, представленої в доповіді групи експертів Організації економічно-
го співробітництва та розвитку (ОЕСР), «ендогенний» підхід передба-
чає, що держави не можуть займатися державним будівництвом за
межами своїх власних кордонів. Мається на увазі, що вони лише
можуть впливати, підтримувати чи перешкоджати таким процесам8.

Неабияке теоретичне та практичне значення для аналізу політично-
го феномену появи та державотворення невизнаних держав має також
інституційний підхід. Він досить добре розроблений в політичній науці
і його використання може забезпечити об’єктивне дослідження полі-
тичних процесів. На думку автора даної статті державне будівництво в
широкому сенсі розуміється, як безперервний, тривалий і ендогенний
процес встановлення та/або розробки легітимних та ефективних дер-
жавних інститутів. Загальновідомо, що будь-яка держава, у тому числі
невизнана, в період свого народження та формування потерпає від тим-
часових труднощів в реалізації суверенних повноважень. Відбува -
ються, говорячи словами вітчизняного вченого державотворчих проце-
сів в Україні В.П. Горбатенка, відцентрові тенденції, пов’язані не лише
з труднощами суспільного існування в рамках застарілих політичних
систем, а й зі зростанням/піднесенням національної самосвідомості9.
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Заохоченню етнонаціональних спільнот до створення своєї «влас-
ної» держави сприяє національна свідомість і саме вона стає першо-
черговою причиною появи зростаючої кількості нових державоподіб-
них утворень. На кінець 2014 р. у світі загалом нараховується 195
визнаних держав, з яких 193 є членами ООН, ще 6 держав вважаються
частково визнаними (Абхазія, Косово, Палестина, Південна Осетія,
Тайвань та Турецька Республіка Північного Кіпру). До цього числа
також необхідно віднести ще три невизнані держави –
Придністровська Молдавська Республіка, Сомаліленд та Нагорний
Карабах (хоча останню нещодавно визнав американський штат
Каліфорнія). Таким чином, загальна кількість становить приблизно 204
держави, проте деякі політологи зазначають, що дана цифра може
збільшитися в кілька разів10,11.

Можна висловити припущення, що державне будівництво невизна-
ної держави, в першу чергу, залежить від ефективності функціонуван-
ня базових політичних інститутів. В умовах численних загроз існуван-
ня нової держави, створення інституційної бази визначається якістю
влади нової держави та готовністю населення підтримати ідею неза-
лежності. Особливістю державного будівництва в невизнаних держа-
вах (в порівнянні з визнаними державами), є підвищений вплив на
політичні процеси в них суміжних держав і міждержавних структур,
що впроваджують різного роду обмеження на політичні та економічні
процеси становлення державності. Цю точку зору поділяють також
дослідники Інституту розвитку (м.Сассекс, Великобританія) Д.
Леонард і М. Мур. Вони слушно зазначають, що міжнародна спільнота
не має можливості повністю забезпечувати державотворчий процес в
інших державах11. 

На погляд Ч. Тіллі, недоліком вже існуючих досліджень державот-
ворчих процесів є дефіцит уваги до місця і ролі міжнародних чинників:
«Більшість існуючих пояснень хибні (fail), оскільки ігнорують той
факт, що різні типи держав ставали повноцінними державами на різних
етапах європейської історії, а також тому, що різноманітність держав
(state-to-state variation) визначають, скоріш за все, за їх індивідуальни-
ми характеристиками, ніж за відносинами між ними»13. 

Такої ж думки притримується і В.П. Горбатенко, зазначаючи, що
необхідно досліджувати вплив міжнародної спільноти на держави, а
також переосмислити всю систему міжнародного права, оскільки воно
може об’єктивно виступати гарантією міжнародної безпеки14.

Мала рацію також британський вчений А. Роча Менокал, ствер-
джуючи, що у зв’язку з тим, що процес державного будівництва носить
політичний характер, заходи щодо створення нових держав можуть
посилювати міжнародну напруженість і викликати подальші конфлік-
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ти15. Дійсно, процеси, пов’язані з визнанням державності досить
складні й суперечливі. Проте, їх основний вектор визначається заці-
кавленістю внутрішньої еліти та/або міжнародної спільноти в забезпе-
ченні стійкості функціонування базових політичних інститутів.

Проте є підстави вважати, що підходи міжнародної спільноти до
врегулювання проблем невизнаних держав в значній мірі визначають-
ся не інтересами народів, які там проживають, а «подвійними політич-
ними стандартами» провідних світових акторів. США, Росія та деякі
країни ЄС використовують існуючу регіональну нестабільність в своїх
цілях. Вони не пропонують універсальних механізмів щодо проведен-
ня державотворення в невизнаних державах. Основними рисами полі-
тики «великих держав» та більшої частини міжнародного співтоварис-
тва стають лише «заморожування» та міжнародне невизнання нових
державоподібних утворень. 

На слушну думку В.П. Горбатенка, це пов’язано з поширенням й
утвердженням універсальної ідеології прав людини, що найчастіше
ставиться вище державних інтересів і слугує приводом до санкціоно-
ваного (з боку міжнародних структур) вторгнення в ці держави16. А це,
як засвідчує, світовий досвід, не сприяє демократичному політичному
розвиткові, а лише стримує залучення інвестицій до них та негативно
впливає на стан якості життя населення цих нових державоподібних
утворень.

Певний науковий інтерес і практичне значення тут мають пропози-
ції дослідника Массачусетського технологічного університету (США)
Р. Матсузакі, який, зокрема, зазначає: «Ключем до успіху державотвор-
чого процесу є створення ідеального набору правил та інновацій, які б
заохочували політичну відкритість, ефективно пригнічували корупцію
і пом’якшували б міжетнічну напруженість у постконфліктному сере-
довищі»17.

Неменш цікавий і конструктивний алгоритм державотворення
запропонував відомий західний вчений Ф. Фукуяма у праці «Сильна
держава: управління та світовий порядок в ХХІ столітті»:

1) «постконфліктна перебудова» настає, коли держави виходять зі
стану конфлікту, як, наприклад, Косово, де структура держави повніс-
тю зруйнована і потрібне її повне реформування;

2) «створення власних державних установ» на основі наявної
стабільності;

3) «зміцнення державних інститутів» (дана стадія, на погляд
Ф. Фукуями, найскладніша, тому що більшість слабких держав не
може охопити такі сфери, як законодавча, податкова та освітня)18.

Погоджуючись і з вищенаведеними пропозиціями, ще раз підкрес-
лимо, що державне будівництво в невизнаних державах має досить
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вагоме значення, оскільки рівень його ефективності впливає на їх між-
народне визнання/невизнання. Зокрема, німецький вчений Д. Ісаченко
у своїй праці «Побудова неформальних держав: державне будівництво
на Північному Кіпрі та у Придністров’ї» теж стверджує, що державне
будівництво не може бути повністю завершене без визнання міжнарод-
ною спільнотою нових держав19.

Підсумовуючи все вищенаведене, необхідно зазначити, що держав-
не будівництво та міжнародне визнання досить часто виступають взає-
мозалежними феноменами, які суттєво впливають на подальшу долю
невизнаних держав. 
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І. С. КАМІННИК

ПОПУЛІЗМ В СИСТЕМІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ: 
ПІДХОДИ, ЩО ГАЛЬМУЮТЬ РЕфОРМУ

Досліджуються політичні та структурні проблеми реформування системи
надання соціальних послуг в Україні. Розглянуто розподіл системи соціальних
послуг на три умовні сфери, які мають власні закони, окремі соціальні групи, влас-
ні структури та окреме фінансування. Посилаючись на законодавчу базу охарак-
теризовано наявність не пов’язаних між собою сфер надання соціальних послуг,
що не дозволяє вийти на загально – державні принципи реформування даного
напряму соціальної політики. Це викликано активним використанням соціального
популізму, який імітує проведення реформи та не дозволяє вийти на європейські
стандарти надання соціальних послуг.

Ключові слова: система надання соціальних послуг; соціальні послуги; соціаль-
на політика; роздержавлення соціальної сфери; соціальне замовлення; соціальні
групи; соціальний популізм.

Каминник И.С. Популизм в системе предоставления социальных услуг:
подходы, тормозящие реформу

Исследуются политические и структурные проблемы реформирования систе-
мы предоставления социальных услуг в Украине. Рассмотрено разделение систе-
мы социальных услуг на три условные сферы, которые имеют собственные зако-
ны, отдельные социальные группы, отдельные структуры и отдельное финанси-
рования. Опираясь на законодательную базу, дана оценка наличию не связанных
между собой сфер предоставления социальных услуг, что не позволяет выйти
общегосударственные принципы формирования данного направления социальной
политики. Это происходит в связи с активным использованием социального попу-
лизма, который создает видимость реформы и не позволяет выйти на европей-
ские стандарты организации системы предоставления социальных услуг.

Ключевые слова: система предоставления социальных услуг; социальные услу-
ги; социальная политика; разгосударствление социальной сферы; социальный
заказ; социальные группы; популизм.

Kaminnik Igor. Populism in the social service system: approaches that inhibit
reform

The article deals with political and structural issues of reforming the social services
system in Ukraine. The author considered three areas of distribution of social services
system. Each area follows its own laws, has individual classes, and manages its own
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structural systems as well as they are funded separately from each other. According the
legislation the unrelated areas which are engaged in granting of social services and
hamper the national principles to reform the social policy were analyzed. Thus, sprea-
ding a social populism puts the brakes on the reform and keeps out raising the European
level of social services.

Key words: social services system, social services, social policy, privatization of
social services, social contracting, social groups, social populism.

В умовах економічної кризи та реалізації євроінтеграційних праг-
нень України важливою проблемою стає реформування системи надан-
ня соціальних послуг. Перехід від утримання установ до надання соці-
альних послуг громадянам, які опинилися в складних життєвих обста-
винах відповідно державних стандартів, є важливим кроком до євро-
пейських норм їх організації. Важливими завданнями в цьому напряму
є підвищення адресності допомоги та роздержавлення сфери надання
соціальних послуг – залучення на договірних умовах надавачів послуг
незалежно від форм власності. В статті розглянуто соціальний попу-
лізм як основний підхід до реформування системи соціальних послуг в
Україні, який не дозволяє відійти від «керованої бідності» до європей-
ських принципів формування соціальної політики.

В науковому обґрунтування реформування системи надання соці-
альних послуг активно задіяні підрозділи Мінсоцполітики та значна
кількість неурядових організацій (Програма розвитку ООН, UNISEF;
Організації що працюють в сфері подолання епідемії ВІЛ та тубер-
кульозу, такі як: ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій») тощо. 

Дослідники пропонують ряд варіантів щодо вирішення проблеми
роздержавлення в наданні соціальних послуг, але і до сьогодні таке
важливе питання немає вирішення. Вагоме значення для сучасної полі-
тичної науки мають роботи І.І. Тарабукіної, О.В. Суліми, Т. Семигіної,
Л.І. Ільчука., О.О. Давидюк. Значна кількіуть публікацій щодо рефор-
мування системи надання соціальних послуг розміщена на сайтах
Центру перспективних соціальних досліджень, при якому працює
Координаційно-експертна рада з питань соціальної політики, важли-
вим завданням якої є реформування системи надання соціальних
послуг1. Важливий вклад в осмислення проблем реформування систе-
ми надання соціальних послуг внесли фахівці ВБФ «Коаліція ВІЛ-сер-
вісних організацій» які активно займаються не тільки аналізом про-
блем, але й розробкою нового законодавства2. Досить цікавий аналі-
тичний матеріал міститься на сайті Національного інституту стратегіч-
них досліджень при Президентові України3. Практично усі дослідники
пропонують певні зміни до чинного законодавства, опираючись на сві-
товий досвід без реальної зміни у самій системі надання соціальних
послуг та визначення на неї впливу соціального популізму.
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Реформування системи соціальних послуг почалось з моменту її
створення та прийняття Закону України «Про соціальні послуги» ще у
2003 році4. Але, на превеликий жаль, і досі існує неузгодженість зако-
нодавчих та нормативних актів щодо термінів, категорій, наявні про-
блеми з реалізацією вже прийнятих підзаконних актів, а також з від-
сутністю підходів щодо розрахунку їх фінансування на одного отриму-
вача на заміну традиційним підходам утримання установ. 

E СРСР монополія на соціальну політику була підкріплена монопо-
лією на усі ресурси країни та на засоби виробництва. В незалежній
Україні, патерналістська модель соціальної політики губить економіку
країни та сприяє зубожінню населення в наслідок неможливості вико-
нати усі соціальні гарантії держави. Соціальний захист та соціальне
забезпечення – найбільша видаткова стаття зведеного бюджету Украї -
ни, обсяг якої перевищує навіть видатки на охорону здоров’я, освіту та
економічну діяльність. В таких умовах важливим інструментом соці-
альної політики стає соціальний популізм, який активно використову-
ється для впливу власне на соціально незабезпечених та бідних грома-
дян. Важливими чинниками укорінення популізму в сучасному україн-
ському суспільстві є «масовізація суспільства» яка призводить до: під-
вищення ефективності впливу інформаційних технологій та соціаль-
них мереж на формування суспільної думки; взаємозв’язок між влас-
никами інформаційних/матеріальних ресурсів та «власниками» дер-
жавної влади; різке скорочення доходів громадян та соціальне розша-
рування населення, значна кількість знедоленого населення живе за
межею бідності. Боротьба за виживання не дозволяє мати вільний час,
фізичні ресурси для незалежної діяльності в напряму осмислення
реаль них шляхів вирішення соціальних проблем. Відсутність коштів
означає також звуження інформаційних каналів через які потрапляє
інфор мація та висновки експертів щодо гострих проблем соціальної
політики. 

В Україні соціальний популізм як ідеологія розвивався та впровад-
жувався на тлі відсутності реальних показників щодо виживання люди-
ни. Прожитковий мінімум як важливий показник радянської системи
соціальної політики яка була спрямована на підтримку громадян на
рівні мінімального споживання, в сучасній Україні став інструментом
управління соціумом за рахунок соціальних виплат та пільг. Для роз-
робки кроків протидії популізму, та забезпечення реальних реформ
соціальної сфери, важливим є визначення популізму як постійно
діючого інструменту соціальної політики. Термін «соціальний попу-
лізм» використовується в ЗМІ та виступах політиків, але він викори-
стовується в розумінні власне політичного популізму. 

355Юридичні і політичні науки



«Соціальний популізм», як інструмент соціальної політики, для
свого визначення потребує деяких уточнень, а саме: по-перше, соці-
альний популізм це ідеологічне підґрунтя для реалізації соціальної
політики держави, а не виключно передвиборча інформаційна техноло-
гія; по-друге, інструменти соціального популізму використовуються в
щоденній практичній діяльності державних органів та органів місцево-
го самоврядування, а не тільки як інструмент політичної боротьби у
передвиборчий період; по-третє, соціальний популізм, як ідеологію
вирішення соціальних проблем використовує не тільки влада, але й
системна опозиція; по-четверте, даний інструмент соціальної політики
спрямовано на зменшення кількості коштів, які держава сплачує насе-
ленню.

Спробуємо дати наступне визначення соціального популізму.
Соціальний популізм – метод прийняття та реалізації політичних
рішень в соціальній сфері який забезпечує: формальне виконання соці-
альних функцій держави щодо розвитку соціальної сфери; фактичне
погіршення соціально-економічного стану громадян.

Прикладом використання популізму є діяльність Міністерства соці-
альної політики з реформування системи соціальних послуг. Наразі
триває другий етап реформи системи надання соціальних послуг.
Завдання першого етапу були визначені ще в «Стратегії подолання бід-
ності», яка була затверджена Указом Президента України5. В цій
Стратегії були визначені основні напрями реформи системи надання
соціальних послуг, а саме: поглиблення адресності державної соціаль-
ної допомоги; окремі пільги населенню мають бути замінено на соці-
альні послуги; перехід від бюджетного фінансування відповідних дер-
жавних установ до програмного фінансування на конкурсних засадах
громадських організацій, які надаватимуть такі послуги тощо. Ці при-
нципові умови, які повинні забезпечити функціонування системи соці-
альних послуг дублювалися в усіх наступних стратегічних документах,
які були прийняті українською владою. Як наведено вище у 2003 році
ВРУ прийняла Закон України «Про соціальні послуги», який повинен
був стати базовим для реалізації завдань щодо реформування соціаль-
ної сфери та розвитку системи надання соціальних послуг. Але при-
йняття цього Закону не дозволило просунутись вперед. Норми викла-
дені в Законі в принципі не дозволяли запровадити механізми закупі-
вель соціальних послуг, та розробити механізми визначення їх вартос-
ті. В ньому взагалі не було надано визначення «соціальна послуга».
Наявне визначення «соціальні послуги» в множині як «комплекс захо-
дів» давало досить широке тлумачення та унеможливило на практиці
зведення соціальної послуги до заходів для яких можна прорахувати
кошторис. Визначений перелік соціальних послуг також досить широ-
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ко трактував соціальні послуги, які скоріше були сферами діяльності в
яких можливо застосування соціальних послуг ніж конкретною послу-
гою. В результаті для вирішення цього питання Наказом Міністерства
соціальної політики від від 03.09.2012 № 537 було затверджено
«Перелік соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у
складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати»6 .
Цей Перелік, всупереч Закону, визначав зовсім інші соціальні послуги,
що можуть надаватися цільовим групам. Крім того Наказ вводив соці-
альні послуги, які не були визначені в Постанові КМУ, якою було
затверджено «Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання
структурними підрозділами територіального центру соціального
обслуговування надання соціальних послуг»7. «Концепція реформу-
вання системи соціальних послуг» була схвалена у 2007 році та втра-
тила чинність у 2012 році. Вона, також передбачала реалізацію певних
завдань, які не були виконані. В «Стратегії реформування системи
надання соціальних послуг», зазначено, що Концепція реформування
системи соціальних послуг, схвалена розпорядженням КМУ від
13 квітня 2007р. № 178, реалізована не в повному обсязі внаслідок від-
сутності законодавчого регулювання питань, зокрема, щодо формуван-
ня соціального замовлення, визначення потреб адміністративно-тери-
торіальної одиниці у соціальних послугах, їх видах та обсягах, плану-
вання та надання соціальних послуг з урахуванням визначених потреб
і запровадження стандартизації зазначених послуг8. 

КМУ 13 березня 2013 року затверджено «План заходів на 2013–
2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання
соціальних послуг»9. Заходи з реформування системи соціальних
послуг передбачалися також Указом Президента України від 12 берез-
ня 2013 року № 128/2013 «Національний план дій на 2013 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава». Значні кошти на розробку моделей та заходів щодо рефор-
мування виділяються також міжнародними недержавними організація-
ми та проектами технічної допомоги. Паралельно до цих процесів
недержавні надавачі соціальних послуг об’єднуються задля розробки
спільного бачення щодо реформування системи соціальних послуг. Як
результат – неузгодженість в діях, дублювання зусиль, та ще більша
законодавча і технологічна заплутаність сфери надання соціальних
послуг. 

Автор вважає за необхідне виділити базові проблеми в системі
надання соціальних послуг, а саме: 

– структурні проблеми пов’язані з неузгодженістю в діяльності
самого Міністерства соціальної політики в сфері надання соціальних
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послуг та наявністю трьох умовних сфер соціальних послуг, відповід-
но до цільових груп, а саме: 1. діти, сім’я, молодь; 2. інваліди, пенсіо-
нери, ветерани; 3. інші соціальні групи які фінансуються лише за раху-
нок місцевих бюджетів (бездомні, звільнені з місць позбавлення волі,
ВІЛ-інфіковані, групи, уразливі до ВІЛ тощо). Перші дві «сфери»
мають власну розгалужену систему установ та закладів Центрів соці-
альних послуг для сім’ї, дітей та молоді та Територіальних центрів
соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Мають
«власні» Закони, які розроблялися під конкретні структури: ЗУ «Про
соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» та ЗУ «Про соціальні
послуги». Соціальні послуги для третьої групи наразі надаються
виключно за рахунок місцевих бюджетів та коштів неурядових органі-
зацій, а також за кошти міжнародних донорів. В Стратегії реформуван-
ня системи надання соціальних послуг прописані завдання щодо необ-
хідності модернізувати наявну інфраструктуру соціальних послуг та
створити конкурентний ринок. Але цілком зрозуміло, що реалізація
стратегічного завдання переходу від бюджетного фінансування відпо-
відних державних установ до програмного фінансування на конкур-
сних засадах громадських організацій, які надаватимуть такі послуги,
в трьох вищевказаних сферах буде проходити по різному. Одночасно
ліквідувати розгалужену мережу Центрів буде проблематично. 

Що стосується сфери, яка фінансується виключно за рахунок місце-
вих бюджетів, то там ситуація з недержавними надавачами дещо інша.
Наприклад, недержавні заклади для бездомних та звільнених з місць
позбавлення волі завдяки тому, що ці соціальні групи фінансувалися за
рахунок виключно місцевих бюджетів, вже зараз становлять не менш
ніж 40% від загальної кількості таких установ. І цей показник буде
збільшуватись. Але коштів на ці послуги у місцевого самоврядування
та місцевих органів виконавчої влади практично не має. Міністерство
не тільки не здійснює передачу фінансування, в нормативних докумен-
тах воно передбачає соціальне замовлення лише за рахунок бюджетних
коштів. Реалізується популістський принцип «делегування повнова-
жень» без «делегування коштів» для вирішення соціальних проблем
громад.

Постановою КМУ від 29 квітня 2013 р. № 324 було затверджено
«Порядок здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних
коштів». Показово, що ця постанова, всупереч ЗУ «Про соціальні
послуги», передбачає соціальне замовлення виключно за рахунок кош-
тів місцевих бюджетів. Крім того, всупереч необхідності впроваджен-
ня ринкових умов для недержавних надавачів соціальних послуг, ця
постанова вводить нові регуляторні норми які не передбачені ЗУ «Про
здійснення державних закупівель». Якщо відповідно до норми ст. 2
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цього Закону конкурси на закупівлі послуг повинні проводитись лише
коли сума дорівнює, або перевищує 100 000 грн., Постанова КМУ від
29 квітня 2013 р. № 324 вводить вимогу про проведення конкурсів при
закупівлі послуг до 100 000 грн. Враховуючи невизначеність механізму
формування «предмету соціального замовлення», можна передбачити
що кошти будуть розподілятися не на закупівлю соціальних послуг, а
на фінансову підтримку діяльності виключно громадських організацій.
Фінансування не соціальних послуг у відповідності до вартості послу-
ги та кількості отримувачів, а підтримку громадських організацій доз-
воляє виділяти кошти, буцімто на підтримку соціальної сфери, але без
жодних визначених фінансових нормативів. Це все перетворює соці-
альне замовлення в популістський механізм впливу на громадськість та
соціально незахищені верстви населення.

Всі ці результати дозволяють популістськи маніпулювати потреба-
ми людей, виходячи з інтересів комунальних та державних установ
соціального захисту. Навіть на місцевому рівні мова про перехід до
фінансування соціальних послуг не може йти без вирішення принци-
пових проблем фінансування соціальних послуг.

– фінансові проблеми впровадження системи соціальних послуг,
пов’язані, перш за все з неефективністю використання бюджетних
коштів, які спрямовуються в соціальну сферу. Також існує протиріччя
між намаганням держави скоротити бюджетні витрати, та намаганням
державних і комунальних надавачів соціальних послуг ці витрати
збільшити. Стратегія реформування системи надання соціальних
послуг, передбачає також запровадити механізм соціального замовлен-
ня для посилення конкуренції серед суб’єктів, які їх надають та розро-
бити і запровадити механізм їх фінансування за принципом «гроші
ходять за отримувачем послуг». Але ці механізми створення ринку
соціальних послуг є вторинними по відношенню до питання предмету
соціального замовлення, тобто обсягу коштів з бюджетів на надання їх
певного обсягу. Про неможливість проводити закупівлі соціальних
послуг у недержавних надавачів свідчить досвід використання
Постанови КМУ від №559 «Про затвердження Правил організації та
проведення конкурсу на залучення бюджетних коштів для надання
соціальних послуг», яка носила явно популістський характер, була
прийнята у 2004 році та втратила чинність у 2013. Але до втрати чин-
ності дана постанова не використовувалась.

Соціальний популізм заважає керівництву держави поглянути
реально на проблеми реформування системи надання соціальних
послуг та віднайти рішення щодо роздержавлення, створення їх ринку,
визначення реального рівня прожиткового мінімуму, на якому, як на
базовому державному соціальному стандарті базуються усі інші фінан-
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сові розрахунки та виплати. Реформування системи надання соціаль-
них послуг в сьогоденні є лише популістським гаслом для міжнарод-
них організацій та недержавних надавачів соціальних послуг.
Нормативи їх фінансування мають визначатися державними стандарта-
ми соціальних послуг. Також необхідно впровадити систему розрахун-
ку вартості послуги на одного клієнта. Принцип «гроші ходять за отри-
мувачем послуг» може розглядатися як форма соціальної допомоги.
При цьому, виплати одному отримувачу не будуть перевищувати про-
житковий мінімум, навіть якщо не відповідатимуть «економічно
обґрунтованій» вартості послуг, на які він має право згідно стандартів.
Соціальний популізм як інструмент соціальної політики, в даному
випадку відповідає змісту його визначення. Реформа системи надання
соціальних послуг проводиться лише на папері та в звітах міжнарод-
них та недержавних організацій.
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І. М. ЛОГУЩЕНКО

ПОЛІТОЛОГІчНЕ ТЛУМАчЕННЯ ІНСТИТУТУ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Розглянуто соціальну відповідальність як політологічну категорію. Визначено
її політичну природу, пускові механізми, форми прояву. Встановлено співвідношен-
ня соціальної відповідальності з традиційними засадами політичного устрою.
Зосереджено увагу на вигодах суспільства та держави в цілому від якісного онов-
лення соціально-відповідальних зв’язків у сфері політико-владних відносин.

Ключові слова: соціальна відповідальність, соціальна держава, влада, суб’єк-
ти владних відносин, громадянське суспільство, громадянин.

Логущенко И.Н. Политологическое толкование института социальной
ответственности

Рассмотрена социальная ответственность как политологическая категория.
Определены её политическая природа, пусковые механизмы, формы проявления.
Установлено соотношение социальной ответственности с традиционными прин-
ципами политического устройства. Внимание сосредоточено на выгодах обще-
ства и государства в целом от качественного обновления социально-ответствен-
ных связей в сфере политико-властных отношений.

Ключевые слова: социальная ответственность, социальное государство,
власть, субъекты властных отношений, гражданское общество, гражданин.

Logushchenko Inna. Political science interpretation of institute of social respon-
sibility

The article considers social responsibility as political science category. Its political
nature, buttons of starting, manifestations are defined. It has been ascertained the rela-
tion of social responsibility with the traditional principles of the political system.
Attention are focused to exploring the benefits for society and the state from a qualita-
tive renewal of social-responsible relations in political and authoritative area.

Key words: social responsibility, welfare state, authority, subjects of authoritative
relations, civil society, citizen.

Зараз, коли навіть розвинені соціально-орієнтовані демократичні
країни світу переживають кризу соціальних держав, наукова спільнота
активно займається пошуком ефективних інструментів розв’язання
гострих та швидко прогресуючих соціальних проблем. У численних
дослідженнях доведено, що одним із суспільно-значущих інститутів,
який спроможний подолати асиметрії соціально-економічного розвит-
ку та встановити стабільну соціальну динаміку, є інститут соціальної
відповідальності.
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Питання становлення і розвитку соціальної відповідальності поча-
ли підніматися в українській науці не так давно – з початком XXI сто-
ліття. Евристичний потенціал цієї міждисциплінарної категорії, як вия-
вилось, зацікавив науковців з різних галузей знань.

Сьогодні, в процесі суспільних перетворень поряд із становленням
нових видів суспільного капіталу, інтенсивним розвитком інформацій-
но-комунікаційних технологій відбувається швидка сегментація соці-
ального простору, що зумовлює переміщення важелів соціального кон-
тролю у політичну сферу. До того ж маємо ряд наростаючих негатив-
них тенденцій в сучасних трансформаційних процесах політико-влад-
них відносин. Зокрема, ознакою сьогодення є: поширення «популяр-
ності» свавілля представників державної влади; непослідовність
запропонованої ними політики; неспроможність влади в ряді країн
виконувати соціальні функції; розповсюдження практики діяльності
органів державної влади переважно «в пожежному режимі»; нездат-
ність запроваджуваних в останні роки реформ призвести до позитив-
них змін, які б мали сталий системний характер, та інші малоприємні
явища. Відтак існує нагальна потреба в активізації участі політологіч-
ної науки в дослідженні інституту соціальної відповідальності.

Значний внесок у розробку теоретичних засад формування соціаль-
ної відповідальності суб’єктів владних відносин здійснили Х. Байєр,
В. Бакуменко, Б. Венер, В. Винниченко, Ю. Габермас, М. Драгоманов,
Ф. Каухман, Т. Маршалл, Ф. Нойман, В. Нікітін, В. Погорілко, Г. Ріттер,
І. Савченко та інші. 

В той же час політична природа інституту соціальної відповідаль-
ності, а також співвідношення соціальної відповідальності з традицій-
ними засадами політичного устрою залишаються недостатньо розкри-
тими. Більше того, соціальна відповідальність представників держав-
ної влади перед народом у світовому масштабі є нереалізованою.

Науковцями доведено, що феномен, який є предметом даної статті,
повністю випливає з мети соціальної держави, і, зокрема, полягає у
наданні населенню шансу на розвиток в умовах стабільно-наростаючої
захищеності, соціальної справедливості і добробуту, а також у попов-
ненні прав громадянина додатковими правами учасника політичного та
соціального процесу1.

Такий шанс з точки зору політичної науки може забезпечуватись
соціально-відповідальними суб’єктами політико-владних відносин, до
яких належить «кожний соціально-активний суб’єкт, що приймає
участь у суспільному житті, і який є включеним у систему соціальної
взаємодії2» та наділений владними повноваженнями. Це й окремі орга-
ни державної влади, і державні посадові особи, і державні та політич-
ні організації й інші органи та установи, утворені для реалізації інтер-
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есів політично домінуючих соціальних груп, а також окремий громадя-
нин, держава та громадянське суспільство в цілому.

Якщо звернутися до теоретичних аспектів, то соціальна відпові-
дальність «як універсальна, всезагальна форма зв’язку та взаємозалеж-
ності особистості та суспільства виникає зі становленням соціуму і
становить собою необхідну умову його існування в якості виокремле-
ної цілісної частини матеріальної дійсності3», а також регулюється від-
повідними соціальними нормами. Оскільки в суспільстві під впливом
різних чинників (історичних, політичних, ментальних тощо) можуть
діяти різноманітні формати (набори) соціальних норм, то відповідно і
соціальна відповідальність існує в різних її інтерпретаціях. 

Так, в тоталітарній державі з централізованою владою соціальну
відповідальність розглядають лише як відповідальність громадянина
(громадянського суспільства) перед державою. Владні суб’єкти при
цьому не несуть соціальної відповідальності перед конкретним грома-
дянином. Зокрема, в Радянській Україні «турбота» влади про задово-
лення повсякденних потреб громадян виявлялася в нещадному пока-
ранні їх за опір та інакодумство. Держава допомагала певним групам
селян за рахунок коштів інших груп, сама нічого не вкладаючи, хоч
податки на селян були на той час головним джерелом наповнення
держ бюджет4.

Зовсім інша ситуація спостерігається у демократичних політичних
режимах, які забезпечують громадянам певний спектр соціальних прав
та гарантій. Тут під соціальною відповідальністю розуміють взаємну
відповідальність, що існує як з боку держави перед громадянином (сус-
пільством), так і з боку громадянина перед державою (суспільством). 

Однак, взаємна залежність цих суб’єктів зумовлює появу діалектич-
но-суперечливих відносин, в ході яких відбувається зіткнення інтересів
та можуть виникати кардинально протилежні позиції. Як стверджує
І.Савченко, урівноважити їх можна за допомогою конституційно-пра-
вового регулювання5. Однак, на нашу думку, на практиці цього виявля-
ється замало, оскільки встановленням певних законодавчих обмежень
не завжди можна забезпечити (вже не кажучи посилити) соціальну від-
повідальність суб’єктів владних відносин. Окрім того, де-факто пред-
ставники державної влади (президент, уряд, парламент тощо) перебу-
вають у привілейованому становищі щодо більшості законотворчих
процесів і саме вони є кінцевою інстанцією, де «народжується» той чи
інший законодавчий акт. Тож обмеження можуть бути встановлені
таким чином і в такому об’ємі, як це буде вигідно саме носіям держав-
ної влади. Наприклад, юридична гарантія недоторканності окремих
категорій осіб (депутатів, дипломатів, суддів, парламентерів тощо) та
індемнітет, які існують сьогодні в різних варіаціях в ряді країн світу,
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що нібито полягають в «забезпеченні безперешкодного та ефективного
здійснення посадовою особою своїх функцій»6, насправді можуть при-
ховувати інший зміст, зокрема, забезпечувати правову можливість
уникнення відповідальності або певного примусу, які могли би бути
застосовані за звичайних обставин. 

Відповідно до цього, на нашу думку, баланс між суперечностями
влади і громадянина має також забезпечуватися високим рівнем соці-
альної активності та організованості народних мас. Важливо, щоб гро-
мадяни в цьому розумінні не просто мали декларативно проголошені
свободи і права, а й реальну можливість та внутрішнє переконання
уміло й активно застосовувати їх на практиці. Наприклад, регулярно
цікавитися справами владних суб’єктів, користуватися правом вільної
критики та надавати негативну оцінку їх діяльності, активно протис-
тояти беззаконню, виражати незадоволення або недовіру будь-яким
суб’єктам влади, не виконувати «злочинні» розпорядження, накази
тощо.

Таким чином, соціальна відповідальність суб’єктів політико-влад-
них відносин виникає за умов прямого поєднання суспільного соціаль-
ного контролю, що полягає в активізації соціальної відповідальності
кожного учасника суспільства, та конституційно-правового регулюван-
ня, в ході якого встановлюються законодавчі обмеження активності
державної влади стосовно особистості, а також визначаються її конк-
ретні зобов’язання, спрямовані на забезпечення інтересів громадян.

Однозначної підтримки заслуговує ідея паритету індивідуальної
(колективної) та державної соціальних відповідальностей. Зокрема,
І. Савченко стверджує, що превалювання індивідуальної (колективної)
відповідальності громадян перед державною або превалювання соці-
альної відповідальності держави по суті суперечать змісту соціальної
держави. Більше того, на нашу думку, асиметрії соціальної відпові-
дальності на користь держави або громадянина неодмінно призведуть
до певних дисбалансів у процесі суспільного розвитку.

Водночас, якщо соціально-безвідповідальне суспільство (громадя-
нин) отримує негативні наслідки своєї діяльності (бездіяльності) у
формі зниження якості життя та добробуту, так би мовити, автоматич-
но, то негативні наслідки для державних посадових осіб та органів дер-
жавної влади не наступають без спеціального втручання або застосу-
вання певних механізмів.

Ще науковці радянських часів вбачали сутність соціальної відпові-
дальності в обговоренні вчинку у світлі діючих соціальних норм і цін-
ностей, з метою покладення на суб’єкта, що його здійснив, позитивних
чи негативних санкцій7. Ідея оцінювання соціальної відповідальності
влади з винесенням відповідного вердикту форсується і сьогодні.
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Зокрема, існує одностайне переконання, що влада створюється для
народу, а не народ – для влади. Народ, як єдине джерело влади, є абсо-
лютом, що включає в себе всю повноту влади та делегує свої повнова-
ження державним органам і органам місцевого самоврядування на під-
ставі цивільного договору народу з владою – Конституції. Отже, якщо
народ обирає органи влади, то він має повне право «спитати» з них за
результати їх діяльності. Ю. Мухін з цього приводу розробив цілий
механізм покарання та заохочення представників державної влади,
який полягає в тому, що робота парламенту, президента, інших пред-
ставників влади має оцінюватися народом під час вільних виборів.
Результати виборів вирішують подальшу долю можновладців. Так, пре-
зидент, політика якого призвела до погіршення життя народу, позбав-
ляється, наприклад, президентського утримання після складання
повноважень або інших привілеїв, які він міг би мати в результаті пози-
тивної оцінки президентської роботи8.

Маємо погодитись з Ю. Мухіним, що заходи покарання та заохо-
чення є безперечно необхідними, оскільки без них складний механізм
реалізації соціальної відповідальності влади буде незавершеним. Але
наголосимо також і на тому, що покарання та заохочення повноцінно
виконуватимуть свою місію за умови їх невідворотності.

Більше того, реалізація інституту соціальної відповідальності у
сфері владних відносин має включати дієві механізми недопущення до
влади осіб, які здійснюють або раніше вчинили антиморальні вчинки,
та народні важелі відсторонення від влади недостойних і «неспромож-
них» державних діячів. В першу чергу існує необхідність перегляду
строків повноважень парламенту та президента, які в багатьох країнах
світу, і в тому числі в Україні, складають близько 4-5 років. Справа в
тому, що всі суспільні процеси сьогодення значно пришвидшились.
Все, що раніше відбувалося за 10 років, довершується вже за 2-4 роки.
Тож, на нашу думку, такі довготривалі терміни повноважень та, відпо-
відно, проведення виборів лише раз на 4-5 років обмежують реалізацію
соціальної відповідальності влади народу.

Таким чином, основною доктриною концепції соціального контро-
лю є прямий або опосередкований тиск на органи державної влади та
державних посадових осіб з боку суспільства, в ході якого обмежуєть-
ся свобода дій владних суб’єктів, а їх діяльність спрямовується в стро-
го визначеному напрямі, незалежно від бажання. 

У цьому вбачається суттєва різниця між пусковими механізмами
соціальної відповідальності президента, уряду, парламенту, інших
владних суб’єктів та пусковим механізмом соціальної відповідальнос-
ті громадянина. Останній має усвідомити суспільні проблеми та добро-
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вільно взяти на себе відповідальність за наслідки своїх або чужих сус-
пільних дій, керуючись фактично інстинктами самозбереження.

Пояснюється такий феномен дуалістичною природою соціальної
відповідальності влади. Так, будь-яка посадова особа, наділена владни-
ми повноваженнями, є уособленням щонайменше двох іпостасей. По-
перше, це є людина-громадянин, яка, як уже було сказано вище, має
добровільно прогнозувати та враховувати соціально-значимі наслідки
своєї діяльності, попереджувати та мінімізувати ризик і шкоду стосовно
інших суб’єктів, а також піклуватися про інших членів суспільства9. По-
друге, це «найманий народом працівник», на якого покладаються
обов’язки та надаються права і повноваження для досягнення єдиної
мети – своїми діями організувати населення на захист народу (майбут-
нього і теперішнього покоління) від духовного та матеріального погір-
шення життя. Тому народний обранець зобов’язаний діяти тільки у
напрямі забезпечення реалізації вищевказаної мети, відсуваючи особис-
ті інтереси на другий план. В той же час, соціальна відповідальність
посадовця-носія влади має статус солідарної, оскільки він не звіль -
няється від соціальної відповідальності громадянина і несе соціальну
відповідальність народного обранця з владними повноваженнями.

Таким чином, під соціальною відповідальністю як політичною
концепцією пропонуємо розуміти «певний соціально-політичний
стан»10 або форму регулювання соціально-політичної поведінки як
суб’єктів владних відносин (органів державної влади та державних
посадових осіб), так і окремих громадян та суспільства в цілому, що
означає їх взаємне свідоме, добровільне або примусове сумлінне став-
лення до прийняття суспільно-значимих рішень та забезпечення соці-
альних норм, прав і свобод людини, за якого неминучі негативні
наслідки і позбавлення є нормальною реакцією на випадки незадовіль-
ного виконання соціальних функцій та гарантій для будь-якого з
вищевказаних суб’єктів.

Оскільки основою соціальної відповідальності є базова та життєво
значима потреба суспільства в соціальному благополуччі, зовнішній її
прояв з позиції політичної науки, перш за все, полягає в ефективному
управлінні суспільно-політичними процесами, в ході якого забезпечу-
ється нарощування не тільки економічної потужності країни, а й кіль-
кісних та якісних показників в інших сферах суспільного життя, зокре-
ма, таких як соціальна, духовно-моральна, культурно-освітня, науково-
технічна, оборонна тощо. Відтак, інструментами реалізації соціальної
відповідальності є соціальна політика та соціальна структура насе -
лення.

На засадах світового досвіду можна сформувати критерії, дотри-
мання яких дає змогу визначити соціально-відповідальне здійснення
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владних повноважень, яке забезпечує реалізацію функції «служіння
влади народу»: 

– дотримання та реальне виконання владою проголошених цілей,
програм, обов’язків і обіцянок; 

– регулярне звітування носіїв державно-владних повноважень
перед народом про виконані завдання та проведену роботу*; 

– відкритість і прозорість рішень та дій влади, бюджетного плану-
вання та витрат, які здійснюються нею в процесі реалізації політико-
владних функцій; 

– широке застосування механізмів виявлення суспільних настроїв,
соціальних настанов і потреб суспільства; 

– «чутливість» влади до запитів громадян; 
– здатність влади визнавати та швидко виправляти свої помилки

тощо. 
Зауважимо, що впровадження соціальної відповідальності у сфері

владних відносин є, на нашу думку, тим завершальним етапом, без
якого досліджуваний феномен не буде цілісним, а його дійсний потен-
ціал використовуватись нераціонально. Довести дану думку можна,
провівши таку аналогію. Фундамент будинку – це індивідуальна соці-
альна відповідальність (відповідальність кожного громадянина); стіни,
вікна і двері – колективна або корпоративна відповідальність; дах –
соціальна відповідальність у сфері владних відносин (соціальна відпо-
відальність держави). Остання, хоч і знаходиться зверху, проте не є
головною. Якщо дах стане протікати, це спричинить масу незручнос-
тей як для фундаменту, так і для стін. Довготривале залиття врешті-
решт зруйнує будинок.

Більше того, вигодами від впровадження соціальної відповідаль-
ності у сфері владних відносин є не тільки покращення соціального
іміджу держави на національному рівні. Активна соціальна позиція
формуватиме позитивну думку про таку країну в інших держав світу та
забезпечить зростання довіри світової спільноти. З соціально-відпові-
дальною країною, яка має соціально-відповідальну владу, охоче фор-
муватимуться нові партнерські відносини, оскільки вона швидко і
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* Зокрема, у Великобританії публічне звітування представників державної
влади вже стало звичайною практикою. Так, прем’єр-міністр М. Тетчер кожного
тижня піддавалася найвибагливішому «допиту» в парламенті з 15–20 питань, які
ніколи не були відомі заздалегідь. Зазвичай на підготовку вона витрачала по чоти-
ри години. Така форма контролю не тільки виховує відповідальність, а й сприяє
систематичному осмисленню власної діяльності, визначення сильних та слабких її
сторін. Той, хто цього не робить, звужує власні можливості пізнання глибинних
процесів управління державними справами.



легко забезпечить собі репутацію серйозного та надійного партнера на
світовій міжнародній арені.

В індивідуальній та груповій поведінці, яка склалася в українсько-
му суспільстві, домінує прагнення до задоволення егоїстичних потреб
та інтересів, нехтування запитами інших членів соціуму та оцінювання
навколишнього світу з позиції «вигідно – не вигідно», що не тільки
свідчить про кризу української системи цінностей, а й пояснює чому
влада в Україні хронічно хворіє на «політичну імпотенцію». 

Така ситуація обумовлює історичну необхідність якісного оновлен-
ня відповідальних зв’язків у всіх сферах суспільства, в тому числі у
сфері політико-владних відносин. Кожний «елемент» усієї ієрархічної
системи людства має усвідомити потребу в неухильному виконанні
вимог конституційних та законодавчих приписів, у необхідності гли-
бинної реструктуризації соціального устрою та суспільної свідомості.

Зважаючи на вищевикладене, без перебільшення можна сказати, що
для становлення та утвердження принципів демократичного суспіль-
ства, підтримки стабільності політичних систем, досягнення далеко-
сяжних прогресивних наслідків світового розвитку соціальна відпові-
дальність влади має стати системоутворюючим принципом світового
політичного процесу та іміджевою характеристикою будь-якої сучасної
соціальної держави.
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У ПОШУКАХ КОМПАРАТИВНИХ ЗАСАД ЮРИДИчНОЇ НАУКИ

Різні юридичні дисципліни за нібито єдиною системністю і раціональ-
ністю приховують особливий науковий та позанауковий (зокрема, цінніс-
ний) потенціал. Значною мірою вони виступають як відмінні парадигми
наукового мислення, що конкурують за «місце під сон цем» – можливість
пояснення всієї правової дійсності або якоїсь її частини. Зрозуміти особ-
ливу природу компаративістського мислення, яке породило порівняльно-
типологічний підхід, окрему галузь юридичної науки – порівняльне пра-
вознавство, суттєво змінило характер інших наукових дисциплін, – таким
є задум серії «круглих столів» «Проблеми порівняльного правознавства».
Їх організаторами виступають Інститут держави і права ім. В.М. Ко -
рецького НАН України, Київський регіональний центр Національної ака-
демії правових наук України, Українська асоціація порівняльного право -
знавства. 

Перший «круглий стіл» на тему «Історія порівняльного правознав-
ства як напрям наукових досліджень», присвячений двохсотріччю т.зв.
«кодифікаційних дебатів» Фейєрбаха, Тибо і Савіньї, відбувся 23 жовтня
2014 р. у Києві. Історія порівняльного правознавства стала предметом
наукового розгляду вже півтора століття назад – у працях Емеріко Амарі та
Миколи Ренненкампфа. З того часу її осмисленню було присвячено сотні
праць різними мовами, але й нині ця сфера дивує новими відкриттями та
аж ніяк не втрачає своєї актуальності. Осмислення контексту та історич-
ного значення виникнення порівняльно-типологічного підходу і породже-
них ним порівняльного правознавства та інших дотичних дисциплін 
здатне відкрити і невикористаний потенціал забутих концепцій, в іншому
світлі побачити нібито аксіоматичні основи розвитку юридичної науки
загалом.

Учасниками «круглого столу» стали наукові співробітники установ
НАН і НАПрН України, викладачі Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені
Івана Франка, Національної академії внутрішніх справ, Національного уні-
верситету «Києво-Могилянська академія», Запорізького національного
університету, Київського міжнародного університету, Академії праці, соці-
альних відносин і туризму, Націо нального педагогічного університету
ім. М.П. Драгоманова.

Розділ 12
НАУКОВЕ ЖИТТЯ



Відкриваючи «круглий стіл», академік НАН України, директор
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Ю.С. Шемшученко зазначив, що сучасне порівняльне правознавство є
однією з найбільш розвинених, концептуально і методологічно насичених
юридичних наук. Можна стверджувати, що результатом зусиль зарубіжних
і українських учених створено засади філософії юридичної компаративіс-
тики, і насамперед її аксіологію – особливий ціннісний потенціал, її місію.
Порівняльне правознавство не применшує і не заперечує здобутки інших
юридичних дисциплін, але саме воно у співдії з останніми покликане стати
сучасним продуцентом основних концептів і термінів юридичних наук.
Замість однозначного універсалізму, виплеканого цими науками протягом
багатьох століть, воно несе в собі ідею плюральності світу, традицій і
досвіду, виваженого, не-телеологічного ставлення до процесів конверген-
ції та дивергенції. А разом з цим – ідею відмови від нав’язування права,
творчого сприйняття скарб ниці світового правового досвіду, поваги до
чужих правових моделей як культури і стилю життя різних народів.

На думку Ю.С. Шемшученка, слід говорити про необхідність компара-
тивізації юридичної освіти – елементами підготовки сучасного юриста
мають стати знання, окрім національного, міжнародного, європейського
права, порівняльного правознавства. Випускна спеціалізація з порівняль-
ного правознавства в українських університетах можлива і необхідна. А
завданням академічної установи в цьому напрямі є насамперед розвиток
загальної частини порівняльного правознавства, теоретичних засад роз-
витку галузевих порівняльно-правових дисциплін, методик практичного
використання та викладання порівняльного правознавства, координація
наукових досліджень. Сучасна школа порівняльного правознавства в
Інституті держави і права розвивається всупереч численним несприятли-
вим обставинам. Вона є потужним феноменом, який позитивно впливає
також на розвиток відповідних шкіл у сусідніх державах. Зокрема, як
визнають зарубіжні вчені, з усіх країн, що колись входили до СРСР, лише
в Україні ефективно функціонує національна асоціація порівняльного пра-
вознавства, відбуваються масштабні компаративістські симпозіуми, пред-
ставлені такі наукові напрями, як філософія порівняльного правознавства
тощо, що дає змогу говорити про регіональне лідерство України в цій
сфері.

Ю.С. Шемшученко наголосив: саме концептуальний і методологічний
арсенал порівняльного правознавства дає змогу вивчати спільне і особли-
ве в розвитку правових систем, тенденції розвитку права у наднаціональ-
них – глобальному та регіональному вимірах, форми, методи та результа-
ти взаємодії однопорядкових і різнопорядкових правових систем, класифі-
кувати правові системи і визначати особливості права певної країни. У
праві немає або практично немає місця для експериментів – за кожним
рішенням, спрямованим на створення або реалізацію права, стоять долі та
інтереси громадян, суспільства, держави. Тому право має бути максималь-
но досконалим і системним. Замість експерименту можна використати
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результати порівняльно-правових досліджень, які вкажуть можливі варіан-
ти рішень, застережуть від прийняття застарілих або неефективних у
наших умовах рішень. Правова система не має бути іграшкою в руках полі-
тиків і навіть самих юристів, її формування має бути послідовним і вива-
женим, враховувати і поєднувати національну унікальність, регіональну
специфіку, загальносвітові тенденції. Сприяти цьому – місія порівняльно-
го правознавства.

У своїй доповіді «Дискусія 1812 – 1816 рр. і питання про соціальні
та компаративні засади права і юридичної науки» керівник Центру
порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Ко -
рецького НАН України, член-кореспондент Міжнародної академії порів-
няльного права О.В. Кресін відзначив, що підсумком розвитку суспільної
думки в Європі у XVI – на початку ХІХ ст. стало руйнування ідеї теоцен-
тричного ієрархічного світу та утвердження нового, соціального світогля-
ду – світського, горизонтального, плюралістичного і компаративістського
за своєю сутністю, основними суб’єктами якого стали утворені на основі
волі людей соціальні об’єднання – суспільства, нації, держави. 

Саме «становлення розуміння і поняття свого власного права» (за
висловом Л.Ж. Константинеско) стало основою для розвитку юридичної
науки загалом і порівняльного правознавства. На думку О.В. Кресіна,
виникнення, змагання та частковий синтез ідей філософської (Фейєрбах,
Тибо, Гегель) та історичної (Савіньї, Пухта) шкіл у Німеччині стали під-
сумковими в багатостолітньому розвитку ідеї соціального окремого в
праві, надавши останньому форми конкретного і тотального за своїми
охопленням і функціями національно-державного права, унікального і вод-
ночас рівного й співставного з іншими за своєю сутністю. Юридична наука
слідом за практикою локалізувала правові феномени, провела між ними
чіткі межі й змогла розпочати емпіричне й порівняльне пізнання правової
карти світу на відносно плюралістичних засадах. 

Як підкреслив О.В. Кресін, тоді народився світ особливостей і відмін-
ностей, що не міг бути пізнаний ані традиційною ідеалістичною чи раціо-
налістичною філософією, ані природно-правовою чи догматичною право-
вою думкою. Методології, засновані на підходах теософії, філософії, при-
родничих і технічних наук, виявилися недостатніми для пізнання нової
соціальної реальності, що остаточно матеріалізувалася після Французької
революції та наполеонівських воєн. І саме ця когнітивна криза привела до
докорінної трансформації суспільних наук і зокрема утвердження нового
правознавства як суспільної науки. Одним із конститутивних елементів,
що мав забезпечити її єдність в умовах банкрутства філософського моніз-
му, був компаративізм.

Доцент Київського міжнародного університету О.В. Ткаченко у своєму
виступі «Правове порівняння: ретроспектива епістемологічних моде-
лей» відзначив, що історично порівняння є конструкцією, притаманною
насамперед європейському мисленню. Представлення порівняння як кон-
струкції європейської раціональності дозволяє локалізувати правознавство
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в історії європейської метафізики як послідовність епістемологічних моде-
лей єдиної пірамідальної конструкції правового порівняння.
Метафізичність правового мислення полягає у ствердженні tertium compa-
rationis в якості матеми – інваріантного фрагменту дійсності, що наповнює
правознавство науковим смислом. Історія юриспруденції є симетричною
опозицією двох традицій мислення – традиції математизації універсально-
го і сингулярного в праві. 

Перша традиція уособлена концептами природної, функціоналістської
і позитивної (штучної) порівнянності. У свою чергу, в межах природної
порівнянності можна виокремити наступні епістемологічні моделі право-
вого порівняння: mos italicus постглосаторів, iurisprudentia Thetica
Лейбніца, пандектизм концептуальної юриспруденції. Функціоналістська
порівнянність представлена епістемологічними моделями кваліфікації
Е. Рабеля, praesumptio similitudinis К. Цвайгерта і підходу «порівняльне
правознавство і економіка». Позитивна (штучна) порівнянність втілюється
у концепції «правових трансплантантів» А. Ватсона. Квінтесенцією тра-
диції математизації сингулярного у праві в сучасному порівняльному пра-
вознавстві є теза «неможливості правових трнансплантантів» П. Леграна.

Завідувач кафедри теорії, історії держави і права та конституційно-пра-
вових дисциплін Академії праці, соціальних відносин і туризму
С.В. Кудін висвітлив основні напрями формування вченими
Новоросійського, Харківського, Київського університетів у другій полови-
ні ХІХ – на початку ХХ ст. теоретико-методологічних основ порівняльної
історії права. Він зазначив, що науковці у цих закладах концептуалізували
предметну та функціональну сфери порівняльної історії права, довели
евристичні можливості порівняльно-історичного методу, класифікували
причини подібностей і відмінностей, визначили межі запозичень у праві. 

Старший науковий співробітник Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України Т.І. Бондарук проаналізувала внесок у
розвиток вітчизняного порівняльного правознавства київської історико-
юридичної школи, яку уособлювали М.Д. Іванишев, М.Ф. Владимирський-
Буданов, Ф.І. Леонтович, М.М. Ясинський, М.О. Максимейко,
О.О. Малиновський, Г.В. Демченко. Основну увагу доповідач присвятила
паралельності та взаємовпливу в розвитку історико-правових і порівняль-
но-правових досліджень у другій половині ХІХ ст. Результатом порівняль-
но-правових досліджень вчених цієї школи стала концепція західнору-
ського права, як самобутнього і відмінного від східноруського, що стало
основою розробки українського права у ВУАН.

Науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корець кого
НАН України Є.В. Ромінський у своєму виступі зазначив, що для істори-
ко-правових досліджень звернення до порівняльного методу є одним із
найпоширеніших засобів дослідження. Це зумовлено обмеженістю істо-
ричних відомостей та наукових знань, що актуалізує потребу пояснення
одних явищ через інші. Це, звісно, неможливе без застосування порівнян-
ня. Втім, такі порівняльні дослідження ставлять до дослідника вкрай жор-
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сткі вимоги щодо обрання порівнюваних явищ та методики самого порів-
няння. Саме через необачне ставлення до порівняльного методу в науку
увійшло чимало «історіографічних фантомів» – висновків про ті чи інші
явища, заснованих на помилкових чи неналежних підставах. Деякі з таких
«фантомів» залишилися у минулому, а інші є вкрай живучими. Нові «фан-
томи» з’являються й нині. Тому одним із завдань сучасної історико-право-
вої науки є як загальне накопичення знань про досліджувані явища, так і
вдосконалення методологічних засобів їх аналізу.

У дискусії під час «круглого столу», окрім доповідачів, взяли участь:
Т.В. Глущенко, В.П. Горбатенко, Р.В. Губань, Р.Ю. Завітневич,
А.Ю. Іванова, І.О. Кресіна, В.Н. Кубальський, Л.А. Луць, О.О. Мали шев,
Ю.І. Матвєєва, О.В. Мінченко, В.П. Нагребельний, Н.М. Пархо менко,
О.С. Переверзєва, А.О. Сапарова, І.Д. Софінська, В.Н. Тка ченко,
О.О. Томкіна, О.В. Тюріна, Л.Г. Удовика, Ю.В. Цвєт кова, А.А. Яковлєв.

Підсумовуючи тривалу загальну дискусію під час «круглого столу»,
член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права, професор
Національної академії внутрішніх справ О.Д. Тихомиров наголосив, що
останнім часом спостерігається цілком обгрунтоване зміщення уваги
фахівців з «предметності» порівняльно-правових досліджень на їх методо-
логічну складову. Так, зокрема, як засвідчила дискусія на круглому столі,
наукове значення мають не лише змістовне наповнення поглядів вчених та
мислителів минулого, але й їх компаративне осмислення (О.В. Кресін),
філософська інтерпретація ретроспективи епістемологічних моделей пра-
вового порівняння (О.В. Ткаченко), методологічні основи порівняльної
історії права (С.В. Кудін), інституціоналізація історичних порівняльно-
правових досліджень як наукової школи (Т.І. Бондарук), історіографічні
питання використання порівняльного-правового методу (Є.В. Ромінський).
Як видається, такий науковий підхід спонукає до активізації історико-
порівняльних досліджень в юридичній науці, сприяє пошуку нових напря-
мів їх здійснення.

За результатами «круглого столу» передано до друку збірник наукових
праць.

фІЛОСОфСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ 
ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА

13 листопада 2014 р. у Києві відбувся «круглий стіл» на тему
«Філософія порівняльного правознавства», присвячений пам’яті Петра
Мартиненка і Патрика Гленна, – другий з серії «круглих столів»
«Проблеми порівняльного правознавства». Його організаторами виступи-
ли Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський
регіональний центр Національної академії правових наук України та
Українська асоціація порівняльного правознавства. 
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Учасниками «круглого столу» стали наукові співробітники установ
НАН і НАПрН України, судді Конституційного Суду України, викладачі
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львів -
ського національного університету імені Івана Франка, Національної ака-
демії внутрішніх справ, Національного університету «Юридична академія
України імені Ярослава Мудрого», Націо нального університету «Одеська
юридична академія», Національного університету «Києво-Моги лянська
академія», Національної академії Генеральної прокуратури України,
Київського міжнародного університету, Львівського державного універси-
тету внутрішніх справ, Академії праці, соціальних відносин і туризму,
Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Київ -
ського національного лінгвістичного університету, практикуючі юристи.

Доктор юридичних наук, член-кореспондент Міжнародної академії
порівняльного права, професор кафедри теорії держави і права
Національної академії внутрішніх справ О.Д. Тихомиров у доповіді
«Філософські засади порівняльного правознавства» зазначив, що на
пострадянському просторі у філософії науки та наукознавстві особливе
значення надається підставам науки. У підставах порівняльного правоз-
навства можна виокремити три основні компоненти: ідеали і норми, спе-
ціальну наукову картину світу і філософські засади, які є взаємозалежни-
ми, проте мають свій зміст і виконують певні функції. Філософські засади
відображають основи порівняльного правознавства як форми культури, які
на світоглядному рівні обумовлюють ідеали і норми, наукову картину
світу, забезпечують взаємозв’язок науки і світогляду, культури, соціальних
практик у часовому і просторовому контекстах. Вони близькі, але не
тотожні філософському знанню взагалі чи філософії права. 

Формування та зміна філософських засад порівняльного правознавства
здійснюється на його «стику», «межі» з філософією і не тільки, шляхом
вибору і адаптації відповідних філософських систем, традицій та інших
знань до природи і потреб порівняльно-правових досліджень, тобто їхньої
конкретизації, уточнення, трансформації, наповнення новими смислами.
Як і в інших науках, можна виокремити блоки онтологічних, гносеологіч-
них, методологічних, аксіологічних, антропологічних філософських під-
став порівняльного правознавства. Якщо онтологічні засади відбивають
основи «буття» об’єкта порівняльно-правових досліджень, то гносеологіч-
ні – відповідно основи їх пізнання та епістемології, а методологічні – мето-
дології, аксіологічні – ціннісних аспектів, антропологічні – «людинови-
мірності».

Але можливий також інший варіант виокремлення та формування філо-
софських підстав порівняльного правознавства – в контексті тих філосо-
фій, які виокремлюються у загальній філософії і не тільки, зокрема, в пло-
щинах мислення, світогляду, загальної філософії, філософії історії (часу),
філософії географії (простору), філософії науки, філософії культури, філо-
софії права та інших, а також філософії компаративізму як домінуючої
філософії компаративного ставлення до світу, причому в компаративному
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вимірі – у контексті загального, відмінного та унікального між ними. При
цьому саме для компаративного мислення притаманний вихід за межі
власне філософії як переважно традиції Заходу.

Порівняльне правознавство в широкому розумінні є складним об’єд-
нанням наукових феноменів, незвідних тільки до наукової дисципліни і
тим більше методу дослідження, яке може інтерпретуватися в різних
аспектах, площинах, за допомогою різних методологічних підходів, харак-
теризується стабільністю і мінливістю, «традиційністю» і «новизною»,
наявністю онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і інших власти-
востей, взаємозв’язком із сучасними правовими, соціальними, культурни-
ми змінами на різних рівнях їхніх проявів. Слід відійти від наповнення
порівняльного правознавства яким-небудь, іноді довільно взятим змістом,
і здійснити протилежну операцію – вивчити сферу порівняльно-правових
досліджень, а потім вже систематизувати її елементи, частини, фрагменти
тощо. В цьому плані актуальними для філософії порівняльно-правових
досліджень є: виокремлення і осмислення «простору», в межах якого існу-
вали й існують різні порівняльно-правові дослідження (філософські, тео-
ретичні, методологічні, описові та ін.); визначення критеріїв його виок-
ремлення, дослідження загального та відмінного від інших подібних «про-
сторів», встановлення особливостей його входження як частини у більші
за обсягами «простори», його структурування за різними підставами і т.ін.;
аналіз спільних та відмінних властивостей та обсягів його рівнів, елемен-
тів, проведення їх класифікації (типологізації), визначення характеру взає-
мозв’язків, здійснення їх формалізації тощо.

Значення філософії порівняльно-правових досліджень полягає саме в
тому, що вона пропонує таке вирішення цієї проблеми, що цілком обгрун-
товано приводить до їх багатовимірної і плюралістичної побудови, різно-
маніття форм їх прояву та їх розуміння вченими, а також співвіднесення
різних наукових побудов за принципами діалогічності (поліфонічності),
додатковості тощо.

Доктор юридичних наук, професор кафедри права Європейського
Союзу і порівняльного правознавства Національного університету
«Одеська юридична академія» М.А. Дамірлі у своїй доповіді «Порів -
няльне правознавство і філософія: взаємозв’язок і взаємодія в контек-
сті міждисциплінарності» зазначив, що на вищому рівні взаємозв’язку
філософії та порівняльного правознавства відбувається розробка філософ-
сько-світоглядних основ останнього. А загалом підставами їх зв’язків є
природа і характеристика порівняльного правознавства, з одного боку, і
система філософського знання – з іншого. Трьом іпостасям порівняльного
правознавства (наука, порівняльна наука, наука про право) відповідають
три філософські дисципліни (філософія науки, порівняльна філософія,
філософія права). На цій основі можна виокремити три типи міждисцип-
лінарних досліджень. 

Так, на перехресті порівняльного правознавства і філософії науки
виникає філософія порівняльного правознавства (як спеціальна філософія
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науки) – науковий напрям, що займається дослідженням філософсько-
наукознавчих основ порівняльно-правової науки. На перехресті порівняль-
ного правознавства, порівняльної філософії та філософії права виникає
порівняльна філософія права (чи порівняльна правова філософія), що зай-
мається: 1) порівняльним вивченням філософсько-правових ідей, пред-
ставлених школами, течіями, мислителями; 2) встановленням їх взає-
мозв’язків та взаємовпливів; 3) проблемою самоідентифікації національ-
ної філософсько-правової традиції. На перехресті порівняльного правоз-
навства та філософії права виникає філософське порівняльне правознав-
ство, яке може претендувати на статус наукового напряму в рамках юри-
дичної компаративістики. Вона може досліджувати: філософський зміст
порівнюваних правових систем; масове правове сприйняття в рамках різ-
них правових традицій, культур, систем.

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права
Київського національного лінгвістичного університету О.О. Мережко у
своїй доповіді «Чи можлива філософія порівняльного правознавства?»
зазначив: питанням про те, що ми порівнюємо, є одним з «вічних» для
порівняльного правознавства. Поставивши його в контекст основної про-
блеми філософії права (що таке природне право і чи існує воно), ми
постаємо перед питанням: чи можливо порівнювати не лише позитивне
право, але й природне, що лежить у основі різних правових систем і куль-
тур. Філософія природного права – це свого роду його метафізика, що
виходить за межі позитивного права. Вона стане можливою лише тоді,
коли ми перейдемо від позитивного до природного порівняльного правоз-
навства, подолаємо його вроджений позитивізм. Порівняльне природне
право близьке не стільки до традиційного порівняльного правознавства,
скільки до антропології права. 

Розглядаючи можливість філософії порівняльного правознавства
(а отже, і порівняльного природного права), слід згадати концепцію фін-
ського вченого Каарло Туорі щодо трьох рівнів аналізу права: поверхово-
го, правової культури, глибинної структури права. Поверховий аналіз
охоплює позитивне право. Правова культура, або інтуїтивне право, є пер-
шим рівнем природного права. Вона поділяється на два види: експертну
культуру професіоналів права та загальну культуру простих громадян.
Глибинна структура права містить фундаментальні нормативні принципи
певного типу права і є тим, що є спільним для різних правових культур
(наприклад, європейських). Вона є другим, сутнісним рівнем природного
права, на якому засновується позитивне право, і має входити до предмету
порівняльно-правового аналізу. Сюди ж має увійти взаємодія права, мора-
лі (моральності) та релігії в різних правових культурах і системах права.

Природне право – це те, яке людина чи певний соціум вважають «при-
родним», тобто таким, що не створене людиною і не залежить від її волі.
Тому в кожному суспільстві може бути своє природне, інтуїтивне право.
«Природність», «нормальність» права наділяє конкретним змістом понят-
тя норми права і норми взагалі в конкретному суспільстві. Природне право
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переходить у позитивне через такі загальні принципи як справедливість,
добросовісність та розумність.

Досі порівняльне правознавство було позитивістським, текстоцентрич-
ним, не враховувало навіть принципів і методів тлумачення текстів (юри-
дичної герменевтики). Перехід до соціоцентричного підходу дав би змогу
аналізувати правові культури та цінності в їх основі. Антропоцентричний
підхід передбачає порівняльний аналіз крізь призму психології людини, її
світосприйняття та правосвідомості. Саме останні два підходи є основою
природного порівняльного правознавства, а текстоцентричний при цьому
виступає як субсидіарний. Основу філософії порівняльного правознавства
складе порівняння домінуючих моделей правосвідомості та механізмів
зародження права у колективній правосвідомості різних суспільств, а
також соціально-психологічних механізмів реалізації права. 

У своїй доповіді «»Негативний простір» юридичних конструкцій –
територія порівняння як правової філософії» кандидат юридичних наук,
доцент кафедри теорії та історії держави і права Київ ського міжнародного
університету О.В. Ткаченко зазначив, що правова постметафізика може
розглядатися як конструкція порівняння, а остання – як концептуальний
простір права-як-філософії. Правова пост метафізика є коловою конструкці-
єю правового порівняння. Консти туантою останньої є асиметрія правової
онтології і правової епістемології. Локалізацією цієї асиметрії є, відповід-
но, «позитивний» (наявний, заповнений) простір юридичної конструкції
(правове суще) і негативний (незаповнений) простір юридичної конструк-
ції (правове буття).

Позитивний простір є єдиною сферою існування правових смислів.
Його онтологізація означає, що правовий смисл не може бути метаюри-
дичним, він завжди іманентний матерії права. Іншими словами, специфіка
правової реальності, особливий стиль правового мислення втілюються
лише у побудовах юридичної догматики за формулою: правове суще =
юридична догма. Юридична догматика є репродуктивною сферою право-
вого мислення – вона спрямована на утримання і трансляцію правових
смислів. Вона не є і не може бути сферою філософського дискурсу. Її кон-
струкції не є філософськими концептами. Адже істина не може бути вира-
хована з наявного, вона є процедурою виходу за межі наявного смислу,
переривання смислового континууму. 

Правова філософія локалізується у негативному просторі юридичних
конструкцій, виступаючи процедурою порівняння. Зміст негативного про-
стору – звернення до зарубіжного права як до «ніщо» права власного,
тобто можливість приведення у рух смислу останнього. При цьому зару-
біжне право – не явище онтології, а гносеологічна конструкція осмислен-
ня власного права. Tertium comparationis колової конструкції порівняння –
це простір між правопорядками (правове ніщо), який уможливлює дискурс
несамодостатності власного права як головну рису правової постметафізи-
ки. Остання є виходом за межі матриці права, втіленої в інституційній сис-
темі Гая, згідно з якою норми виступали єдиним носієм правового єства.
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Такий вихід є юридичним варіантом подолання «платонівського жесту».
Юридичний прорив до досократиків і подолання метафізики полягають у
сприйнятті преторських формул як епістемологічної моделі колової кон-
струкції порівняння (конструкції права-як-філософії). Відповідно, пере-
гринський претор як юридичний софіст – це епістемологічна модель ком-
паративіста як правового філософа. 

Доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завіду-
вач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
О.М. Костенко у доповіді «Щодо соціально-натуралістичного методу
порівняння в порівняльному правознавстві» запропонував сформулю-
вати своєрідне «основне питання юридичної компаративістики»: Критерій
для порівняння правових явищ слід шукати в: 1) законах природного права
чи 2) виводити з волі й свідомості людей? Залежно від того, який з цих
двох критеріїв вибирається, методологія порівняння буде або натураліст-
ською, або позитивістською. На його думку, позитивістське порівняння
права є непродуктивним. О.М. Костенко наголосив на тому, що порівню-
вати різні соціальні феномени між собою – це означає порівнювати їх за
критерієм, якою мірою існування кожного з них відповідає законам соці-
альної природи. Порівняння в порівняльному правознавстві – це, на думку
О.М. Костенка, виявлення того, якою мірою кожне з порівнюваних право-
вих явищ (наприклад, Кримінальний кодекс України і Кримінальний
кодекс Іспанії) узгоджується з природними законами суспільного життя
людей, зокрема із законами природного права. Іншими словами, порівню-
вати правові явища слід за наступним критерієм: якою мірою кожне з
порівнюваних правових явищ узгоджується із законами природного права.

Доктор юридичних наук, професор кафедри права Європейського
Союзу і порівняльного правознавства Національного університету
«Одеська юридична академія» Х.Н. Бехруз у доповіді «Філософсько-цін-
нісні основи ісламської та західної правових культур» зазначив: незва-
жаючи на те, що головна універсальна цінність права полягає в розмежу-
ванні сфер свободи і свавілля, система правових цінностей в рамках різних
правових культур різна. В рамках різних правових культур формуються
свої системи правових цінностей і, відповідно, право здійснює їх ранжу-
вання, яке відповідає уявленням про цінності і про їх ієрархії, що закріпи-
лися в рамках відповідних цивілізацій і культур та поширені в цьому сус-
пільстві. 

Порівняння систем цінностей і їх ранжування в рамках різних правових
культур демонструє, що незважаючи на їх частковий збіг, їх смислове
навантаження має принципові відмінності, що визначають їх сутність і
зміст. Причини відмінностей у смисловому наповненні поняття «цінності»,
в тому числі «правові цінності», закладені в ісламській і західній правових
традиціях. Західна правова традиція, яку можна з певністю назвати «люди-
ноцентричною», сформована християнською культурою, якій не притаман-
ний жорсткий зв’язок між релігійними цінностями і законодавчими норма-
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ми. В ісламській теоцентричній правової традиції будь-яка законодавча
норма заснована на приписах релігії і виконує функцію охорони тієї чи
іншої релігійної цінності. 

У західній культурі поняття цінностей має на увазі їх трактування
залежно від контексту часу. Цінності західної культури – це не стільки
релігійні постулати, закріплені в Писанні, скільки їх тлумачення та інтер-
претація в руслі західної філософської традиції, а також результат консен-
сусу суспільства. В ісламській культурі цінності встановлені приписами
релігії. Релігійні цінності, таким чином, є цінностями правовими. З цих
базових відмінностей виникають різні підходи до трактування прав люди-
ни в західній та ісламській правових культурах.

Незважаючи на наявність нетотожних і неспівставних понять в євро-
пейській та ісламській правових традиціях, неконфліктне співіснування
різних цивілізацій можливе. Для цього необхідні політична воля еліт
Заходу та ісламського світу щодо вироблення загальної стратегії розвитку
концепції прав людини з урахуванням особливостей різних правових і
культурних традицій, а також на основі їх рівноправності.

О.В. Кресін, кандидат юридичних наук, доцент, член-кореспондент
Міжнародної академії порівняльного права, у доповіді «Внесок Міжна -
родної академії порівняльного права у розвиток філософії юридичної
компаративістики» наголосив на тому, що створення МАПП та уточнен-
ня її характеру й завдань у 1920-х рр. – як об’єднання вчених заради ідеа-
лів науки, а не виконання утилітарних завдань, не пов’язаного з урядови-
ми чи міжурядовими структурами, її надзвичайно широка географічна
«присутність» означали недвозначне прощання з порівняльним законодав-
ством, появу можливостей для ефективного поширення нового змісту
юридичної компаративістики. 

Засновники Академії відстоювали ідеї глобального правового плюра-
лізму (в розумінні неможливості та неприродності зведення світового пра-
вового розвитку до будь-якої однієї моделі), рівноцінності та унікальності
правового досвіду народів і країн, відмови від нав’язування правових
моделей, від конструювання єдиного світового права; цінності не фор-
мального знання, а розуміння різного правового досвіду з метою сутнісно-
го пізнання феномена права, усвідомлення відмінностей та самоцінності
розмаїття, обмеження кореляції правових систем лише мирними засобами
і метою розвитку міжнародного співробітництва. Нині в рамках діяльнос-
ті Академії послідовно розвивається ідея порівняльного правознавства як
вияву гуманізму в праві, сфери утвердження толерантності й подолання
таких упереджень як націоналізм, шовінізм, європоцентризм та ін. 

МАПП послідовно розвиває філософію порівняльного правознавства.
Поряд з практико-прикладним пропонується виокремити глибинний
рівень наукового компаративістського проникнення в правову реальність,
на якому предметом дослідження стають структури юридичного мислен-
ня, метою – постановка сутнісних правових проблем суспільства і життя,
об’єктами – пізнання та пояснення правового розмаїття, нова концепція
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відкритого і космополітичного суспільства та ін. Безумовно, претензія на
пояснення правових явищ означає перетинання предметно-об’єктної
сфери порівняльного правознавства з філософією права – виникнення
нової сутнісно-ідентифікаційної колізії в системі юридичних наук. Проте
сучасна компаративістська еліта в МАПП пропонує свої варіанти її вирі-
шення. 

По-перше, це ідея К. Керамеуса щодо «порівняльних переваг»: змаган-
ня в юридичній науці традиційної філософсько-правової (що зберігає гене-
тичний і теоретико-методологічний зв’язок з природно-правовим світогля-
дом, значною мірою залишається в ідеалістичній сфері належного) та ком-
паративістської (метатеорія та філософія на основі вивчення сущого) мета-
парадигм. По-друге, це ідея П. Гленна щодо розчинення порівняльного
правознавства в юридичній науці. На зміну чи на доповнення до традицій-
ного філософсько-правового мислення має прийти філософія порівняльно-
го правознавства. І результатом стане те, що вся юридична наука стане
порівняльно-правовою. Певною мірою це можна розуміти як перемогу від-
критого й плюралістичного компаративістського світогляду над ідеаліс-
тичним монізмом, що завжди переростає у форми ідеології та упередже-
ності. 

У виступі «Діалектичний зв’язок між акультурацією, глобалізацією
та інтеграцією у праві» кандидат юридичних наук, доцент, докторант
кафедри теорії держави і права Національної академії внутрішніх справ
І.М. Ситар зазначив: у сучасному розвитку найбільш вдалою формою
взаємодії правових систем, сімей, правових груп є правова глобалізація,
оскільки поряд з загальними економічними стандартами і правилами
діють і стандартизовані правові норми, відбувається взаємопроникнення і
взаємозбагачення між правовими культурами, що призводить до нових
синергетичних процесів. Рушійними силами глобалізації є ідеалістичні та
матеріалістичні чинники. Перші полягають у тому, що глобалізація – це
породження таких духовних сил людини, як уява, винахідливість, метафо-
ричне мислення, ідентичність, ідеологія. Матеріалістичне розуміння
передбачає, що глобалізація – продукт широкого розуміння матеріальних
сил, таких як природа, виробництво, технологія, закони і інститути. Існує
діалектичний зв’язок між ідеалістичним і матеріалістичним факторами в
глобалізаційних процесах, адже одні неможливі без інших і одні породжу-
ють другі, оскільки сучасний світ – це світ діалогу цивілізацій, швидкого
економічного розвитку.

Економічна акультурація становить онтологічну передумову правової
акультурації, її підґрунтя. Правова глобалізація втілюється в правовій
інтеграції. Як вказують дослідники, інтегративність правової системи – це
насамперед здатність системи до гармонізації, тобто здатність забезпечу-
вати поєднання з моделями нових нормативних актів, що пропонуються
наднаціональними інституціями в рамках їх компетенції. Акультурація
права прямо пропорційна інтегративності. Глобалізація також є основою
для акультурації в праві, позаяк відбувається взаємозв’язок, взаємодія та
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взаємовплив шляхом обміну правовою інформацією у формі взаємопро-
никнення та взаємозапозичення, що призводить до синергетичних ефектів,
які спонукають до динамічного розвитку.

Відтак існує діалектичний зв’язок між процесами глобалізації, інтегра-
ції та акультурації. Найважливішими у цьому контексті принципами діа-
лектики є принципи руху і розвитку, взаємозв’язку і взаємозумовленості,
причинності. Розвиток соціуму в процесі глобальних перетворень повинен
бути орієнтований в першу чергу на співвідношення загального (ідеально-
го) та особливого (національного), оскільки в такій діалектичній залеж-
ності створюється новий правовий порядок для правової системи. Слід
запозичувати лише те, що нам підходить ментально, культурно, релігійно
та загалом онтологічно. Такий алгоритм взаємопроникнення призводить
до ефективних процесів розвитку національної правової системи.

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і
права Львівського державного університету внутрішніх справ О.І.
Савайда у виступі «Природа порівняння звичаю з іншими джерелами
права» наголосила, що звичай, що є пра-основою розвитку більшості пра-
вових систем світу, і нині виступає природнім доповненням до інших
сучасних джерел права, виконує природну функцію згладжування проти-
річ та несправедливості законодавчих рішень, що також є однією з функцій
природного права. Звичай переносить свої природні основи в кожне з
інших джерел права. В більшості випадків для юриста звичай стає нор-
мою, яка виникає із свідомості більшості суспільства чи певної соціальної
групи, або створюється наново внаслідок постійного та довготривалого
застосування і з часом набуває нормативного значення. Саме в звичному та
природно- довготривалому застосуванні звичаю закладається унікальне
філософсько-правове підґрунтя самої правової системи держави. При
цьому звичай формує первинно природно-правові норми функціонування
права. Він є суттєвим джерелом і філософським проявом тієї чи іншої пра-
вової сім’ї. 

Також з доповідями виступили доктор юридичних наук, професор
кафедри теорії держави і права Національного університету «Юри дична
академія України імені Ярослава Мудрого» С.П. Погреб няк («Аксіоло -
гічні перешкоди порівняльно-правових досліджень») і аспірант кафедри
права Європейського Союзу і порівняльного правознавства Національного
університету «Одеська юридична академія» Р.Ф. Харитонов («Галузева
юридична компаративістика: методологічний аспект»).

Тривалу і бурхливу дискусію було присвячено обговоренню творчої
спадщини П.Ф. Мартиненка і П. Гленна, визначенню та основним елемен-
там філософії порівняльного правознавства. Своїми думками, окрім уже
згаданих учених, поділилися Т.І. Бондарук, О.М. Вольвак, Н.В. Воротіна,
В.П. Горбатенко, М.Ю. Задніпряна, А.Ю. Іванова, В.М. Кампо,
В.М. Кравець, І.О. Кресіна, В.Н. Кубальський, С.В. Кудін, О.М. Лисенко,
Д.В. Лук’янов, Л.А. Луць, Ю.І. Матвєєва, В.С. Муллер, Н.В. Неліна,
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А.С. Нерсесян, С.О. Родіна, А.О. Сапарова, В.С. Смородинський,
О.М. Стойко, І.А. Тимченко, В.М. Ткаченко, О.О. Томкіна, А.А. Яковлєв.

Гідним і логічним завершенням «круглого столу» стала презентація
кандидатом юридичних наук, доцентом, начальником управління плану-
вання та координації правових досліджень НАПрН України
Д.В. Лук’яновим проекту концепції тому «Порівняльне правознавство» у
«Великій юридичній енциклопедії», яку готує НАПрН України.

За результатами «круглого столу» готується до видання збірник науко-
вих праць.

ІДЕЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: 
pro et contra

2 грудня 2014 р. у Києві відбувся міжнародний «круглий стіл» на тему
«Ідея порівняльного міжнародного права: pro et contra», присвячений юві-
лею іноземного члена НАН України та НАПрН України Уїльяма Елліотта
Батлера, – третій з серії «круглих столів» «Проблеми порівняльного пра-
вознавства». Його організаторами виступили Інститут держави і права ім.
В.М. Корецького НАН України, Київський регіональний центр
Національної академії правових наук України, Університет штату
Пенсільванія, юридичний журнал «Право України», Українська асоціація
порівняльного правознавства та Українська асоціація міжнародного права. 

Учасниками «круглого столу» стали наукові співробітники установ
НАН і НАПрН України, Інституту законодавства Верховної Ради України,
Інституту держави і права АН Угорщини, викладачі Університету штату
Пенсільванія, Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка,
Національної академії внутрішніх справ, Національного юридичного уні-
верситету імені Ярослава Мудрого, Національного університету «Одеська
юридична академія», Національного університету «Києво-Могилянська
академія», Київського університету права НАН України, Херсонського
державного університету, Національної академії Генеральної прокуратури
України, Ужгородського національного університету, Української академії
банківської справи Національного банку України, Національної академії
Державної податкової служби України, практикуючі юристи.

З вступними словами виступили академік НАН України
Ю.С. Шемшученко, академіки НАПрН України В.П. Тихий і
О.Д. Святоцький, член-кореспондент НАПрН України О.В. Задо рожній.
Зокрема, вони звернули увагу на віхи життя і наукові концепції У.Е.
Батлера, а також на можливість використання його ідей для вирішення
нагальних проблем сучасного міжнародного права. Цим питанням було
присвячено також перше урочисте засідання «круглого столу», на якому
виступили О.В. Кресін, М.А. Дамірлі та Ч. Варга.
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Друге засідання було присвячене розгляду різних аспектів концепції
порівняльного міжнародного права.

З основною доповіддю «Порівняльне міжнародне право» на ньому
виступив іноземний член НАН України і НАПрН України, професор
Пенсільванського університету У.Е. Батлер. Він зазначив: фактично,
накладення або подвійність універсального права народів і значної кіль-
кості регіональних, ідеологічно або теологічно об’єднаних міжнародних
правових підсистем мала місце або постулювалася протягом тисячоліть.
Згода щодо того, що так було або має бути в даний час, це інше питання.
Обговорення цієї проблеми не може бути продуктивним без звернення до
мови і методу порівняння як частини діалогу. Питання полягає не в тому,
чи відіграє порівняння якусь роль у науці, дисципліні та системі міжна-
родного права, але в тому, яка ця роль, і як можна виконати поставлене зав-
дання. В цьому контексті міжнародне право слід розуміти в найширшому
сенсі, охоплюючи публічний і приватний аспекти.

У першій половині XX ст. більшість компаративістів дотримувалися
думки, викладеного Гарольдом Гаттеріджем, згідно з якою міжнародне
публічне право містило в собі принципи справедливості. Виходячи з при-
пущення або допущення, що такі правила «явно універсальні» за характе-
ром, вони «не піддаються порівнянню». Якщо відкласти питання про «уні-
версальність», то виявиться, що ані у визнанні, ані в самому факті універ-
сальності немає нічого, що могло б зробити порівняння неможливим.
Якщо людський інститут дійсно універсальний (що не дуже просто проде-
монструвати у сфері права), виникають питання про природу такої універ-
сальності, обставини, за яких вона недосяжна, або про саме поняття того,
що може бути менше універсальності – всі ці питання, незалежно від від-
повіді на них, зроблять поняття і досвід порівняння релевантним.
Допущення про універсальність досить небезпечне, воно виникло за від-
сутності позитивних емпіричних доказів і у будь-якому випадку не вплине
на можливість контрастного порівняння, яке передбачає щось менше, ніж
універсальність.

Заперечення будь-яких «відносин» або «спорідненості» між порівняль-
ним правознавством і правом народів є ще більш дивним узагальненням.
Навіть у зроблених близько семи десятків років тому висновках на цю
тему були допущені перегини. Заперечувався нормативний характер між-
народного публічного права і відкидалося припущення, що воно є правом
у звичайному розумінні цього терміна. За визначенням a priori область
міжнародного права була виключена зі сфери порівняльного правознав-
ства. Адже Гаттерідж і його послідовники були проти того, що вони вва-
жали впливом природного права. Зі свого боку, фахівці в галузі міжнарод-
ного публічного права в XX ст. напружено працювали, щоб воно було
визнано життєздатною і процвітаючою правовою системою, в якій би їх
власні праці становили визнані допоміжні інструменти для встановлення
сутності міжнародного права.
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Порівняльне правознавство як дисципліна і особливо застосування
методу не може виключати деякі правові системи a priori і зберігати свою
цілісність як дисципліни. Тобто, міжнародне право, як публічне, так і при-
ватне, дійсно перебуває у сфері дії порівняльного правознавства, і в рам-
ках своєї власної сфери застосування порівняльний аналіз буде одним з
важливих методологічних інструментів, що сприяють ефективності та
життєздатності всієї системи в цілому.

Ми знаходимося в оточенні різних проявів правового плюралізму.
Серед них найчастіше зустрічається міжнародне публічне право, адже всі
держави є його суб’єктами. Юристам немає потреби віддалятися від кор-
донів своєї країни, щоб увійти в контакт з іншими правовими системами.
Вивчення порівняльного правознавства та вміння застосовувати порів-
няльний метод на практиці необхідні для роботи в галузі права в самому
широкому розумінні цього терміна. «Іншими» можуть бути правові систе-
ми інших держав та їх адміністративно-територіальних одиниць або пра-
вові системи і норми, які виникли в: міжнародному публічному праві,
регіональних правових спільнотах, міжнародних інститутах, або в рамках
інших спільнот. Важливо зрозуміти, що порівняльне правознавство не
обмежується порівнянням національних правових систем або їх елементів.

Неймовірно, щоб, наприклад, сучасний фахівець в комерційному,
фінансовому, податковому, сімейному, договірному, майновому чи іншому
праві міг працювати, не знаючи положень міжнародних договорів у його
сфері, що передбачає розуміння того, як міжнародне публічне право взає-
модіє з його власної юрисдикцією. З іншого боку, наприклад, статути
Постійної палати міжнародного правосуддя та Міжнародного суду фор-
мально визнали перспективність і користь порівняльного правознавства,
пославшись на «загальні принципи права, визнані цивілізованими народа-
ми», – формулювання, яке проводить межу між «загальними принципами»
і «не загальними принципами», з одного боку , а також «цивілізованими» і
«нецивілізованими» правовими системами.

Чи є порівняльне правознавство дисципліною саме по собі? Якщо його
розглядати тільки як застосування порівняльного методу до вивчення пра-
вового явища, спір щодо того, чи є воно автономною дисципліною, важко
виграти. Однак у площині Права, якщо порівняльне правознавство розгля-
дається, як вивчення будь-якими методами численних правових явищ, це
питання набуває інший, відмінний сенс. В рамках такого підходу множин-
ність правових явищ, а не застосування порівняльного методу є вирішаль-
ним фактором; і порівняльно-правове дослідження передбачатиме, але не
обов’язково обмежуватиметься застосуванням порівняльного методу.

Поняття порівняльного міжнародного права не може не впливати на те,
як міжнародне публічне та приватне право або порівняльне правознавство
повинні викладатися в університетах. Привернути увагу до порівняльних
підходів у правовій науці означає привернути увагу до ролі множинності
мов і термінологій права; мовами говорять люди в усьому світі, а правова
термінологія права виражена за допомогою цих мов з більшою або мен-
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шою акуратністю і точністю. В силу того, що міжнародне право за визна-
ченням є універсальною правовою системою, що включає всі держави
світу, термінологія міжнародного права (яка не існує поза мовами країн
його складових) прагне до загальноприйнятого універсального значення
на всіх мовах. Цілком можна сперечатися, що «мова» (тобто термінологія)
міжнародного публічного права пропонує найкращу загальну платформу
для оволодіння мінімумом юридичних визначень і понять, знайомих всім
суб’єктам цієї правової системи на їх власних національних і субнаціо-
нальних мовах. Курс про порівняльні підходи в міжнародному праві міг би
бути заснований виключно на описі руху калік у галузі міжнародного
права з одних національної мови і правової системи до інших.
«Універсальність» права народів пройшла б перше випробування на пред-
мет існування і значення міжнародно-правових термінів у різних націо-
нальних правових термінологіях світу.

Питання про фрагментацію міжнародного права стало популярним зав-
дяки дослідженням, проведеним Комісією міжнародного права у 2002 р.,
результатом якого став «Доповідь», «відзначена» цією Комісією в 2006 р.
Цей змістовний і добре підготовлений документ продовжує перебувати в
центрі обговорення міжнародного правового співтовариства. З точки зору
понятійної структури порівняльного правознавства видається дивним, що
юристи-міжнародники не знали про явище, яке вони назвали фрагментаці-
єю. Історично право народів зовсім не було універсальним, окрім як в
устремліннях мислителів. Людські спільноти або дійові особи у великій
кількості різних міжнародних систем (регіональних, теологічних чи ідео-
логічних) або ніколи не уявляли, або не досягали такого рівня згоди щодо
характеру та змісту міжнародного права і його окремих норм, у всякому
разі, практично до теперішнього часу, щоби можна було говорити, виходя-
чи зі свого досвіду, про загальну згоду. Не дивно, що наприкінці XX ст.
міжнародно-правові системи продовжують відчувати вплив відцентрових
сил, які загрожують його уявним єдності і цілісності, так як ці сили відно-
сяться до людських спільнот, які створили «право народів» тисячоліття
тому. Слід говорити не про загрозу міжнародному праву як такому, але все-
бічному характеру його впливу. Гнучкість і податливість міжнародного
права виражена в його «диспозитивності» і відображає одночасно силу і
слабкість системи.

В якійсь мірі «фрагментацією» в міжнародному праві називається утво-
рення підсистем або «правових режимів» різних типів, що діють на різних
рівнях, в тому числі на рівні національних правових систем, з мінливим
ступенем автономності. Іноді ці системи одна з іншою конфліктують, час-
тково збігаються, зміцнюють одна одну, або діють паралельно.
Множинність міжнародних правових систем називається «фрагментацію»
тільки якщо постулюється наявність або доцільність наявності єдиної між-
народної правової системи; «фрагментація» також може розглядатися як
нормальне явище міжнародного життя, що сформувалося протягом тися-
чоліть, можливо, ускладнене великою кількістю людських спільнот при
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зростаючому населенні й проблемами численних правових режимів, ство-
рених щоб впоратися із зростаючою взаємодією між цими спільнотами.
Більш того, термін «фрагментація» в даному контексті є тенденційною і
помилковою характеристикою міжнародного співтовариства, так як при-
пускає, що колись існувало «єдине ціле», яке з якоїсь причини «розбило-
ся» або «розпалося» на складові. Людство раніше в кращому випадку
досягало регіонального рівня злиття спільнот (зазвичай в межах імперій),
і тільки в XX ст. стало прагнути до рівня глобального співтовариства з від-
повідною правовою системою. Модель поведінки характерна не для фраг-
ментації, а для обмеженого об’єднання. Якщо розглядати історію міжна-
родного права або будь-якої його галузі в рамках порівняльно-правовий
структури, ці процеси будуть очевидні.

Деякі питання, порушені в «Доповіді», стосуються права міжнародних
договорів, особливо «зростаючого значення ланцюжків і кластерів міжна-
родних договорів, у тому числі відносин між угодами про основи угод та
імплементаційними угодами». Насправді ж право міжнародних договорів,
реалізоване в звичаєвих нормах міжнародного права, і Віденська конвен-
ція 1969 р. – це мінімальна спроба регулювання великої кількості міжна-
родних правових систем та їх відносин між собою в рамках відповідних
параметрів. Можливо, правильно вважати кластери або ланцюжки міжна-
родних договорів «режимами», як пропонує «Доповідь», але це тільки
посилило б значення порівняльного аналізу. (Цікаво, що юристи-міжна-
родники поки не вживають термін «сім’ї» щодо режимів міжнародних
договорів). Така характеристика може мати додатковий позитивний бік,
спрямувавши увагу від національних правових систем на географічні та
часові аспекти правового життя, де кордони відіграють іншу, меншу роль.

Спільним у міжнародній і національній правових системах є, серед
іншого, величезний розрив між законодавчою владою і відповідальністю:
національні правові системи в особі зростаючого державного апарату та
міжнародна правова система в особі множини міжнародних організацій та
поширення джерел «м’якого права». Все це в сукупності складає, згідно з
евфемізмом «Доповіді», «правове поле з дедалі більшою спеціалізацією».

Що б не було зроблено для зміни ситуації в обох «правових полях»,
було б самознищенням не помітити, який внесок може зробити порів -
няльно-правовий аналіз усіх правових систем у досягнення бажаного
результату.

Найбільш важливою є взаємодія між національними правовими поряд-
ками і міжнародною правовою системою або підсистемами. Давно минув
той час, коли вона зводилася до монізму або дуалізму. Самі основи права в
міжнародному співтоваристві держав і в межах окремих держав, права у
множинності його систем – це вихідний матеріал для порівняльно-право-
вих досліджень, не проводячи розмежувальних ліній щодо того, коли і де
порівняння може бути корисним. Компаративісти мають у своєму розпо-
рядженні калейдоскоп, за допомогою якого можна оцінити всю складність
Правового Всесвіту і пролити світло на те, що вони бачать.
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Заслужений професор Інституту філософії права Католицького універ-
ситету Угорщини і заслужений професор-дослідник Інституту правових
досліджень АН Угорщини Ч. Варга виступив з доповіддю «Філософія
європейського права», у якій наголосив: європейський колос, який нині
називають просто Союз, побудований з надією використати величезний
потенціал енергії нашого континенту в, як видається, безпрецедентно
звільненій новій європейській інтелектуальній сфері, яка позбулася істо-
ричних та національних обмежень. Але ключовими гравцями залишають-
ся нібито знищені історичні партикулярності, й вперед ведуть не духовні
ідеали, а ті ж старі знайомі дійові особи, а саме держави, що протягом
тисячоліття спільної історії вели запеклу боротьбу між собою, відстоюючи
власні інтереси. І навіть нині їх окремі інтереси сконцентровані на собі,
хоча тепер вони упаковані (сублімовані) у формат, визначений життям
спільноти, відомої як ЄС. Те, за що тривала кривава битва, нині набуло, –
принаймні, так видається, – більш (пост)модерної форми демократичної
участі, в той час як загальна динаміка залишилася незмінною, і боротьба
інтересів все ще є безпосереднім контекстом цієї реальності.

Ці інтереси значною мірою національні. Тим не менш, нині вони
можуть бути нейтралізовані, змінені або збалансовані / переформатовані
місцевими і регіональними (в тому числі транскордонними) інтересами,
які час від часу навіть здатні обійти / замінити / перевершити те, що в
іншому випадку не має відповідної форми, якщо формулюється в тради-
ційних рамках державності. Поза переламними моментами ці традиційно
структуровані інтереси (що характеризуються як часткові, фрагментовані,
партикулярні) легко стають критичною масою, полярно протилежною
новоствореним центрам тяжіння. І ці характерні глобально-економічні
тенденції космополітичного проникнення, зосереджені на прагненні ство-
рення глобальної імперії та накопичення багатства, нині зайняли позицію,
прямо протилежну колишнім Вестфаль ським досягненням, і пропонують
майбутнє для Європи, пов’язане з подоланням національної державності
як способу буття, роблячи це під приводом посилення інтеграції, а також
(насправді) під впливом бюрократичної машини наддержави, прагнучи
зручних і сприятливих умов для ефективного контролю позицій на ринку;
все це робиться на розвалинах того, що колись було демократичним ідеа-
лом (нині проявляється дефіцит демократії), і виявляється у соціальних
проблемах на розвалинах фундаментальних обіцянок і потенціалу для
бажаного майбутнього Європи.

Правові культури стоять пліч-о-пліч у цьому комплексі. З юридичної
точки зору всі нації рівні як держави-члени, але їх шанси на виживання
(тобто їх потенціал подальшого посилення або повної втрати значущості)
в історичному сенсі вимірюються їхньою здатністю справляти вплив,
заснований на їх інноваційній потужності. Яким би академічним пафосом
не було оточене гадання щодо шансів поступового злиття або продовжен-
ня співіснування традицій європейського континентального Цивільного
права і англосаксонського Загального права, перспектива конвергенції,
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очевидно, визначатиметься не внутрішніми чинниками [цих правових
сімей / традицій], а стане результатом виключно індивідуальних здібнос-
тей [держав] виживати, результатом гострої інтелектуальної конкуренції.
Підготовча робота з гармонізації та кодифікації європейського загального
права проявляється скрізь у наукових дослідженнях в абстрактних засобах,
під маркою принципу універсальності науки; ми повинні також визнати,
що ці процеси відбуваються на практиці шляхом прямого застосування
правових методик, навичок, звичаїв і систем цінностей, властивих певним
національним культурам, тобто як невід’ємна частина або підстава націо-
нальної експансії. Зрештою, окремі національні держави не є просто реци-
пієнтами й інтерпретаторами європейського прецедентного права як
результату європейської юридичної роботи, але також – через свій страте-
гічний і тактичний вибір, відображений в їх офіційних коментарях, попе-
редніх питаннях і запитах – вони самі потенційно можуть стати учасника-
ми або навіть промоторами [правових] процесів і через це творити кон-
ститутивні детермінанти майбутнього спільноти.

Це тому, що Європа в рамках Союзу є динамічною. Щонайменше про-
тягом двох десятиліть ми були свідками невпинного досліду в цій лабора-
торії, що підживлювався прямо таки якобинською активністю. В цьому
процесі інтеграції вирішальною силою є економічний аргумент, доповне-
ний символічним аргументом та іншими ознаками, похідними і сприйня-
тими від духу часу, як, наприклад, випадок з правами людини, які у цьому
сценарії виступають фоном для системи норм щодо вільної торгівлі й віль-
ного руху товарів, тобто виконують функцію реквізиту на сцені, організо-
ваній відповідно до вимог постмодерної демократії. І давайте не забувати,
що обидва ці правові рівні безпосередньо впливають на наше майбутнє:
вони є ключовими для розуміння істинного значення нашого членства в
ЄС, а тому в них є багато спільного з ланцюгом наслідків, що визначають
рамки нашого життя. 

Таким чином, ми доходимо висновку про те, що немає власне європей-
ського права. Поки у нас є країни-члени, і нині тільки їх час від часу досяг-
нутий консенсус (в ідеалі – за допомогою взаємних компромісів) створює
європейське право в той чи інший момент. Вони можуть зробити це в спів-
товаристві націй, в якому кожний учасник номінально рівний. Однак, на
практиці їх конкретний розмір, економічне багатство і (останнє, але не
менш важливе) їх рівень культурної компетентності (розуміння шляхів
розвитку Європи) надає (сприяє або знижує) їм якості гравців з різними
шансами на успіх в умовах постійних викликів і конкуренції. Їх сприт-
ність, витривалість, увага і тактична злагодженість проходять випробуван-
ня весь час. Звичайно, тут немає переможених як таких, але є гравці, чиї
інтереси відсуваються на другий план. Цим державам і націям, що стоять
за ними, залишається менш сприятливий шлях, на якому мало шансів під-
тримувати навіть свою власну динаміку життя. І це доводить справедли-
вість твердження Дж. Мітчелла: «Щоби «новий правовий порядок» став
реальним і набув власного значення, він не повинен бути просто поши-
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ренням сфери застосування [правової] системи одного суб’єкта».
Натомість має йтися про загальну суму всіх частин, до якої включено лише
те, що випущено в спільний потік в спільному порядку з відповідною
уважністю і призначенням.

Професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри
міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка О.В. Задорожній у виступі
«Метод порівняльно-правового дослідження в аналізі міжнародно-
правової дійсності» відзначив, що специфіка методу порівняльно-право-
вого дослідження в міжнародному праві визначається особливостями
предмету аналізу. На відміну від класичного об’єкта компаративістики –
схожих правових інститутів у різних національних системах права – в цій
сфері об’єкт аналізу один – універсальна нормативна система міжнарод-
ного права. Однак, це не означає, що метод порівняльно-правового дослід-
ження не може бути ефективно застосований до аналізу міжнародно-пра-
вової дійсності (на відміну від відносно статичної системи норм). По-
перше, порівняння застосовується при розширенні аналізу правових явищ
в контексті дихотомії понять «система міжнародного права» і «міжнарод-
но-правова система» до ширшого кола правових явищ, ніж універсальна
система норм – напрямів і способів взаємодії нормативної системи з між-
народними відносинами. По-друге, метод порівняльно-правового дослід-
ження може бути застосований до аналізу процесів застосування міжна-
родно-правових норм в універсальних режимах, до явищ так званої фраг-
ментації міжнародного права. І, по-третє, метод порівняльно-правового
дослідження застосовується для аналізу як нормативної («право на папе-
рі») так і реалізаційної («право в житті») складових правових режимів, що
виникають у процесі реалізації як універсальних, так і регіональних і пар-
тикулярних норм міжнародного права в регіональних і білатеральних між-
народних (міждержавних) відносинах. 

Професор, завідувач кафедри права Київського національного лінгвіс-
тичного університету О.О. Мережко у виступі «В якому сенсі ми може-
мо говорити про порівняльне міжнародне право?» визначив предмети
порівняння в рамках міжнародно-правових досліджень. По-перше, ми
можемо і повинні порівнювати міжнародне право (як універсальну систе-
му права) з національними системами права. Більше того, спочатку наука
міжнародного права у зв’язку з існуванням численних прогалин у міжна-
родно-правовому регулюванні міжнародних відносин запозичила багато
юридичних конструкцій, які були пристосовані до специфіки міжнародно-
правового регулювання, із сфери римського права, яке розглядалося в
якості свого роду «юридичної логіки» або природного права, що застосо-
вується до всіх правових відносин. Іншими словами, між національним і
міжнародним правом існує певний спільний фундамент, що дає нам змогу
здійснювати порівняльно-правові дослідження. Порівняльний аналіз між-
народного права та національних систем права допомагає зрозуміти, чим
вони принципово відрізняються, а також виробити адекватні механізми
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імплементації або трансформації норм міжнародного права в норми націо-
нального права.

По-друге, є таке джерело міжнародного права як «загальні принципи
права», характерні для всіх систем права, включаючи національні і міжна-
родне право. Виділити ці принципи і визначити їх конкретний зміст сто-
совно конкретної ситуації можна на основі порівняльно-правового аналізу.
По-третє, міжнародне право аж ніяк не однорідне, є універсальна і регіо-
нальні його системи. Ми можемо порівнювати загальне міжнародне право
з регіональними системами, останні між собою, а також різні правові сис-
теми міжнародних міжурядових організацій. По-четверте, ми можемо
порівнювати різні галузі чи підгалузі міжнародного права, наприклад, дип-
ломатичне і консульське, міжнародне гуманітарне і міжнародне право
захисту прав людини. По-п’яте, ми можемо порівнювати «зовнішньо -
державне право» (норми національного права, спрямовані на регулювання
міжнародних відносин держави) – це, якщо можна так висловитися,
«національне міжнародне право» різних держав. Наприклад, норми кон-
ституційного права різних країн, спрямовані на регулювання міжнародних
відносин. Крім того, слід порівнювати національні правові механізми реа-
лізації норм міжнародного права. По-шосте, можна порівнювати міжна-
родне право (як універсальну систему права) з транснаціональним та
наднаціональним правом.

Разом з тим, у зв’язку з поняттям «порівняльне міжнародне право»
перед нами виникає ряд питань. Наприклад, таке: чи є ця галузь науки
права частиною порівняльного правознавства або науки міжнародного
права? У кожному разі порівняльне міжнародне право має величезні пер-
спективи в науці права.

Доцент Національного університету «Одеська юридична академія»
Т.Р. Короткий у виступі «Порівняльно-правові дослідження україн-
ських вчених в галузі міжнародного права» системно проаналізував
застосування порівняльно-правового методу в роботах українських вчених
з міжнародного права. Він наголосив на значущості порівняльно-правово-
го методу в методологічному апараті міжнародного права і на необхіднос-
ті вдосконалення його використання, підтримав концепцію міжнародного
порівняльного права як самостійного наукового напряму в рамках міжна-
родного права.

Кандидат юридичних наук, член-кореспондент Міжнародної академії
порівняльного права О.В. Кресін у виступі «Становлення ідеї соціаль-
ного міжнародного права у XVII – на початку ХІХ ст.» відзначив, що в
період становлення науки міжнародного права останнє конструювалося на
основі догматики національного права і розглядалося як явище, за своєю
сутністю однопорядкове з останнім. 

Одним з найважливіших напрямів трансформації доктрини основних
галузей права у XVI – на початку ХІХ ст. стала її соціалізація. З одного
боку, відбувалася поступова асиміляція римського приватного права.
Транснаціональний масив римського права як ratio scripta і значною мірою
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пов’язана з ним природно-правова доктрина поступово соціалізувалися і
водночас позитивувалися. Формування сучасного міжнародного права та
його доктрини також бере свій початок із XVI ст., коли європейськими
мислителями та реформаторами церкви було поставлено під сумнів моно-
полярність та ієрархічність християнського світу. Двома важливими вия-
вами процесу формування міжнародно-правової доктрини як соціальної за
своєю сутністю були ідеї: 1) міждержавності права замість наддержавнос-
ті та 2) власне його міжнародності. 

Доктрина міжнародного публічного права багато в чому сформувалася
на основі інтерполяції принципів та інститутів приватного права, а також
їх інтерпретації та розвитку доктриною національного публічного права.
Ключовим елементом тут виступив концепт суспільного договору, поєдна-
ний з презумпціями існування міжнародного співтовариства та соціально-
го окремого (суспільства, нації, держави) як цілого, одиниці, що вступає в
міжнародний суспільний договір. 

Нова ідентичність міжнародного права передбачала визнання його як
інструмента побудови не квазідержавного чи наддержавного світового
порядку, а скоріше квазісуспільства, сфери міжнародних соціальних зв’яз-
ків, забезпечення і захисту інтересів членів такого міжнародного співтова-
риства. Міжнародне право виступило зовнішнім вираженням національ-
ності та соціальності права держав, ствердивши феномен соціального
окремого в праві та плюральність правового розвитку світу. І водночас
його окрема ідентичність як сфери міжсоціальних зв’язків завершила і
об’єднала соціальне бачення правової карти світу, зробила його універ-
сальним, витворила категорію соціального загального в праві. Віденський
головний акт на початку ХІХ ст. заклав основи розуміння міждержавного
простору як міжнародного функціонального співтовариства. Формування
формально плюралістичної правової карти Європи було таким чином
завершене і нормативно визначене, що об’єктивно створювало теоретичні
основи і практичну необхідність її пізнання та компаративної концептуалі-
зації. 

І, нарешті, Кант у своїх працях 90-х років XVIII ст. запропонував осно-
ви універсального філософського вчення про соціальне право, в тому числі
виокремив договірну й соціальну сутність соціальних правопорядків,
сконструював їх типологію, обгрунтував національно-державний правопо-
рядок – соціальне окреме – як базову та неминущу модель правового роз-
витку, а також нетрансцендентний, іманентний характер соціального
загального. Він чітко проголосив єдину природу національного та міжна-
родного права (обидва мають договірний і вольовий, тобто соціальний за
своєю сутністю характер). Незважаючи на поступове зростання спільних
елементів у праві та ідею «союзу народів», мислитель вказував на немож-
ливість єдиного всесвітнього права. Більше того, Кант заперечив можли-
вість теоретичної побудови всесвітнього права, натомість стверджуючи
необхідність постійних емпіричних досліджень: «всі плани теорії для дер-
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жавного, міжнародного і космополітичного права розпливаються в без-
змістовні, нездійсненні ідеали». 

Розгляд міжнародного права як соціального та договірного, однопоряд-
кового з національним правом, а також історично похідного в своїй догма-
тиці від останнього ставить під сумнів вкорінену претензію на його уні-
кальність та універсальність, дає змогу розглядати його як плюральну
сукупність договірних і соціальних правопорядків, що (внаслідок об’єк-
тивних і усвідомлених потреб держав і суспільств, а також сприйнятої
природно-правової ідеології) прагнуть до універсальності й можуть у
окремі періоди наближатися до неї або (так само внаслідок об’єктивних
потреб або ідеологічних чинників) віддалятися і регіоналізуватися чи зага-
лом ослаблятися.

Науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корець кого
НАН України Є.В. Ромінський у виступі «До проблеми регіональних
традицій у середньовічному міжнародному праві» наголосив, що про-
блематика виділення окремих регіональних підсистем в сучасному міжна-
родному праві є однією з найбільш дискусійних. Відповідно, так само
неоднозначно сприймається й проблема наявності самостійних регіональ-
них підсистем на різних етапах розвитку міжнародного права. В історич-
ному контексті більш вдалим видається використання терміну традиція, а
не підсистема, що підкреслює як притаманну сучасному праву систем-
ність, так і формування регіональних правових особливостей на основі
певної історичної традиції. Для середньовічної Європи можна говорити
про наявність щонайменше двох традицій: західно- і східноєвропейської.
В основі обох лежить спадок античної доби. Для Заходу це опора на норми
преторського та імператорського права, що формувало систему jus gentium,
а для Сходу – переосмислення цього спадку в постіконоборській Візантії.
На Заході цей спадок змішався з правовими традиціями охрещених та час-
тково романізованих германських племен, з яких постала Франкська імпе-
рія (тому її можна назвати франкською чи середземно-північноморською
традицією), а на Сході – з багатовіковою дохристиянською традицією
слов’ян, представленою зокрема у Київській Русі (києво-руська чи чорно-
морсько-балтійська традиція). Обидві традиції зіштовхнулися наприкінці
ХІІ ст. у басейні Балтійського моря після підкорення слов’янських держав
центральної та східної Німеччини германською (східно-франкською)
Священною імперією, породивши нову традицію, яка поступово стане
домінуючою в міжнародному праві Європи довестфальської доби.
Чорноморсько-балтійська традиція проіснувала до ХV ст. і була поступово
витіснена «франкською» на півдні та «балтійською» – на півночі Русі.

На третьому засіданні «круглого столу» розглядалися окремі 
проблеми міжнародного та європейського права в порівняльній перспек-
тиві.

Професор Ужгородського національного університету М.В. Савчин у
виступі «Конституція і наднаціональність у праві: виклики і рішення»
вказав, що при вступі держав у певні міждержавні (Л. Луць) чи наднаціо-
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нальні (А. фон Богданді, Ж.Д. Мутон, І. Перніце, І. Яков’юк) інституції
виникає низка питань, пов’язаних з реалізацією національного сувереніте-
ту та здійсненням зовнішньополітичного курсу національних держав.
Ключовою проблемою в цих відносинах є ідентичність країни та її конти-
нуїтет. Розмежування понять міждержавності та наднаціональності є важ-
ливим у розумінні ступеня самодостатності країни та її ідентичності. З
точки зору конституційного права ми говоримо тоді про процес конститу-
ціоналізації міжнародного права та перспективи формування глобального
права на засадах універсальних людських цінностей. З точки зору міжна-
родного права ми говоримо про процес інтернаціоналізації національного
права, зокрема і конституційного.

Порівняльно-правові дослідження взаємодії національних правових
систем із системами міжнародного права, правом наднаціональних інсти-
тутів набувають насправді міждисциплінарного характеру. Будь-який
дослідник у такому разі має оперувати певними моделями міждержавної
взаємодії чи взаємодії міжнародного чи наднаціонального і національного
права. Зокрема, Р. Арнольд стверджував, що співвідношення юрисдикцій
Федерального конституційного суду ФРН, Суду ЄС та ЄСПЛ має врахову-
вати певні економічні, політичні, соціальні та культурні фактори в ухва-
ленні юридичних рішень.

Стосовно організації публічної влади змінюються акценти розуміння
природи національного суверенітету. Воно стає дедалі більш інструмен-
тальним, оскільки суверенітет виражається саме як певна властивість
впровадження якісних владних рішень у широкому розумінні (законодав-
ства, управління, правосуддя), заснованих на демократичній легітимності,
насамперед установчої та рефлексивної (П. Розанвалон). Це дає підстави
висунути гіпотезу про зародження мережевого суверенітету, який ґрунту-
ється на багаторівневому конституціоналізмі (І. Перніце, Г. Тойбнер).
Такий суверенітет заснований на системі горизонтальних, вертикальних та
реординаційних зв’язках між основними інститутами прийняття владних
рішень на засадах конституційної державності, верховенства права та
вимог належної правової процедури.

На прикладі функціонування ЄС можна продемонструвати явище
наднаціональності в праві. Вона викликає комплекс питань щодо консти-
туційно-адміністративного механізму дії наднаціонального права у націо-
нальній правовій системі. По-перше, це питання сумісності конституцій-
них цінностей і принципів з правовим доробком певного наднаціонально-
го об’єднання. По-друге, це питання відповідності положень національної
конституції і тим більше – поточного законодавства – наднаціональному
праву, оскільки воно має пріоритет щодо національного. По-третє, вимога
імперативності права НО вимагатиме втілення його положень в актах зако-
нодавства, управління та правосуддя національної держави, що вноситиме
нові стандарти щодо їх змісту та здійснення відповідних процедур. Все це
обумовлює відмінний стиль і культуру ухвалення владних рішень, з якою
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абсолютно несумісний сучасний стиль ухвалення рішень в органах пуб-
лічної влади в Україні. 

Член-кореспондент НАПрН України О.М. Вінник у виступі «Між -
народно-правове регулювання відносин публічно-приватного пар-
тнерства в контексті вдосконалення українського законодавства» на
підставі аналізу міжнародного (зокрема, ЄС) та зарубіжного (країн-членів
ЄС) регулювання відносин публічно-приватного партнерства підкреслила
важливість врахування цього досвіду для вдосконалення правового регу-
лювання таких відносин в Україні з огляду на низьку дієвість прийнятого
у 2010 р. закону «Про державно-приватне партнерство», про що зазнача-
ється у схваленій Урядом Концепції розвитку державно-приватного пар-
тнерства в Україні на 2013–2018 рр., та взятий ще в 2004 р. курс на адап-
тацію законодавства України до права ЄС.

Професор кафедри міжнародного права Національного університету
Державної податкової служби України Л.Д. Тимченко виступ «Між -
народні договірні норми: суддівський розсуд contra legem» присвятив
аналізу практики ЄСПЛ та Міжнародного Суду ООН щодо тлумачення та
застосування норм міжнародних договорів. У своїй діяльності міжнародні
суди часом тлумачать міжнародні договірні норми таким чином, що
прийняті рішення не відповідають положенням міжнародної угоди, тобто
contra legem. Підтримуючи в цілому прецедентний характер рішень ЄСПЛ
та Міжнародного Суду ООН, слід відзначити, що ці рішення не повинні
нейтралізувати або змінювати спеціальні договірні норми шляхом
посилання на судову практику, як це мало місце щодо о. Зміїний у справі
Румунія проти України (2009 р.).

Також професор Л.Д. Тимченко зазаначив, що навряд чи предметом
порівняльного міжнародного права можна вважати аналіз відношення
національних правових систем до міжнародного права або співвідно шення
міжнародного публічного права та міжнародного приватного права. Це –
сфера класичного порівняльного правознав ства. В рамках порівняльного
міжнародного права слід підтримати напрям, на який вказав професор
О.В. Задорожній: аналіз взаємодії універсального, регіонального та
білатерального міжнародного права. Також перспек тивним напрямом з
метою підвищення ефективності міжнародного права є вивчення взаємодії
його підсистем: звичаєвого, договірного та інституційного права. Під
останнім розуміються рішення міжнародних організацій та органів,
включаючи міжнародні судові та арбітражні органи.

Доцент кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжна-
родних відносин Київського національного університету імені Тараса
Шевченка К.В. Смирнова у виступі «Європейське право та порівняль-
не правознавство: концепції взаємодії та зближення» наголосила на
юридичному розумінні терміну «європейське право». Прийнято розуміти
даний термін у вузькому та широкому значенні. З одного боку, це система
міжнародно-правових норм, створених європейськими інтеграційними
об’єднаннями. У цьому розумінні європейське право є регіональним та
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складовою міжнародного права в цілому. З іншого боку, це узагальнене
поняття для визначення всієї сім’ї європейських правових систем. Слід
розглядати даний юридичний феномен як результат взаємодії національ-
них правових систем держав Європи, зближення їх законодавчих норм з
метою пошуку сучасних рішень правових проблем. Згодом у процесах
взаємодії стали брати участь як національні, так і міжнародні правові сис-
теми. Всебічно вивчає процеси взаємодії правових систем саме порівняль-
не правознавство, а тому дослідження європейського права неможливе без
звернення до концептуального та методологічного доробку цієї науки.

Докторант Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого Г.О. Христова у виступі «Конструкція зобов’язань держави у
сфері прав людини: порівняльний аналіз міжнародних та європей-
ських підходів» зазначила, що проблематика порівняльного міжнародного
права актуалізує один з найбільш значущих і, у той же час, недостатньо
розвинутих у вітчизняній науці напрям сучасної компаративістики – порів-
няльне право прав людини. Об’єктом порівняння тут можуть виступати
зобов’язання держави у сфері прав людини, які тривалий час по-різному
сприймалися в межах ООНівської та регіональних (європейської, міжаме-
риканської, африканської) систем правозахисту. Моніторингові органи
ООН з дотримання договорів у сфері прав людини розглядали такі
зобов’язання як «зобов’язання поважати, захищати та забезпечувати здійс-
нення прав людини». Вони також використовували вперше висловлену на
міжнародному рівні Міжамери канським судом з прав людини у справі
Velásquez Rodríguez v Honduras концепцію «належного сумління» щодо
забігання та протидії порушенням прав людини, у тому числі з боку при-
ватних осіб. У свою чергу Європейський суд з прав людини віддав перева-
гу доктрині негативних та позитивних зобов’язань держави у сфері прав
людини і основоположних свобод, та істотно збагатив її завдяки своїй
юриспруденції. 

Останнім часом спостерігається зближення підходів до конструкції
зобов’язань держави щодо прав людини у межах різних систем правоза-
хисту, що має принципово важливе значення для вдосконалення механізму
їх виконання на національному рівні. Результати порівняльних досліджень
конструкції таких зобов’язань мають не лише теоретичне, а й практичне
значення та можуть стати у нагоді при розробці національної стратегії у
сфері прав людини. 

Викладач Української академії банківської справи Національного банку
України Є.А. Самойленко у виступі «Вивчення феномена фрагментації
міжнародного річкового права як сфера використання порівняль-
но–правового методу» звернув увагу на те, що необхідність дослідження
динамічного процесу розщеплення міжнародного річкового права на час-
тини обумовлена виокремленням специфічних автономних режимів екс-
плуатації водних ресурсів транскордонних річкових систем. Методологія
порівняльного правознавства дає змогу здійснити поглиблений аналіз чис-
ленних відгалужених компонентів – інститутів навігаційного та ненавіга-
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ційного використання конкретних поверхневих материкових водних об’єк-
тів, – що ускладнюють формування гомогенного нормативного середови-
ща міжнародного річкового права. Серед способів і прийомів наукового
пізнання феномену фрагментації пріоритетне значення належить методам
зіставлення та протиставлення відповідних міжнародно-правових явищ у
комбінації з їх синхронним та діахронним порівняльним аналізом. Від пра-
вильності їх використання залежить не лише з’ясування дійсної глибини
дисонансу між міжнародно-правовими режимами міжнародних рік, а й
успішність гармонізації розрізнених правил і вимог у цій сфері та кодифі-
кації міжнародного права загалом.

Доцент Херсонського державного університету І. А. Гетьман-П’ят -
ковська у виступі «Міжнародне право і міжнародна мораль: теоретич-
ні аспекти порівняння і взємодії» зазначила, що міжнародне право і між-
народна мораль є системами, в яких існує певний порядок і взаємозв’язок
елементів. Їх слід розглядати як пізнавальні конструкції, які дають змогу
дослідити правову міжнародну дійсність. Якщо міжнародне право є систе-
мою норм договірного права між народами та державами, що застосову-
ються лише до тих держав, які є сторонами міжнародних договорів і чле-
нами міжнародних організацій, то міжнародна мораль є формою суспіль-
ної свідомості, що відображає узагальнене уявлення народів про мир,
справедливість, гуманність, солідарність, взаємодопомогу, належне, бажа-
не, ідеальне та їх високі прагнення.

Норми міжнародного права завжди взаємодіяли з нормами моралі та
міжнародної ввічливості. В широкому сенсі мир між народами є не тільки
відсутність війни, але також такий стан міжнародних і внутрішньодержав-
них відносин, який усуває передумови вирішення міжнародних і внутріш-
ньодержавних конфліктів за допомогою сили. Очевидним є те, що досяг-
нення справжнього миру залежить від достатньо високого рівня політич-
ної, правової і моральної свідомості суб’єктів міжнародного права, їх
гуманності, освіченості, культури, розумності. Міжнародне право через дії
і рішення міжнародних організацій може стати інструментом впливу на
рівні масової свідомості народів. 

Також під час «круглого столу» виступили професори Націо нального
університету «Одеська юридична академія» М.А. Дамір лі («Стратегії
порівняльного дослідження міжнародного права») і Х.Н. Бехруз («Гео -
політика і право у формуванні архітектури сучасного міжнародного право-
порядку») і начальник управління планування та координації правових
досліджень НАПрН України доцент Д.В. Лук’я нов («Наднаціональні пра-
вові системи як об’єкт порівняльно-правових досліджень»). У дискусії,
окрім доповідачів, взяли участь: О.В. Скрипнюк, І.О. Кресіна,
М.В. Буроменський, Г.Л. Знаменський, С.І. Максимов, Л.А. Луць,
А.А. Яковлєв, О.В. Буткевич, М. Антонович, О.О. Гріненко,
Л.О. Макаренко, Ю.І. Матвєєва, А.О. Фальковський, Л.А. Тимченко,
О.В. Тюріна, О.О. Томкіна, М. Ношадха, О.І. Косілова, О.І. Мельничук,
К.О. Савчук, Р. Завітневич, Т.І. Бондарук, Б.В. Совенко, В.М. Ткаченко,
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Н.Є. Толкачова, К.В. Глущенко, М. Задніпряна, А.Ю. Іванова, Г. Король,
О.В. Мінченко, Н.Б. Мушак, В.І. Олещенко, О. Походзяєва, В.О. Рябоконь,
О.Я. Турковський, О.М. Шмигова, К.Р. Величко, Б.М. Колесніков,
І. Коробко, А.С. Олен ченко, Н.М. Олійник, О.П. Омельченко та ін.

За результатами «круглого столу» планується видати збірник наукових
праць.

О. В. КРЕСІН,
кандидат юридичних наук, 
старший науковий співробітник 
Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України
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