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ВСТуПНе СЛоВо

Під правовою аналітикою розуміють способи і прийоми аналізу правової системи.  
На жаль, така аналітика далеко не завжди базується на наукових засадах, а отже, й не є 
результативною. Відсутність глибоких аналітичних напрацювань негативно позначається 
на прогностичній функції юридичної науки, а відповідно – й на практиці нормотворення 
і нормозастосування.

Кожне правове явище розкривається через відповідні функції. Це стосується і правової 
аналітики. Саме функціональна спроможність правової аналітики має дати відповідь на 
запитання щодо майбутнього того чи іншого нормативно-правового акта та його дії.

Функції правової аналітики можна поділити на дві групи:
а) теоретичні –  забезпечують розвиток та якісний приріст знань;
б) прагматичні – спрямовані на вирішення завдань юридичної практики.
До теоретичних функцій належать: гносеологічна (пізнавальна), евристична, прогнос-

тична та деякі інші.
До прагматичних функцій належать: функції сприяння законотворенню, забезпечення 

належного тлумачення законодавства, сприяння правозастосовній практиці, а також інтег-
раційна, освітньо-педагогічна та деякі інші.

Відповідні функції спрямовані на створення таких умов розвитку суспільства, які  
у майбутньому забезпечили б його готовність успішно діяти у світі гуманістичних цін-
ностей. Ідеться про сприйняття права, його потенціалу як загальнолюдських цінностей.

Правова аналітика є необхідним елементом і юридичної науки, і юридичної освіти, 
і юридичної практики. Прогностичний характер юридичної аналітики має слугувати важ-
ливим інструментом  пізнання правової дійсності, засобом встановлення істини в системі 
правового регулювання суспільних відносин. Правова аналітика є засобом як стратегії, 
так і прогностики сучасного правового розвитку.

Провідною ідеєю правової аналітики є принципи науковості і системності. Особли-
во це стосується аналізу розвитку фундаментальних понять правової  системи. Йдеться, 
зокрема,  про удосконалення Конституції України, законодавець у цьому процесі пішов 
шляхом внесення точкових змін до Основного Закону. Як наслідок, маємо недоліки в сис-
темі внесення відповідних змін. Більш продуктивним тут уявляється комплексно-систем-
ний підхід до реформування Конституції України.

Слід також зазначити, що у вітчизняній юридичній літературі недостатньо уваги при-
діляється науковим дослідженням поняття «правова аналітика». А сама правова аналітика 
не використовується для глибокого аналізу тих або інших правових явищ. Як наслідок, ці 
явища досліджуються поверхово,  їхні висновки  і пропозиції не мають прогностичного 
характеру.

Підвищенню ефективності правової аналітики в сучасних умовах була присвячена Між-
народна науково-практична конференція «Правова аналітика: доктринальні підходи та га-
лузеві виміри», яка відбулася у травні 2018 р. в Інституті держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України. 

Ю. С. Шемшученко,
директор Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України,
академік НАН України,  академік НАПрН України
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ДоКТРИНАЛЬНІ ПІДХоДИ ТА ВИМІРИ

Анатолій Олександрович Селіванов, 
постійний представник Верховної Ради України 

у Конституційному Суді України, 
доктор юридичних наук, 

професор, академік НАПрН України

ПРАВОВА АНАЛІТИКА ЯК ВАЖЛИВА УМОВА 
СУДОВОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ 

І НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНОЇ ПРАКТИКИ

Головна проблема реальності, проти якої не виникає заперечень, пов’язана зі складним періо-
дом для суддів – це їх атестація. Судді повністю відповідають за неухильне застосування зако-
нів, у яких право виступає як регулятор суспільних відносин, а тому інструментом професійнос-
ті суддів є їхня принциповість в оцінках права та вміння використовувати правову аналітику.

Після змін до Конституції України (2016 р.) відбувається реформа правосуддя, яка пов’язана 
із формуванням нового складу Верховного Суду та атестацією суддів місцевих судів. Міжнарод-
на конференція, у якій ми взяли участь, підтверджує спільне бажання приєднатися до суспільних 
вимог, які спрямовані на головне: забезпечити, щоб суддя був дійсно професійно центральною 
фігурою правосуддя. Раніше існувало і позитивно сприймалося серед суддів як алгоритм їх юри-
дичної досконалості: «Суддя має право на помилку». Якщо не змінити внутрішньосуддівську 
свідомість, все залишиться таким, а саме «правосуддям без правди».

За цих умов наведене пояснення від суддів продовжують бути легковажно мудрими і вони 
погоджуються із доволі аксіоматичною позицією: апеляція і касація існують також для того, щоб 
виправляти помилки першої інстанції. Слід також звернути увагу на те, що такий підхід створює 
певні умови виникнення квазіхибних теорій, поглядів та ідей, які йдуть від окремих суддів за 
участю науковців.

Правова аналітика негативно поставилася, зокрема, у конституційному праві, коли екс-судді та 
деякі  вчені видали досить сумнівну працю, яка сьогодні не витримує дискурсу полеміки. Йдеться 
про наукову збірку авторів С. Вдовиченко, В. Кампо та інших «Контроль за додержанням належ-
ної конституційної процедури» (2011 р.). Таким чином, не буде зайвим спочатку визначити зміст  
правознавчої категорії «правова аналітика». Це залежить від предмета та об’єкта (сфери право-
вого регулювання), коли потрібне її застосування виникає проста формула: правова аналітика 
означає поглиблене з’ясування, методологічне дослідження змісту і смислу права. Вона завжди 
пов’язана з науковими теоріями – онтологією, аксіологією та герменевтикою.

Для публічного права застосування правової аналітики обумовлено процесами: а) створення 
форми права; б) науковими експертизами конституційності і законності; в) формально-юридич-
ними принципами виявлення відповідності тексту та смислу норм, достатності, реальності і прог-
ностичності; г) обов’язково повинен застосовуватися принцип – starе de cizis (повернись).

Суб’єктами правової аналітики є: а) наука – дослідники; б) суб’єкти законодавчої ініціативи; 
в) нормо- і правотворчі органи державної влади та інші суб’єкти владних повноважень. Особлива 
роль у застосуванні методів і форм правової аналітики належить органам правосуддя – Конститу-
ційному Суду України (далі – КСУ) (оскільки з’явилися у Конституції України  статті 55, 1511 – 
право осіб на конституційну скаргу).

Важливо дотримуватися основної мети, маючи на увазі, що головна ідея, ідеологія консти-
туціоналізації – це сама Конституція, вона – сакральне явище для держави, суспільства, а тому 
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неможна обходитися з Основним Законом України як із краваткою (прийшов додому, зняв її і ки- 
нув на стілець).

Адміністративний процес, адміністративне судочинство – це наше надбання у сфері публіч-
ного права, але воно сьогодні залишається юридично незавершеним, порівняно, наприклад, із 
Польською Республікою, де існує Кодекс адміністративних процедур. 

У новій редакції Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) у п. 4 
ст. 7 встановлено, якщо  суд доходить висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить 
Конс титуції, суд не застосовує норми такого закону, а застосовує норми Конституції як норми 
прямої дії. Після ухвалення рішення звертається до Верховного Суду стосовно подання про необ-
хідність перевірки КСУ щодо конституційності. 

В українському правосудді не вистачає чітких процедур, із яких складається окреме надпо-
зитивне судочинство.

Наприклад, процедура, яка передбачена редакцією ст. 5 КАС України, довготривала, при цьо-
му виникають серйозні запитання: який суд помітив питання конституційного контролю і чи пер-
ша інстанція в змозі звертатися до Верховного Суду – чи це повинна бути апеляційна інстанція, 
як має вчинити Верховний Суд? Тоді як має примусово виконуватися судове рішення, коли закон 
викликає сумнів щодо конституційності?

Цікава у практичному сенсі постановка питання, яке слід використати для осмислення, але 
не виключається при цьому нова актуальна проблема для правової аналітики. Розглядаючи конс-
титуційні скарги громадян, КСУ має право давати оцінку всім судовим інстанціям, які перегля-
дали справу конкретної особи за предметом неконституційності. У таких випадках допущені 
помилки суддів кореспондують пряму відповідальність з оцінкою неналежної кваліфікації, на 
що може вказувати КСУ відносно правозастосування суддями загальної компетенції у своєму 
рішенні. Прикро, що в новій редакції Закону України «Про Конституційний Суд України» із 
невідомих причин не передбачено право громадян на преюдицію. 

Законодавець чомусь із цим погодився, хоча було відомо, що над кодексом попрацювали чле-
ни робочої групи й оновлений кодекс був прийнятий парламентом без врахування критичних 
зауважень.

На жаль, ще довго мають згадувати правознавці, вчені, що не було як концепції, так і належ-
ної експертизи при підготовці змін до Конституції України (Закон від 6 червня 2016 р.), а також 
оновлених процесуальних кодексів. Не намагаючись також провести серйозну ревізію у тексті 
КАС України, яка може і сьогодні необхідна, зазначу, що багато понять, термінів вимагають 
уточнення, переосмислення і цей процес вже розпочато у Науково-консультативній раді при 
Верховному Суді.

Наприклад: що означає термін «судочинство» (чинити) – це є і судова діяльність (діяти) – що  
у дефініціях вони однакові за смислом. Але все ж таки – це порядок послідовного й обов’язкового 
застосування процедур при наявності юрисдикційних та процедурних повноважень при 
розв’язанні адміністративних спорів.

Такі самі випадки трапляються дуже часто в осмисленні правозастосування, що закликає науку  
оцінити практику у питаннях: 1) статей 19, 20 підсудності – предметна юрисдикція, 2) територіаль-
ні межі компетенції (за вибором позивача) – ст. 25. Але крім цього ще є 3) інстанційна компетенція  
в судочинстві (касаційний порядок перегляду судових рішень).

Водночас помічаємо, що виключна юрисдикція не поширюється на справи, в яких позивачем  
і відповідачем є органи державної влади.

Це відноситься також до справ про застосування екзекутивних заходів відносно народних де-
путатів України (ст. 80 Конституції України), коли Касаційний адміністративний суд у складі 
Верховного Суду, а далі Верховний Суд – є судом першої інстанції та апеляції з остаточним рі-
шенням, яке оскарженню не підлягає.

Спрямовуючи наукову думку на формування судового права, варто вже сьогодні залучати 
правову аналітику для створення теорії прийняття судових рішень. З цією метою слід почина- 
ти з: а) загальної методології та матриці процесу вироблення рішення (постанови та ухвали);  
б) визначення  формальних  (структурних) методів і процедур виміру переваг, які суддя обирає 
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для побудови змісту мотивувальної частини; в) для судового рішення важливою складовою є 
достатньо доказовий (аргументований) логічно виділений комплекс вихідних даних по фактах, 
які були проаналізовані і мають служити надалі основою для адаптації вимог суду, який прийняв 
рішення у систему подальших дій органів державної виконавчої служби.

УДК 340
Василий Федорович Сиренко, 

главный научный сотрудник 
отдела теории государства и права 

Института государства и права 
им. В. М. Корецкого НАН Украины, 

народный депутат ІІІ и IV созывов Верховной Рады Украины, 
доктор юридических наук, профессор, 

член-корреспондент НАН Украины, 
академик НАПрН Украины

РЕФОРМА СУДА ПОШЛА НЕ ТУДА

За время независимости Украины уже более четверти века наиболее реформируемыми го-
сударственными органами оказались суды. Либерал-демократы, рвущиеся к власти в начале  
90-х годов прошлого века, очень сильно критиковали советские суды за «телефонное право», 
договоренности и прочие проявления коррупции.

Но начав реформировать советский суд на либерально-буржуазный способ организации, 
довели путем реформирования суды до такой степени коррупционности, что население почти 
стопроцентно не доверяет и судам, и судьям. Реформаторы, как будто умышленно, создают все 
более и более коррупционную систему правосудия в Украине. Не избежала этой участи и послед-
няя реформа, связанная с изменениями Конституции и принятием нового закона о судоустрой-
стве в Украине.

В ее основу положен ошибочный принцип реформирования, согласно которому главным в си-
стеме реформ является отбор людей на судейские должности. 

Такой подход может обеспечить, но не полностью, высокий профессионализм судей, но в анти- 
коррупционном отношении такая реформа мало что дает, если остальные критерии требований 
к судьям не будут обеспечены.

Реформаторы должны были уяснить всю глубину и мудрость высказываний в мировой ли-
тературе. Вот некоторые из них: «Не бойся закона – бойся судьи» (русское изречение); «Судьи, 
купившие судебные места, будут, в свою очередь, продавать правосудие» (Ф. Фепелон); «Фемида 
действительно слепа, раз не видит, какие у нее слуги» (Е. Лец); «Встречаются приговоры более 
преступные, чем само преступление» (М. Монтень); «В судный день первыми перед судом пред-
станут судьи» (А. Давыдович).

Эти высказывания я специально привел по поводу правосудия из разных стран, чтобы пока-
зать, что проблемы судебной власти есть во всех странах мира, но их решение в каждой стране 
требует особого подхода с учетом национальной культуры, традиций, характера народа. Обу-
стройство судебной системы страны нельзя копировать с других стран. Заимствовать отдельные 
элементы можно, а списывать системно – пустые хлопоты, потому что пересаженные в условия 
другой национальной культуры механизмы судебной системы не работают или работают с гру-
быми извращениями. К сожалению, списыванием законов с аналогов Запада очень грешит наш 
реформаторский парламент, совершенно не вникая в то, что многие законодательные концепции 
советской Украины работали не хуже, а лучше западных.

Наши реформаторы с максимальным упорством разрушают все советское, во всех отраслях 
жизни, при полной неспособности сделать лучше и качественнее. Приходится списывать. А ведь 
списывают только отстающие, только посредственности. Вот и попытки обустроить судебную 
власть Украины по рецептам Запада только разрушили доступную и понятную гражданам совет-
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скую систему судоустройства, не создав взамен ничего толкового и оправданного с точки зрения 
интересов и потребностей граждан Украины. И сегодня нет человека, имевшего дело с судебной 
властью Украины, который бы не возмущался порядками в наших судах и необъяснимой логикой 
правосудия, когда явно законное осуждается, а незаконное оправдывается. Возмущение людей 
против порядка организации и деятельности суда и судей доведено до предела, что безальтерна-
тивно указывает на острейшую потребность коренного реформирования судебной власти Укра-
ины.

Сила судебной власти – в уважении людей к праву и к суду как профессиональному толко-
вателю закона и справедливому правоприменителю. Именно это требование: суд – профессио-
нальный толкователь закона и справедливый объективный правоприменитель – есть главней-
шим критерием организации и деятельности суда. В этом критерии заложена квинтэссенция, 
ядро, смысл и предназначение судебной власти. Судья является носителем судебной власти  
от самых низовых до верховных судебных органов, потому что каждый из судей, независимо 
от своего места в системе, разрешает конкретные дела самостоятельно, руководствуясь зако-
ном и правосознанием. И в этом положении заложена одна из причин, почему прямое адми-
нистрирование внутри судебной системы недопустимо, так как противоречит природе и на-
значению суда.

Социальная роль судебной власти в демократическом обществе состоит в том, чтобы в раз-
ного рода юридических конфликтах обеспечивать господство права, выраженного прежде всего 
в Конституции и других законах, международных договорах и в приравненных к закону подза-
конных актах.

На суды не может быть возложена задача защищать определенный экономический, социаль-
ный и политический строй, ибо это превращает суды в органы открытого политического репрес-
сивного действия. И если Президент, премьер или любой высокопоставленный чиновник или 
политический деятель требуют от судов принимать решения в пользу государственных интере-
сов или в интересах реформ, или в интересах конкретных организаций, то они не только грубо 
нарушают Конституцию Украины, но и проявляют полное невежество и цинизм в отношении 
природы и назначения судебной власти и института прав человека и гражданина. Суд – это по-
следний бастион, последний рубеж демократии. Дальше начинается самосуд, анархия, хаос, раз-
рушение всех жизнеобеспечивающих систем общества.

Последняя реформа судебной системы с попыткой достижения антикоррупционных целей 
началась в 2016 г. С 30 сентября вступили в силу изменения в Конституцию Украины в части 
правосудия и новая редакция Закона «О судоустройстве и статусе судей» (далее – Закон).

Изменения в Конституцию были проголосованы Верховной Радой Украины 2 июня 2016 г. 
Законом отменяется 5-летний срок назначения судей, которые теперь назначаются исключитель-
но бессрочно. При этом они фактически теряют неприкосновенность, и могут быть задержа-
ны правоохранителями по подозрению в совершении тяжких или особо тяжких преступлений.  
Одновременно отменяется возможность привлечения судьи к ответственности за вынесение 
умышленно неправосудного решения или за нарушение присяги. 

Также конституционные изменения предусматривают реорганизацию Высшего совета юсти-
ции в Высший совет правосудия (далее – ВСП), конечным сроком для избрания членов установ-
лено 30 апреля 2019 г. Количество членов совета увеличивается на один – до 21, но при этом из 
его состава исключаются министр юстиции и генеральный прокурор.

Высший совет правосудия будет иметь право отстранять, переводить, увольнять судей и по-
давать Президенту представление на их назначение. Также совет имеет право давать согласие на 
задержание и арест судей.

От Высшей квалификационной комиссии судей к ВСП переходит право привлекать судей 
и прокуроров к дисциплинарной ответственности. Кроме того, ВСП получает право назначать 
руководство Службы судебной охраны и Государственной судебной администрации – органа,  
ответственного за материально-техническое обеспечение судов.

Таким образом, Президент Украины и Верховная Рада Украины теряют право увольнять су-
дей, но у главы государства остается право их назначать. Кроме того, предусмотрено лишение 
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Президента Украины права создавать суды и закрепление за парламентом полномочий по созда-
нию, ликвидации и реорганизации судов.

Также предусмотрено лишение Президента Украины, парламента и съезда судей права уволь-
нять судей Конституционного Суда Украины (далее – КСУ) – судья может быть уволен только по 
решению не менее 2/3 состава КСУ.

Закон повышает с 25 до 30 лет минимальный возраст для занятия должности судьи и при 
этом вводит систему конкурсного отбора для назначения судей. Также документом увеличива-
ется срок полномочий генпрокурора с 5 до 6 лет, но ему запрещается занимать эту должность  
два срока подряд.

Кроме того, вводится институт конституционной жалобы, то есть жалобы на противоречия 
Конституции примененного в конечном судебном решении закона при исчерпании всех других 
национальных средств правовой защиты.

Вводится право КСУ определять конституционность предлагаемых для вынесения на все- 
украинский референдум по народной инициативе вопросов (по обращению Президента или не 
менее 45 народных депутатов Верховной Рады Украины).

В Конституции Украины закрепляется, что прокуратура теряет функцию надзора и занимает-
ся только представлением публичного обвинения в суде и процессуальном руководстве досудеб-
ным расследованием.

Также, в соответствии с конституционными изменениями, в Украине защищать граждан в суде 
могут только адвокаты. Эта норма начнет действовать с 1 января 2020 г. Кроме того, в Конститу-
ции Украины будет закреплена возможность признания Украиной юрисдикции Международного 
уголовного суда (Гаага, Нидерланды), однако это положение вступит в силу 30 июня 2019 г.

Законом предусматривается ликвидация высших специализированных судов и создание но-
вой структуры Верховного Суда как единого суда кассационной инстанции.

Вместе с тем Законом предусмотрено создание Высшего антикоррупционного суда, Высшего 
суда по вопросам интеллектуальной собственности и местных окружных судов. Высший суд по 
вопросам интеллектуальной собственности (высший патентный суд) должен быть создан в тече-
ние года, то есть до 30 сентября 2017 г.

Сроки создания Высшего антикоррупционного суда и местных окружных судов в Законе не 
определены. При этом апелляционные суды в новых апелляционных округах должны быть соз-
даны до 30 сентября 2019 г.

Согласно Закону до 10 октября текущего года Верховная Рада Украины обязана передать 
в Высший совет правосудия материалы в отношении тех судей, которые претендуют на избрание 
бессрочно и не рассмотрены парламентом.

Законом предусмотрено проведение мониторинга образа жизни судьи для проверки соответ-
ствия его уровня жизни задекларированным доходам. Также отныне судья должен, кроме декла-
рации о доходах, подавать декларацию семейных связей и декларацию добропорядочности. Не-
представление указанных деклараций может стать основой для привлечения судьи к уголовной 
ответственности.

Кроме того, Законом создается Общественный совет добропорядочности, который собирает 
и анализирует информацию в отношении судьи и предоставляет Высшей квалификационной ко-
миссии судей вывод о его несоответствии критериям профессиональной этики и добропорядоч-
ности.

Дисциплинарные производства в отношении судей будут переданы в Высший совет право-
судия, а Высшая квалификационная комиссия судей (далее – ВККС) сосредоточится на решении 
квалификационных вопросов, включая проведение квалификационной оценки судей, открытых 
конкурсов на должности, специального обучения судей.

Законом предусмотрено существенное увеличение окладов судей. В частности, 1 января 
2017 г. зарплата судей Верховного Суда поднимется в 6 раз – с 13 до 75 минимальных заработ-
ных плат (около 110 тыс. грн).

Также предусмотрено создание Службы судебной охраны (до 1 января 2018 г.) и Единой су-
дебной информационной (автоматизированной) системы.
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Нет сомнения, что в системе конкурсов, тестов, экзаменов будут отобраны и профессиональ-
но подготовлены судьи в смысле знаний материального и процессуального права. Но к искорене-
нию коррупции в судах это имеет очень косвенное отношение.

Не спасают дело и многократное увеличение заработной платы судей, и контроль за их дохо-
дами и расходами, а также их семей и их ближайших родственников. Эти меры не выдерживают 
даже поверхностной критики.

Свои доходы и расходы судьи могут скрыть через третьих подставных лиц и никакой конт-
роль это не установит.

А что касается очень крупных зарплат для судей, то это похоже скорее на попытку государства 
выдавать судьям ежемесячную взятку в виде крупной зарплаты, умоляя судей не совершать мзду 
и лихоимство во время правосудия. Такой подход от коррупции в судах не спасет.

Ведь коррупция по своей общественной природе является биологически социальным явле-
нием. Как биосоциальному существу человеку присущи такие качества, как жадность, зависть, 
скупость, накопительство, утверждение превосходства, гордыня и другие социально вредные 
качества. Они-то и составляют глубинные основы коррупции. Поэтому крупными зарплатами 
судей откупиться от коррупции не удастся.

А предполагаемый контроль за доходами и расходами судей через систему декларирования – 
это очень малоэффективная мера, рассчитанная на простаков, каковыми судьи, как знатоки за-
конодательства, не являются.

Упор реформаторов на повышение требований к личности судьи через отбор судей, возмож-
но, повысит уровень профессиональной грамотности судей, но вряд ли даст существенно по-
ложительный результат в плане их социально полезного антикоррупционного поведения. Судья 
системно должен быть поставлен в такие условия, при которых он не сможет принимать непра-
восудные коррупционные решения. А если он их принимает в силу своего субъективного произ-
вола, то система должна неизбежно обнаруживать такие решения, а судья должен неотвратимо 
привлекаться к ответственности и наказанию. 

Рассмотрим некоторые антикоррупционные меры, которые должны быть положены в основу 
реального антикоррупционного реформирования судов. Прежде всего отметим, что в тепереш-
нем варианте реформирования судебной системы есть попытка преодоления коррупционных 
механизмов, присущих замкнутой корпоративной системе специализированных судов, которая 
была заложена в прежнем Законе о судоустройстве.

В Законе Верховный Суд был ограничен в своих конституционных возможностях играть роль 
наивысшего судебного органа страны. Высшие специализированные суды решали, разрешить ли 
гражданину, стороне процесса, подавать жалобу в Верховный Суд Украины (далее – ВСУ) в одну 
из его палат. Этот абсурд был заложен в Законе как явный механизм коррупции. Ибо он принуж-
дал сторону, желающую обжаловать решение высшего специализированного суда, платить мзду 
руководству специализированного суда, дабы получить разрешение для подачи жалобы в ВСУ.

Создание кассационных инстанций в ВСУ категорически разрушило этот коррупционный ме-
ханизм, однако при такой трехзвенной системе (первая инстанция, апелляция и кассация в ВСУ) 
места для коррупции в судах осталось довольно много.

Никуда не делось «телефонное право», подкуп судей, влияние руководителей судов на судей, 
влияние исполнительной власти и т. д. Поэтому необходимо креативно искать новые концепции 
исключения коррупции в судах. 

Одним из таких способов искоренения коррупции в судах является принятие прецедентных 
решений ВСУ. Мало превратить его в кассационную инстанцию. Это не гарантирует и не устра-
няет воспроизводство возможностей коррупции в судах. Только связав судей прецедентными ре-
шениями ВСУ по всем отраслям материального и процессуального права, мы можем добиться 
максимального снижения уровня коррупции в судах.

Надо принять во внимание, что в некоторых странах наряду с основными формами обжа-
лования судебных решений (апелляционной и кассационной) существует и смешанная форма 
обжалования – ревизия, сочетающая в себе и апелляцию, и кассацию. При ревизионной форме 
обжалования Верховный Суд не связан рамками жалобы и может проверять не только закон-

Cіренко В. Ф. Реформа суда пошла не туда
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ность, но и обоснованность решений нижестоящих судов и вынести свое, как и при апелляции, 
но может и вернуть дело на новое рассмотрение в нижестоящий суд, как при кассации, и может 
откорректировать решение нижестоящего суда без его отмены. Именно ревизией судебных ре-
шений нижестоящих судов и должен заниматься ВСУ. А чтобы решения Верховного Суда не 
превратились в произвол, в группу юристов, которые исправляют ошибки других судов и увеко-
вечивают свои собственные, необходимо связать, ограничить возможности Верховного Суда его 
же собственными решениями. Это значит, что решения Верховного Суда должны иметь преце-
дентный характер. Его решения по типичным категориям дел являются обязательными и учиты-
ваются как юридическая позиция в решениях нижестоящих судов, так и самого Верховного Суда.  
Он должен быть связан своими же собственными решениями.

Подобная практика деятельности Верховного Суда есть и за рубежом. Следует согласиться 
с тем положением, что в судебной системе необходим орган, обеспечивающий единство понима-
ния и толкования законодательства, оценки фактических обстоятельств дела. И таким органом 
может быть только ВСУ, осуществляющий судебный надзор и контроль за решениями ниже-
стоящих судов, а по существу ревизию судебных решений. Без ревизии наша судебная систе-
ма превратится в замкнутую непробиваемую коррупционную корпорацию, творящую произвол 
и беззаконие. Уже сегодня формула суда («решение окончательное и обжалованию не подле-
жит») привела к тому, что сам суд, судьи не могут исправить принятые ими явно ошибочные 
судебные решения. И когда судебные ошибки вскрываются прессой или прокурорами, то форма 
«обжалованию не подлежит» становится юридическим тупиком, который в силу закона нельзя 
преодолеть.

В этом плане представляется ошибочным окончательное решение апелляционных судов по 
отдельным категориям дел. Например, по применению закона об ограничении права выезда 
должников за пределы Украины и других категорий дел. По всем категориям дел сторона про-
цесса должна иметь право как на апелляцию, так и на кассацию. Это положение также является 
средством борьбы с коррупцией в судах.

Главная идея борьбы с коррупцией в судах состоит в наработке Верховным Судом преце-
дентных решений по всем категориям дел действующих отраслей права. Судья, руководствуясь 
прецедентным решением, не сможет узаконить в судебном решении произвол и неправосудное 
беззаконие.

Система прецедентных решений немедленно и неотвратимо обнаруживает судебную ошибку 
и устраняет ее правосудными средствами. Следовательно, имея такой критерий, как прецедент, 
нет смысла давать взятку в судах, звонить по телефону, влиять на судью. Ведь решение, не отве-
чающее прецеденту, все равно будет отменено.

Возникает вопрос: кто будет нарабатывать прецедентные решения в ВСУ?  Думаю, что необ-
ходимо создание особых структур, наделенных правами Пленума Верховного Суда для выработ-
ки прецедентных решений по отдельным категориям дел различных отраслей права.

Именно прецедент должен стать главным инструментом, средством борьбы с коррупцией 
в украинских судах. Кстати, в настоящее время активно обсуждается необходимость практичес-
кого формирования антикоррупционных судов в Украине. Формально этот суд будет обычным 
специализированным судом, замкнуто корпоративным, процессуально не отличающимся от дру-
гих судов Украины (патентных, военных). Это говорит о том, что и коррупция в антикоррупцион-
ных судах может стать тривиальным, обычным явлением. И спасение от нее только в системном, 
формально логичном методе борьбы с коррупцией. Инструментом этой борьбы, еще раз под-
черкнем, должен стать практически проверенный в зарубежных системах метод реализации пре-
цедентных решений Верховного Суда страны.

Однако обратим внимание на то, что последняя реформа не уделяет должного внимания не-
отвратимости наказания судей за незаконные судебные решения. Хочу поделиться некоторыми 
соображениями по этой очень острой актуальной проблеме. С начала 1990-х годов украинское 
общество превратилось в постоянно действующий дискуссионный клуб, в котором совершаются 
бесплодные попытки найти оптимальный путь развития независимой Украины. СМИ, а осо-
бенно телевидение, постоянно вовлекают людей в серьезные, но безрезультатные дискуссии на 
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конкретные темы, разрешить которые может только власть, проявив политическую волю, а она 
ее не проявляет, потому что чиновникам это категорически невыгодно. Одной из таких «вечных» 
тем для независимой Украины является коррупция в судах. Коррумпированность судов, при- 
знают все: политологи, СМИ, депутаты, чиновники госаппарата, рядовые граждане, а вот реаль-
ных мер по пресечению коррупции в судах упорно не принимают, потому что властные чинов-
ники сами «кормятся» от коррумпированных судов и судей. Коррумпированными судами легко 
управлять, манипулировать сознанием судей, утверждать мерзкий властный принцип: «Дру-
зьям – все, остальным – закон».

Судьи с началом рыночных реформ активно включились в погоню за личным обогащением. 
Свидетельством тому стали коррупционные технологии во взаимодействии судов и их клиентов. 
Некоторые председатели судов, депутаты и госчиновники юридического профиля стали способ-
ствовать созданию юридических фирм или адвокатской деятельности для родственников, своя-
ков, кумовьев, которые защищают интересы своих клиентов в суде, где председательствует их 
родственник. В несправедливости такого родственного правосудия можно не сомневаться, но 
удивительно другое: это совершается на глазах власть имущих борцов с коррупцией и в то же 
время никто не поднимает вопрос о несовместимости честного суда и «родственного» право-
судия.

Суды в Украине являются системным компонентом общей системы коррупции, а потому 
и честные граждане, и бизнес, и чиновники убеждены, что своевременный подкуп судей может 
решить все проблемы с законом. При таком суде граждане не могут рассчитывать на нормаль-
ную правовую помощь и объективное решение споров, зато коррумпированные судьи покры-
вают коррупцию на высшем уровне власти, тормозят антикоррупционные реформы и находят 
лазейки в законах, чтобы судить в пользу того, кто больше даст. Кроме того, при такой системе 
возможны состязания, когда каждая сторона пытается перекупить судью, повышает ставки под-
купа. Коррупция в судах определяется самой системой организации и деятельности судебных 
органов. Ведь если в процессуальном законе определено, что обжаловать решение Высшего хо-
зяйственного суда в ВСУ можно только с согласия того же Высшего хозяйственного суда, дей-
ствия которого обжалуются, то как здесь не быть коррупции. Понятно, что допускают к Верхов-
ному Суду только избирательно и не бескорыстно. Конечно, это сущий коррупционный произвол 
суда, который узаконили народные депутаты, а потом рассказывают о борьбе с коррупцией.  
И таких примеров из украинского законодательства, где коррупция формируется самим законом, 
можно привести очень много. Обратим внимание и на то обстоятельство, что в Украине за годы 
реформ усилилось действие «телефонного права» при решении многих вопросов в порядке част-
ной инициативы, неформальным и незаконным путем. Этому способствует тот факт, что от 30 до 
50 % экономики в различных отраслях находятся в тени. А это означает, что в неформальном не-
легальном обороте вращаются миллиарды долларов, которые используются как коррупционные 
средства.

Если учесть зависимость судей от председателей судов, от исполнительной власти, при вы-
соком уровне служебной загрузки, то вряд ли стоит удивляться коррупции в судах. Кроме того, 
практика свидетельствует, что повышение профессионального уровня судьи носит формальный, 
поверхностный, несистемный и подконтрольный власти характер, позволяющий малограмот-
ным людям сидеть долгие годы в судейских креслах и принимать незаконные судебные реше-
ния совершенно безнаказанно. Такие судьи особенно выгодны власти во время избирательной 
кампании – они выполняют любые заказы властей, бесцеремонно попирая требования закона 
в угоду заказчика. Многие честные кандидаты в депутаты обязаны своим неизбранием недобро-
совестным и нечестным судьям. И все это проходит под лозунгом независимости суда и судей, 
права судьи на ошибку, на субъективное толкование применения закона. Представляется, что 
здесь, наряду со справедливыми утверждениями, много агитационной демагогии и лицемерно 
ложных утверждений.

Разговоры о независимости суда уместны, пока речь идет о внешнем влиянии на судью, от 
кого бы оно ни исходило. Однако эти призывы о независимости выглядят полной демагогией, 
когда судья поступает вопреки закону и воплощенной в законе воле законодателя. Судья должен 
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зависеть от содержания закона и воли законодателя. Именно содержание закона и воплощение 
в нем воли законодателя – критерий честного и справедливого суда. Поэтому подкупленный 
судья – всегда зависимый судья – и от своих клиентов, и от закона, который он нарушил в угоду 
коррупционным обязательствам. Следует иметь в виду, что судебные решения выносит судья, 
но все юристы, принимающие участие в процессе по конкретному делу, не меньше судьи спо-
собны истолковать и закон, и фактические обстоятельства дела. Поэтому, когда выносится явно 
неправосудное решение, оно не может быть незамеченным, и в обществе должны быть меха-
низмы привлечения судьи к ответственности за незаконное решение. Причем эти механизмы 
должны действовать в режиме суровой неотвратимости, если мы хотим реально избавиться от 
коррупции.

В советское время существовал институт протестов прокуроров и председателей судов на 
принятые судебные решения, и это очень дисциплинировало судей, ограничивало их произвол 
в зале судебного заседания. Сейчас судья в судебном заседании остается господином не только 
в момент принятия решений (что естественно), но и после принятия судебного решения. Он 
остается недосягаемым ни для общественного мнения, ни для оценки его деятельности со сто-
роны судейского сообщества.

Таким образом, независимость судей из принципа необходимости превращается в практику 
произвола судей при принятии судебных решений. К сожалению, в нашем законодательстве, 
включая Конституцию, принципы юридической ответственности судей очень слабо разрабо-
таны. Формально декларируется ответственность судей, но это скорее относится к бытовому 
поведению судей, чем к неправосудным решениям судьи. Известно, что самым действенным 
принципом юридической ответственности есть принцип неотвратимости наказания за право-
нарушение. Этот принцип предполагает: 1) ни одно правонарушение не должно остаться не-
замеченным для государства; 2) быстрое и оперативное применение мер ответственности за 
совершение правонарушения; 3) эффективность применяемых мер по отношению к правона-
рушениям. Это составляющие принципа неотвратимости наказания за правонарушения должны 
быть распространены в полной мере и на судей. В концепции действующего законодательства 
конкретный механизм неотвратимости наказания судей за неправосудные и незаконные судеб-
ные решения совершенно не разработан. Прежде всего государство не располагает конкрет-
ным механизмом выявления незаконно принятых решений конкретными судьями, их четкой 
регистрацией. Нет и юридического механизма быстрого и оперативного реагирования на со-
вершенные правонарушения со стороны судей. А при таких предпосылках и об эффективности 
применяемых мер к нерадивым судьям говорить не приходится. Вот и чувствуют судьи себя 
вольготно, даже в условиях, когда тысячи граждан подают иски против Украины в Европейский 
суд по правам человека (далее – ЕСПЧ). Украинских судей это абсолютно не волнует, потому 
что за их судебный произвол их не привлекают к ответственности. 

Вот яркий пример, получивший в прессе резонансное освещение. В судебном иске «“Агро-
комплекс” против Украины» ЕСПЧ признал, что Украина нанесла убытки «Агрокомплексу» 
в суме 179 млн евро. В конечном итоге ЕСПЧ определил, что государство Украина должно вы-
платить «Агрокомплексу» 27 млн евро. Точка поставлена. Но точка не поставлена в анализе 
этого решения и роли украинских судов и судей, доведших своими незаконными решениями 
граждан Украины до ЕСПЧ. Логично, чтобы после решения ЕСПЧ, где Украину обязывают 
компенсировать гражданам Украины причиненный ущерб, в дело вступал юридический меха-
низм возмещения причиненного ущерба в порядке регресса со стороны судей, принявших по 
этому делу незаконные решения. Такой подход очень отрезвил бы судей и стал бы эффективным 
средством в борьбе с коррупцией в судах. Кстати, здесь удобно (в силу конкретности) и приме-
нять принцип неотвратимости наказания судей за незаконные решения. В этой связи обращаем 
внимание читателей на то, что в настоящее время уже действует Закон Украины «О выполне-
нии решений и применении практики Европейского суда по правам человека», где ст. 9 обязы- 
вает Министерство юстиции подавать иски о возмещении ущерба госбюджету. Очень было бы 
справедливо, если бы все судьи и чиновники, которые давили на суд, а также председатели 
судов – все участники группового правонарушения по отношению к «Агрокомплексу», выпла-
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тили в необходимых долях все 27 млн евро в бюджет как компенсацию за ущерб, причиненный 
«Агрокомплексу» по решению ЕСПЧ. Это был бы для всей судебной системы Украины очень 
впечатляющий прецедент и реальное начало борьбы с коррупцией в украинских судах.

Оправданием судебных решений частично является указание на то, что судья имеет право на 
ошибку. И это действительно так. Ведь любой человек не застрахован от ошибок. Однако возни-
кает правомерный вопрос, а на сколько ошибок, например, в год имеет право судья? В принципе, 
ни на одну. Но практически это редкость. Следовательно, необходимо установить максимум до-
пустимых ошибок по определенным категориям дел, и исходя из этого определять профессио-
нальную пригодность судьи или его умышленное коррупционное поведение.

После допустимого максимума ошибок судей необходимо подвергать полной переэкзаме-
новке на предмет знания всех отраслей права. Если допустимый максимум ошибок судья совер-
шает систематически, то необходимо ставить вопрос о его профессиональной непригодности. 
Для включения этого механизма юридической ответственности судей создавать специальные 
органы нет необходимости, достаточно квалификационных комиссий. Общество не имеет права 
и возможности терпеть малограмотных или корыстных судей. Не менее важным условием для 
развития коррупции в судах является скопление нерассмотренных дел, перегрузки, очередность 
рассмотрения дел. Если в кассационных инстанциях скапливаются десятки тысяч нерассмо-
тренных дел, как удержать стороны от соблазна ускорить процесс рассмотрения с помощью 
подкупа, особенно когда речь идет о спорах в сфере бизнеса? Здесь может совершаться подкуп 
не только судей, но и судебных чиновников, готовящих дела к рассмотрению. Поэтому фор-
мальные недостатки в организации судопроизводства также являются благодатной почвой для 
коррупции в судах. Следует помнить, что продажный суд чрезвычайно опасен для демократии, 
так как не выполняет надзорную функцию гаранта конституционных прав и свобод граждан, 
не в состоянии честно и объективно оценивать деятельность чиновников. Кроме того, в усло-
виях продажности судебной власти сложно ожидать честности и от исполнительной власти. 
При коррумпированной, некомпетентной и зависимой судебной системе чиновники без особого 
риска могут участвовать в мошеннических сделках и подкупе высокопоставленных политиков, 
рассматривая суд как орган прикрытия, как «крышу», а не орган правосудия и неотвратимого 
возмездия за содеянное.

Очень сильно способствовал формированию коррупции в судах институт занятия должности 
судьи бессрочно. За время действия новой Конституции институт бессрочного замещения долж-
ности судьи не оправдал тех надежд на независимость и непредвзятость суда. Дело в том, что за-
висимость судей от исполнительной власти, олигархических кланов, бизнеса и других структур 
настолько глубокая, что институт бессрочного занятия должности судьи не только не противо-
стоит коррупции, но и помогает ее внедрению. Лица, избранные бессрочно на должность судьи, 
скорее ощущают свою безнаказанность, чем ответственность, и часто творят произвол вместо 
правосудия. Вместе с тем власть оценивает иначе этот институт, считая, что именно бессрочное 
занятие должности судьи обеспечивает независимость судей. Но формально, юридически, де-
кларативно независимость судей обеспечена и на конституционном, законодательном уровне. 
Достаточно сказать, что каждый из судебных органов, независимо от своего места в системе, 
и каждый судья разрешает конкретные споры самостоятельно, руководствуясь только законом 
и правосознанием. Каждый судебный орган – самостоятельный носитель судебной власти. Одна- 
ко продекларированная независимость суда и судей и в Конституции, и в законодательстве рабо-
тает скорее на укрепление коррупции в судах, чем на формирование честного, объективного, не-
предвзятого суда. В Украине коррупция является способом государственного управления, и суд 
для этой системы не исключение. В этих условиях занятие судьями своих должностей бессроч-
но только способствует их произволу, уверенности в своей безнаказанности. Статистика Выс-
шей квалификационной комиссии судей показывает, что из 28 839 жалоб и заявлений на судей  
в 2011–2012 гг. 80 % судей, привлеченных к дисциплинарной ответственности, были избраны 
на должность бессрочно. Согласно социологическим исследованиям 90 % граждан Украины не 
доверяют суду и правоохранительным органам. Надо создать такой порядок занятия судьями 
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своих должностей, когда судья через определенный промежуток времени должен отчитываться  
о своей деятельности по всем оценочным показателям. Думаю, что занятие судьей своей долж-
ности должно включать три периода: 5 лет, 10 лет и 15 лет, только для судей ВСУ – бессрочно. 
Логика такого подхода состоит в том, что в Верховном Суде идет постоянный отбор самых опыт-
ных и проверенных в профессиональном и моральном отношении судей. Здесь существенно 
выше оплата труда, различные виды социальных льгот, судьи занимают высокое общественное 
положение в обществе. Им есть что терять, если их принудительно освобождают от должности, 
например, по причине нарушения присяги или судебного преследования. И возраст судей Вер-
ховного Суда, и их служебное положение, и жизненный опыт, и ответственность за окончатель-
ное судебное решение предопределяют обеспечение им максимальной независимости, составля-
ющей которой должно быть бессрочное избрание на должность. 

Судьи остальных судов, имея опыт судейской работы в основном 5 лет, еще ни профессио
нально, ни морально не готовы к такому уровню ответственности перед обществом, чтобы им 
можно было доверить должность судьи бессрочно с первого дня работы в должности судьи. По-
этому идея внести изменения в Конституцию Украины, чтобы судьи всех инстанций назначались 
на должность судьи бессрочно – очень плохая идея и теоретически, и практически. В настоящее 
время она реализована в законе, и, без сомнения, она будет активно содействовать коррупции 
в судах.

Для борьбы с коррупцией очень важно, чтобы судья оглядывался на каждое свое решение, не 
угрожает ли оно его служебному положению. Бессрочно избранному судье нет необходимости 
остерегаться срочного контроля, а потому он безбоязненно будет творить произвол и беззаконие, 
зная, что не через 5 или через 10 лет его не спросят и не проанализируют, как он судил и сколько 
судебных ошибок сделал. Бессрочное избрание на должность судьи вполне оправдано только 
в тех странах, где 90 % населения уверено в справедливости суда. У нас, как известно, наобо-
рот. И в этих условиях демонстрировать доверие со стороны власти к судьям через бессрочное  
избрание на должность судьи является неуважением к мнению собственного народа.

Необходимо установить конституционный порядок периодической отчетности судей за свою 
деятельность – это укротит их гордыню и заставит задуматься о своем поведении. В целом, есть 
только два важнейших эффективных средства борьбы с правонарушениями в сфере деятельнос
ти судей: 1) ни одно правонарушение судей не должно остаться незамеченным для государства 
и общества; 2) быстрое и оперативное применение мер неотвратимой ответственности за совер-
шенные правонарушения.

Когда люди знают, что от ответственности не уйти и «крыша» не поможет, они предпочитают 
дружить с законом и совестью, а не поддаваться на соблазны коррупции и произвола в своем по-
ведении. А нашим судьям «ничто человеческое не чуждо».

Сиренко В. Ф. Реформа суда пошла не туда
В статье анализируются вступившие в 2016 г. в силу изменения в Конституцию Украины в части право-

судия и новая редакция Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Автор акцентирует внимание на 
определенных положениях, которые формируют и углубляют недостатки судебной системы Украины. Особое 
внимание уделяется рассмотрению вопросов, связанных со структурой судов, современных внутрисудебных 
отношений, а также правом судьи на судебную ошибку. 

Ключевые слова: судебная реформа, реформирование, судоустройство, судебная власть.

Sirenko V. The reform of the court went the wrong way 
The article analyzes joined in 2016 by changes to the Constitution of Ukraine on justice and a new edition of the 

law of Ukraine «On judicial system and status of judges». The author focuses on certain provisions that shape and 
deepen the shortcomings of the judicial system of Ukraine. Special attention is paid to consideration of issues related 
to the structure of the courts, the modern court relations, as well as the right of a judge to a judicial error.

It is noted that in the present embodiment, reforming of the judicial system is an attempt to overcome corruption 
mechanisms inherent in a closed corporate system, specialized courts, which was founded in the former Law on the 
judicial system. 

One of the ways to eradicate corruption in the courts is the adoption of precedential decisions of the Supreme 
Court of Ukraine. Not enough to turn it into a court of cassation. It does not guarantee and does not eliminate the 
reproduction possibilities of corruption in the courts. Combining judges precedential decisions of the Supreme Court 
of Ukraine in all branches of material and procedural law, it is possible to achieve maximum reduction of the level of 
corruption in the courts.
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It is also necessary to establish constitutional order in the periodic reporting by the judges for its work – that will 
tame their pride, and will make you wonder about their behavior. Overall, there are only two major effective means of 
combating offenses in the sphere of the judicial function: 1) none of the offence judges must not stay invisible to the 
state and society; 2) fast and prompt application of measures inescapable responsibility for the offences.

Key words: judicial reform, reform of the judicial system, the judiciary.
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ПИТАННЯ ПОЛІТИКИ І ПРАВА ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОКУРОРОМ  
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ  

ПРО СКАСУВАННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Постановка проблеми. Відповідно до ч. 3 ст. 80 Конституції України «Народні депутати не 
можуть бути без згоди Верховної Ради України притягненні до кримінальної відповідальності, 
затримані чи заарештовані» [1], оскільки їм гарантується Конституцією України депутатська не-
доторканність. Така конституційна вимога стосується держави і випливає із загальноприйнятого 
правила про те, що у процесі можливо лише те, що врегульовано нормами процесуального права, 
і лише в  тій формі і тими методами, які передбачені  нормами права.

Конституційний Суд України у висновку від 11 липня 2001 р. № 38 у справі про Римський 
статут чітко сформулював постулат: «Недоторканність народних депутатів, Президента, суддів 
передбачає лише спеціальні умови притягнення їх до кримінальної  відповідальності» (ст. 1267) 
[2]. Із цього випливає обсяг і характер реалізації процесуальної компетенції прокурорів, які 
зобов’язані здійснювати процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішувати від-
повідно до закону інші питання стосовно предмета розслідування. Неприпустимо при цьому 
сприймати будьяку можливість легітимності використання неправових умов та форм і методів 
політичного характеру, допускаючи вільне тлумачення норм процесуального права, ігноруючи 
при цьому процедури спеціальних умов  притягнення вказаних вище осіб до кримінальної від-
повідальності та пристосовуючи спеціальні процедури до спірних правовідносин, у яких існує 
спеціальна компетенція прокурорів, врегульована нормами законів.

Однак, незважаючи на зазначений вище постулат, сьогодні досить поширеними є випадки за-
стосування різної практики впливу політичних рішень на питання про скасування недоторкан-
ності народних депутатів і притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Отже, набула важливості потреба наукового дослідження питання взаємозв’язку політики  та 
права при реалізації прокурором процесуального статусу щодо вирішення питання про скасуван-
ня недоторканності народних депутатів України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемні питання гарантій депутатської недо-
торканності та реалізації прокурором процесуальної компетенції щодо вирішення питання про 
скасування депутатської недоторканності були предметом наукових досліджень М. Погорецько-
го, А. Стрижака, О. Чепеля. Окремі аспекти окресленої тематики досліджували такі вчені, як  
О. Анпілогов,  П. Каркач, І. Марочкін, Є. Попович, А. Селіванов, В. Малюга. Однак в умовах 
реформи в органах прокуратури та підвищення впливу політики на правову систему важливим є 
аналіз  питання політики і права при реалізації прокурором процесуального статусу щодо вирі-
шення питання про скасування недоторканності народних депутатів, оскільки питання віднесення 
процедур розгляду у парламенті на пленарному засіданні і прийняття рішення в межах криміналь-
ного провадження відносно народних депутатів України залишається без остаточного вирішення.

Мета статті. Вивчення питання політики і права при реалізації прокурором процесуального 
статусу щодо вирішення питання про скасування недоторканності народних депутатів.

Основні результати дослідження. Главою 35 Закону України «Про Регламент Верховної 
Ради України» [3] (далі – Регламент) встановлено порядок розгляду питань про згоду на при-
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тягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України. 
Зокрема, у ст. 218 Регламенту закріплено, що подання про надання згоди на притягнення до кри-
мінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата повинно бути підтримано 
і внесено до Верховної Ради Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального 
прокурора). За період VIII скликання Верховної Ради України Генеральним прокурором  засто-
совувалася різна практика щодо подання відносно народних депутатів України (консолідовані 
у справах С. Клюєва та І. Мосійчука і три окремих подання у справі А. Оніщенка).

Комітет Верховної Ради з питань Регламенту й організації депутатської діяльності, якому до-
ручено надати висновок щодо питання про надання згоди на притягнення до кримінальної від-
повідальності, затримання чи арешт, відповідно до закону визначає достатність, законність й 
обґрунтованість подання, законність одержання доказів, зазначених у поданні, і встановлює на-
явність відповідних скарг (ч. 1 ст. 220 Регламенту).

У разі відсутності достатніх доказів щодо обґрунтування подання Голова Верховної Ради 
України має право повернути його разом із вмотивованим висновком комітету Генеральному 
прокуророві з пропозицією подати додаткові обґрунтування. У такому разі Комітет Верховної 
Ради зупиняє перевірку, про що повідомляється Голова Верховної Ради України, який інформує 
про це Верховну Раду України (ч. 4 ст. 220 Регламенту).

Важливо зазначити, що дискусія відносно проблеми застосування кримінальної та адміністра-
тивної юрисдикції продовжується у спеціальній літературі, починаючи з 2010 р. у зв’язку з за-
стосуванням регламентних повноважень Верховної Ради України щодо розгляду і прийняття По-
станов по кожній справі народних депутатів України. 

Так, у процесуальній літературі компетенція прокурора та інших учасників спеціальних про-
ваджень визначається предметною характеристикою кримінального судочинства й за своїм скла-
дом і змістом характеризується специфікою процесуальних правовідносин та їх елементів, спе-
цифікою процесуального доказування й процесуально-документального оформлення результатів 
підготовки до відкриття провадження стосовно посадових осіб, які перебувають під конституцій-
ним імунітетом «недоторканності».

Варто зазначити, що владні повноваження прокурора набувають реалізацію в обов’язковому 
взаємозв’язку таких процесуальних дій, які враховують публічно-правовий характер діяльнос-
ті посадових осіб, що перебувають під конституційною гарантією інституту їх «недоторканнос-
ті». При цьому вказаний інститут більш широко виглядає в реаліях кримінального провадження, 
оскільки змістовно відображає правове явище процесуального примусу. 

Процесуальний примус прокурора у справах особливого провадження означає сукупність пе-
редбачених у Кримінальному процесуальному кодексі України (далі – КПК України) та Кодек-
сі адміністративного судочинства України заходів, які відносяться до його процесуальної ком-
петенції й зобов’язують виконання юридичних обов’язків підозрюваних посадових осіб, коли 
йдеться про їхню причетність або пряму участь у скоєнні кримінального правопорушення, що 
розслідується уповноваженими органами під процесуальним керівництвом прокурора. Заходи 
процесуального примусу відносяться до компетенції прокурора, оскільки дають змогу у законний 
спосіб впливати на поведінку суб’єкта права, враховуючи обмежену процесуальну компетенцію 
відносно осіб, які користуються конституційним імунітетом, недоторканністю і в механізмі про-
цесуального доведення фактів й обставин щодо конкретної особи спрямовані на порушника через 
відповідні дозволи щодо зупинення недоторканності народних депутатів.

Процесуальний примус досить виразно відображається у тому разі, коли посадова особа  на-
магається з огляду на свій статус перешкоджати доступу в службових приміщеннях або у міс-
цях помешкання органу досудового розслідування до речей, документів, які перебувають у його 
розпорядженні, застосовуючи неправові та несудові засоби свого захисту чи політичний тиск. 
Оскільки суб’єктивне право чи правовідносини загалом виводяться логічним шляхом і сприй-
маються через призму юридичних фактів або виявлення та фіксації відомостей про обставини 
виникнення кримінального правопорушення народним депутатом України слідчі дії потребують 
відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті 
його вчинення. За послідовністю зазначених дій прокурор (або слідчий) звертається до слідчого 
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судді з клопотанням із відповідними документами та матеріалами, якими обґрунтовуються до-
води (мотиви) його винесення. Не  торкаючись криміналістичних ознак виконання ухвали про  
дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, вказані дії прокурора (слідчого) згідно зі стат-
тями 234 та 236 КПК України свідчать про наявність процесуального примусу як засобу реалізації 
процесуальної компетенції у провадженнях стосовно вказаних посадових осіб. При цьому озна-
кою процесуальних повноважень прокурора (слідчого), як  зазначено у ч. 2 ст.  236 КПК України, 
є застосування повноваження прокурором (слідчим) заборонити будь-якій особі залишати місце 
обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що  заважають проведенню обшуку. Таким 
чином, процесуальний примус застосовується у тому разі, коли необхідно забезпечити пріоритет 
кримінально-процесуальної юрисдикції серед інших видів юрисдикції, саме тому прокурор через 
системне тлумачення норм проявляє свою роль як процесуального керівника у досягненні ефек-
тивного розслідування. 

Характеризуючи процесуальну компетенцію органів прокуратури щодо внесення подань до 
Верховної Ради України (відносно народних депутатів України), важливо розглядати як реак-
цію на діяння, що заборонені законом і підлягають розслідуванню. При цьому слід враховувати  
необхідність обов’язкового дотримання послідовності проведення процесуальних дій, які мають 
згідно з КПК України пройти судовий контроль і в судових  рішеннях слідчого судді отримати 
правові дозволи (межу)  щодо виконання необхідних заходів. 

Тож, зважаючи на особливість такої категорії осіб, як народні депутати, законодавець перед-
бачив для уникнення порушення прав і свобод необхідність здійснення процесуальних повнова-
жень прокурора (слідчого) під контролем слідчих суддів. Надання дозволів стосується реалізації 
необхідного для провадження обсягу компетенції прокурора, що особливо важливо на стадії під-
готовки процесуального доказування як елемента процесуального провадження щодо конкретної 
посадової особи. Прокурор повинен за допомогою процесуальних доручень органам, які ведуть 
збір і дослідження доказів, спрямувати завдання щодо визначення фактів, які закріплені у про-
цесуальних  документах слідства і характеризують дозвільний характер спеціальних проваджень, 
коли вирішується спір про право, оскільки йдеться про пред’явлення підозри за умов достатнос-
ті доказів, ефективність кримінальних проваджень досягається наявністю доказів, які підтвер- 
джують безпосередню причетність особи до  кримінального правопорушення.

Водночас не можна виключати суб’єктивний підхід прокурора (слідчого), який на практиці 
з різних причин не дотримується обов’язку чітко слідувати принципу неупередженості. Для за-
побігання суб’єктивного підходу у процесуальних діях прокурора (слідчого) та виникнення по-
дальших ускладнень спору з посадовою особою або адвокатом щодо законності процесуальних 
дій законодавець чомусь не передбачив обов’язковість складання процесуальних актів – до-
кументів, які закріплюють ті чи інші результати процесуальної  діяльності прокурора. Проце-
суальна компетенція прокурора стосовно підпорядкованих осіб має ознаки адміністративного 
характеру і таким чином посилює легітимність, коли досудове розслідування супроводжується 
дозвільними ухвалами місцевого суду (слідчим суддею). Зокрема, при виявленні ознак злочину 
прокурор (слідчий) зобов’язані в межах своєї компетенції забезпечити насамперед реагування, 
внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно конкретної особи або за 
фактом події злочину. Аналіз практики досудового розслідування свідчить, що у разі вчинення 
кримінального правопорушення, зокрема, народним депутатом України відомості до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань, як правило, вносяться за фактом виявлення ознак злочину, за 
винятком тих окремих випадків, коли це питання може вирішуватися лише стосовно конкрет-
ної особи.

Однак О. Чепель, висловлюючи свою сумнівну позицію, вказує на «існування прикладів, коли 
кримінальні справи щодо парламентаріїв, які вчинили злочин, не порушуються, а порушені спра-
ви без дотримання відповідних процедур закриваються. І якщо депутат затриманий на місці вчи-
нення ним злочину до нього не можна застосовувати заходи процесуального примусу без попере-
дньої згоди парламенту, оскільки їм гарантується недоторканість…». Вказані твердження автора 
не можна вважати переконливими, оскільки процесуальна дія уповноваженої особи щодо затри-
мання народного депутата України під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо 
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тяжкого злочину, якщо таке затримання є необхідним для попередження вчинення злочину, від-
вернення чи попередження наслідків злочину, визнається законодавцем допустимою і законно 
необхідною (ст. 49) [4].

Вважаємо за необхідне в процесі дослідження цього питання звернути увагу на виявлену роз-
біжність, яка пов’язана з визначенням моменту притягнення до кримінальної відповідальності  за 
наявності імунітету відповідно названих посадових осіб. Для прокурорів праворозуміння завжди 
повинно бути однозначним для застосування процесуальної норми, особливо з метою реалізації 
ними процесуального примусу. У цьому разі загальне юридичне визначення застосування про-
цесуального примусу прокурором обумовлене моментом надання згоди на обрання запобіжного 
заходу, пов’язаного з обмеженням волі. 

Таким чином, владні повноваження прокурора набувають реалізацію в обов’язковому 
взаємозв’язку таких процесуальних дій, які враховують публічно-правовий характер діяльності 
народних депутатів як посадових осіб, що перебувають під конституційною гарантією інститу-
ту їх «недоторканності». Заходи процесуального примусу відносяться до компетенції прокуро-
ра, оскільки дають змогу у законний спосіб впливати на поведінку суб’єкта права, враховуючи  
обмежену процесуальну компетенцію відносно народних депутатів, які користуються консти-
туційною недоторканністю, відповідаючи за законність у механізмі процесуального доведення 
фактів і обставин щодо конкретної особи. 

Висновки. Отже, за ознаками скоєння злочину кримінальний процес відносно народних депу-
татів України – вельми специфічна конструкція, а тому морфологічна модель застосування проку-
рором процесуальної компетенції складається із комплексу елементів розслідування відповідно до 
закону, що відображає предметну характеристику кримінального судочинства. Виходячи з кримі-
нально-процесуальних доктрин, вона розглядається з урахуванням матеріально-правової природи 
справ  (зловживання посадовим становищем, корупційне діяння, спричинення збитків державі, 
участь у «рейдерстві»  матеріальних об’єктів тощо). Це пояснює специфіку доказування фактів як 
юридично-фактологічної основи кримінального провадження та результатів, які за визначеними 
законом процедурами повинні відображатися (фіксуватися) у процесуальних актах (документах). 
Однак, на нашу думку, відсутність вимоги обов’язкового складання прокурором процесуальних 
актів-документів, які закріплюють ті чи інші результати процесуальної діяльності прокурора,  
є серйозною прогалиною в  законодавстві. Встановлення такої вимоги необхідне для запобіган-
ня суб’єктивного підходу у процесуальних діях прокурора (слідчого) та виникнення подальших 
ускладнень спору з посадовою особою або адвокатом щодо законності процесуальних дій.
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Карпунцов В. В. Питання політики і права при реалізації прокурором процесуального статусу 
щодо вирішення питання про скасування недоторканності народних депутатів

Стаття присвячена дослідженню важливих питань політики та права при реалізації процесуального 
статусу прокурора щодо вирішення питання про скасування недоторканності народних депутатів. Автор 
показує взаємозв’язок політики і права при реалізації процесуального статусу прокурора через розкриття 
поняття та сутності процесуального примусу прокурора у справах особливого провадження.  У статті ви-
значено прогалину у законодавстві, яка стосується  відсутності вимоги обов’язкового складання проце-
суальних актів – документів, які закріплюють ті чи інші результати процесуальної  діяльності прокурора. 
Автор наголошує, що кримінальний процес відносно народних депутатів України – це специфічна кон-
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струкція, а тому морфологічна модель застосування прокурором процесуальної компетенції складається 
із комплексу елементів розслідування за законом, що відображає предметну характеристику криміналь-
ного судочинства.

Ключові слова: процесуальний статус прокурора, недоторканність народних депутатів, скасування 
недоторканності, процесуальний примус прокурора, питання політики та права при реалізації процесу-
ального статусу.

Karpuntsov V. The questions relating to politics and law at realization of the procedural status of the 
prosecutor in resolving the question of repealing the inviolability of people’s deputies

This article is intended to investigation important questions relating to politics and law at realization of the 
procedural status of the prosecutor in resolving the question of repealing the inviolability of people’s deputies.

The author shows the relationship between politics and law at realization of the procedural status of the pros-
ecutor through the disclosure of the concept and essence of procedural compulsion of the prosecutor in cases of 
special proceedings. Under the above-mentioned concept, the author proposes to comprehend the totality of the 
measures provided for by the Criminal Procedure Code of Ukraine and the Code of Administrative Proceedings 
of Ukraine relating to its procedural competence and oblige the performance of legal duties of suspected officials 
when it comes to their involvement or direct participation in the commission of a criminal offense by the autho-
rized bodies under procedural leadership of the prosecutor.

In the article notes that the powers of the prosecutor acquire the realization of the mandatory interrelation-
ship of such procedural actions that take into account the public-legal nature of the activity of people’s deputies 
as officials who are under the constitutional guarantee of the institution of their «inviolability». Measures of 
procedural coercion are within the competence of the prosecutor, since they allow legitimate influence on the 
behavior of the subject of law, given the limited procedural competence regarding people’s deputies who enjoy 
constitutional inviolability.

The author has identified a breach in the law, which refers to the lack of a requirement for mandatory compi-
lation of procedural acts – documents that fix certain results of prosecutor’s procedural activities. In the article 
concludes that the criminal trial against the people’s deputies of Ukraine is a specific construction and therefore 
the morphological model of the prosecutor’s application of the procedural competence consists of a complex 
of elements of the investigation according to the law reflecting the subject characteristics of criminal judicial 
proceedings.

Key words: the procedural status of the prosecutor, the inviolability of people’s deputies, repealing the in-
violability, the procedural compulsion of the prosecutor, the questions relating to politics and law at realization 
of the procedural status.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Методологічна особливість проблематики, пов’язаної з міжнародно-
правовими стандартами, полягає у тому, що правові стандарти будь-якої сфери не можуть роз-
глядатися відірвано від розвитку всієї правової системи, усіх її галузевих й інституціональних 
елементів. Саме цю особливість слід мати на увазі при формуванні доктринальних підходів до 
такого складного явища, як міжнародно-правові стандарти, що існують у певній системі право-
творення, правозастосування і праворозуміння. Доктринальною основою є положення про те, що 
міжнародно-правові стандарти також  пов’язані з тими чи іншими аспектами міжнародного пра-
вового співробітництва, а також із розвитком міжнародної правової думки і, як взаємообумовле-
ний наслідок, з орієнтацією правозастосовної діяльності. 
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ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Будь-які міжнародні стандарти (окремі або їхня група) мають відносно незалежну природу: 
вони формуються у конкретно визначеній правовій системі й обумовлені розвитком цієї системи, 
пов’язані з розвитком міжнародного права й міжнародного регулювання, водночас є особливими 
інструментами «галузевого» призначення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми правових стандартів розглядаються 
більше як політологічна категорія, а не як суто правова. Водночас існує значна кількість публі-
кацій, які присвячені застосуванню правових стандартів в окремих галузях права або при вирі-
шенні окремих проблем (як правило, проблем захисту прав людини), застосування міжнародних 
конвенцій тощо [1; 2]. При цьому сутність правових стандартів як доктринальних джерел, їхня 
внутрішня структура, правове значення та загальна гносеологічна характеристика значною мірою 
залишаються поза увагою дослідників.

Основні результати дослідження. Міжнародно-правові стандарти мають тісний зв’язок не 
лише з галуззю права, до якої вони належать (або до декількох галузей права), і не тільки до 
правової системи загалом, а й із тими суспільними відносинами, які регулюються відповідни-
ми галузевими правовими інститутами й нормами і в яких відображена природа самих право-
вих відносин. Наприклад, у галузі адміністративного судочинства міжнародно-правові стандарти 
безпосередньо пов’язані як із системою національного права взагалі, так і з адміністративною 
діяльністю, у сфері якої виникає необхідність вирішення публічно-правових спорів засобами  
адміністративного судочинства. Інакше кажучи, стандарти адміністративної діяльності, які ма-
ють бути запроваджені в країні, не можуть не враховувати й  необхідні стандарти адміністратив-
ного судочинства, які передбачені в міжнародно-правових актах. Наприклад, очевидним є зв’язок 
стандарту «справедливого і неупередженого розгляду адміністративних справ», який є одним із 
фундаментальних стандартів адміністративного судочинства, із підходами, правилами і нормами 
справедливої адміністративної діяльності, яка при виникненні публічно-правового спору зазнає 
всебічного аналізу під час судового процесу, відповідно до існуючих стандартів адміністратив-
ного судочинства.

У загальнотеоретичному розумінні міжнародно-правові стандарти як адміністративної діяль-
ності, так і адміністративного судочинства пов’язані з необхідністю значного підвищення ефек-
тивності державного управління для вирішення національних і міжнаціональних (інтернаціональ-
них, міжнародних) проблем. Зважаючи на це, необхідно насамперед визначити вплив, загрози й 
виклики сьогодення, які формують загальне уявлення про характеристики адміністративно-пра-
вового розвитку будь-якої країни.

Сучасні тенденції щодо міжнародно-правових стандартів можна умовно поділити на дві вели-
кі групи. Перша – це виклики, які мають національні характеристики. Друга – це загрози і впливи, 
які мають універсальний, тобто «інтернаціональний», міжнародний характер. Це передусім сто-
сується загальної тенденції обмеження світових ресурсів, зокрема й людських, інтелектуальних 
тощо. Така об’єктивна реальність обумовлює необхідність нових підходів до ефективнішого ви-
користання ресурсів, з одного боку, а з другого – захист людини, її особистості засобами право-
вого, зокрема адміністративно-правового, впливу. 

До цих же факторів належать і міжнародна економічна криза, корупція, яка набуває міжна-
ціональних масштабів, загроза тероризму, зростання бідності та ін. За таких умов кожна країна 
має визначати свої пріоритети розвитку і спрямовувати адміністративний апарат на вирішення 
цих національних і міжнаціональних (міжнародних) проблем. Ситуація посилюється на тлі роз-
витку глобальних інформаційних технологій. Доступність мобільного зв’язку, розвиток мережі 
Інтернет, новітні software і hardware-технології суттєво змінюють соціальну й політичну картину 
суспільства, вимагають все більшого інформаційного контролю, але водночас виникає проблема 
захисту від надмірного втручання держави в особисте життя людини, а також проблема викорис-
тання інформаційних технологій не на користь інтересів суспільства й держави.

На доктринальному рівні право слід розглядати під кутом міжнародно-правових тенденцій 
і стандартів, які чітко визначаються у сучасній юридичній практиці. До цих тенденцій належить 
і значне підвищення ролі держави в економіці, а отже, і втручання держави в міжнародні еконо-
мічні процеси. Загальна економічна криза, а також специфічні кризові явища у фінансовій і бан-
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ківській системах обумовили значне підвищення значення ефективних і своєчасних управлін-
ських рішень, які приймаються державним апаратом. Сьогодні можна впевнено констатувати, 
що, наприклад, вирішення фінансових, банківських і врешті загальноекономічних проблем не 
може відбуватися без системоутворюючих рішень державних органів, які все більше набувають 
міжнаціонального характеру, а отже, мають прийматися з урахуванням міжнародних правових 
стандартів. 

Слід мати на увазі й тенденції сучасного правового розвитку. Важлива міжнародно-право-
ва тенденція, яку сьогодні можна вважати загальновизнаною, пов’язана з взаємопроникненням  
інститутів публічного й приватного права. Для України це найбільш важлива тенденція, оскільки 
традиційно поділ на публічне й приватне право мав свої специфічні, інколи суто ідеологічні озна-
ки. Також варто зважати на певне злиття інститутів континентальної й англосаксонської системи 
права, що теж визначається як одна з міжнародних правових тенденцій. Існування квазіпрецеден-
ту, де загальні принципи права можуть розглядатись як його джерела, породжує судову практику 
як основу відповідних судових рішень, і саме тому деякі дослідники констатують виникнення 
так званого «аргументного права», яке є певною інтерпретацією права прецедентного. У будь-
якому разі конвергенція континентальної й англосаксонської системи права буде поглиблювати-
ся, а отже, і судовий прецедент в адміністративному судочинстві, а в майбутньому й адміністра-
тивний прецедент також поширюватимуться.

Важливим є питання про визначення джерел міжнародних стандартів, про фактичну наявність 
таких стандартів, їх тлумачення, а також усвідомлення як у практичній, так і в науковій діяль-
ності. Міжнародно-правові стандарти щодо правової системи недостатньо чітко сформульовані, 
а їх адекватне розуміння вимагає усвідомлення багаторівневої структури і специфічної природи. 

Перш за все, слід визначити, що міжнародні  стандарти містяться у міжнародному праві, тобто 
в міжнародно-правових актах як публічного, так і приватного права. Це перший рівень визна-
чення стандартів, які формуються на основі правових норм міжнародних конвенцій, міжнарод-
них двосторонніх або багатосторонніх договорів. Наприклад, Конвенція про правову допомогу й 
правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р., яка діє на теренах країн 
СНД [3]; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [4]; Договір до Енергетич-
ної Хартії [5]; Північноамериканська угода про вільну торгівлю (NAFTA) [6] та ін. Наприклад, 
ст. 10 Договору до Енергетичної Хартії, який підписала Україна, зобов’язує державу заохочувати 
й утворювати стабільні, рівноправні, сприятливі й відкриті умови для інвесторів, які працюють 
в енергетичному секторі економіки; надавати їм справедливий та однаковий режим; за жодних 
умов не надавати інвесторам режим менш сприятливий, ніж передбачений міжнародним правом. 
Крім того, відповідно до цього Договору національне законодавство країн, які підписали Енерге-
тичну Хартію, має «забезпечити ефективні засоби відстоювання позовів і забезпечувати дотри-
мання прав щодо інвестицій, інвестиційних угод, а також інвестиційних дозволів».

Міжнародно-правовими стандартами слід вважати й такі стандарти, які містяться у міжна-
родних конвенціях, до яких Україна не приєдналася. Проте слід мати на увазі, що встановлені 
у нормах міжнародного права стандарти судочинства мають два аспекти. Перший пов’язаний 
з обов’язковістю дотримання стандартів, другий – із рекомендаційним характером відповідних 
міжнародно-правових норм. Наприклад, якщо в міжнародних договорах, які мають двосторонній 
характер, встановлені ті чи інші стандарти, то вони мають обов’язкове значення для країни, яка 
підписала таку двосторонню угоду. Наприклад, двосторонні міжнародні угоди про захист інвес-
тицій (так звані Bilateral Investment Treaty – BIT) між Україною й деякими європейськими краї-
нами встановлюють низку стандартів доступу до правосуддя інвесторів на території України, за-
хисту їхніх інвестицій, включаючи адміністративні заходи (видача дозволів, ліцензій, квот тощо). 
Якщо міжнародно-правовий стандарт встановлюється в угодах, до яких Україна не приєдналася, 
то такі стандарти повинні мати рекомендаційний характер і у випадку їх адекватного розуміння 
в національній системі права також мають розглядатись як відповідні міжнародні стандарти. 

На першому рівні визначення міжнародно-правові стандарти судочинства можуть фіксуватися 
також в  актах міжнародних організацій, до яких Україна не приєдналася. Наприклад, це стосу-
ється Європейського Союзу (далі – ЄС), який функціонує на засадах, встановлених міжнародно-
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правовими актами, що мають багатосторонній характер і є обов’язковими для країн-учасниць, до 
яких Україна не належить. Проте в міжнародно-правових актах, таких як Договір про ЄС, Договір 
про функціонування ЄС, відповідні протоколи до цих актів і декларації (у редакції Лісабонського 
договору), містяться відповідні стандарти [7], які доцільно використовувати в національній сис-
темі адміністративного судочинства, маючи на увазі inter alia офіційно встановлену мету держа-
ви Україна щодо майбутнього вступу в ЄС. 

Так само слід підходити до питання про можливість визнання рекомендаційного характеру 
норм міжнародних договорів, які мають двосторонній характер і до яких Україна не має сто-
сунку, але які встановлюють міжнародно-правові стандарти судочинства. Наприклад,  Уго-
да між Аргентиною і Францією про заохочення і взаємний захист інвестицій від липня 1991 р. 
(Agreement between Argentina and France for the promotion and receptacle protection of investments) 
у частині стандартів судочинства обов’язково має використовуватися країнами, які підписали цю 
угоду (Аргентиною й Францією), але ці стандарти не є обов’язковими для інших країн. Проте, 
на нашу думку, такі стандарти слід також розглядати на першому рівні їх визнання, хоча стати 
обов’язковими вони зможуть тільки за наявності певних умов – якщо їх визнання відбудеться 
на інших рівнях. Таким чином, на першому рівні визначення стандартів слід мати на увазі, що 
головною умовою є їх письмова фіксація в міжнародно-правових актах. Рівень обов’язковості 
таких стандартів може бути різним залежно від характеру міжнародно-правових угод та інших 
актів.  Наприклад, «Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державами-
членами щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки», ухвалена Комітетом Міністрів 
Ради Європи 17 листопада 2010 р. на 1098 засіданні заступників міністрів [7], має високий рівень 
обов’язковості для суддів України, хоча документ має назву «Рекомендація».

Другий рівень, який треба мати на увазі при визначенні міжнародно-правових стандартів, – 
це рівень міжнародних юрисдикційних органів. Проблема полягає в тому, що зафіксовані в між-
народно-правових актах стандарти мають бути визнані на практичному рівні, тобто мають бути 
використані в практичній юрисдикційній діяльності й відображені в різних рішеннях міжнарод-
них юрисдикційних органів. Ідеться, наприклад, про рішення міжнародних арбітражних інститу-
цій, таких як, наприклад, Арбітражний Інститут торговельно-промислової палати м. Стокгольм, 
рішення якого мають силу професійного авторитету й визнаються багатьма країнами, впливають 
на правову систему країн, на розвиток окремих правових інститутів [9]. Цінним із точки зору 
методології є визнання, що в рішеннях міжнародних арбітражів й інших арбітражних інституцій 
можна знайти тлумачення тих чи інших стандартів, які зафіксовані в нормах міжнародного права. 
Звичайно, таке тлумачення не має обов’язкового значення, але містить важливі змістовні оцінки 
цих стандартів і підходи до них. 

На цьому рівні також слід розглядати рішення юрисдикційних органів некомерційного ха-
рактеру, наприклад, рішення Європейського суду з прав людини. Хоча питання про його преце-
дентну практику залишається дискусійним, але можна констатувати, що в рішеннях цього суду 
можуть бути визначені стандарти судочинства, які за певних умов вважатимуться обов’язковими.

Нарешті, третій рівень визначення міжнародних стандартів – це їхнє доктринальне тлумачен-
ня у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців, які містяться не тільки в наукових пуб-
лікаціях, хоча вони й мають суттєве значення, а ще й у різноманітних наукових рекомендаціях, 
в експертних висновках та в інших науково-консультативних і науково-допоміжних документах. 
Наприклад, відомі доктринальні положення й розуміння доступу до правосуддя містяться у на-
укових публікаціях, які використовують як допоміжні в системі судочинства. Наприклад, можна 
згадати працю відомого юриста Я. Паульсена «Відмова в правосудді за нормами міжнародного 
права» («Denial of Justice in International Law»), яка досить часто використовується суддями для 
визначення підходів до здійснення правосуддя за міжнародними стандартами1 [10].

Підсумовуючи викладене, слід визначити трирівневу структуру застосування міжнародно-
правових стандартів у правовій системі. По-перше (перший рівень), той чи інший стандарт має 

1  Поняття «відмова в правосудді» фактично ідентичне поняттю «доступ до правосуддя», вони відображають 
один і той самий міжнародно-правовий стандарт.
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бути зафіксований у нормах міжнародного права і, відповідно, мати обов’язковий чи рекоменда-
ційний характер; по-друге (другий рівень), цей стандарт має бути застосований у юрисдикцій-
них органах, тобто в міжнародних судових або арбітражних інстанціях; по-третє (третій рівень), 
цей стандарт має бути пояснений і визнаний у наукових працях міжнародного рівня. Тільки за на-
явності цих трьох рівнів можна казати, що ті чи інші положення, ті чи інші тлумачення, ті чи інші 
рішення відповідають міжнародно-правовому стандарту. При цьому питання про обов’язковість 
такого стандарту є окремим питанням, яке має вирішуватися судом відповідно до чинних норм 
міжнародного й національного права, у тому числі й права процесуального. 

Міжнародно-правовий стандарт відноситься не лише до духу, а й до букви закону. Слід наго-
лосити, що визначена формула – «рішення суду має відповідати букві й духу закону» – означає, 
що ці складові можуть існувати тільки разом, а міжнародно-правовий стандарт не може роз-
глядатися тільки як належний до духу закону і не пов’язаний з його буквою. Проте останнє по-
ложення слід тлумачити як відповідність міжнародним нормам, які визнані національною пра-
вовою системою. Звичайно, це досить складна конструкція, що вимагає подальшого наукового 
осмислення. 

Іншим важливим питанням є питання про методологічне співвідношення   між стандартами 
міжнародно-правового характеру й загальновизнаними принципами права.  Ця складна пробле-
ма вимагає окремих досліджень, але вже сьогодні можна зауважити, що деякі загальновизнані 
принципи права реалізуються саме в міжнародно-правових документах і можуть частково роз-
глядатись як відповідні правові стандарти. Проте зв’язок між принципами й стандартами до-
сить складний. Загальні принципи (верховенство права, законність, рівність та ін.) впливають 
на юридичну діяльність і належать до принципів функціонування правової системи взагалі. За-
гальні принципи права, відповідно, можуть розглядатись як загальні правові стандарти або як 
похідні від них. 

Наявність стандартів і їх доктринальне тлумачення ускладнюється тим, що ці стандарти пев-
ною мірою взаємопов’язані. Наприклад, стандарт справедливого й однакового ставлення до 
суб’єктів права тісно пов’язаний зі стандартом мінімального режиму (відношення) у галузі інвес-
тиційної діяльності, захисту інвестицій, видачі дозволів, ліцензій тощо. Більш складним є питан-
ня про сферу застосування таких стандартів, оскільки вони мають свої специфічні ознаки в різних 
галузях економічної життєдіяльності й певні відмінності в міжнародно-правовому регулюванні.

Висновки. Підсумовуючи, слід зазначити, що міжнародно-правовий стандарт, якщо він від-
повідає трирівневій структурі визначення, є не лише доктринальною чи навіть загальнонауко-
вою категорією. Він за своєю сутністю є категорією юридичною, яка особливим чином впле-
тена в правову матерію, має досить конкретні параметри й тлумачення, а врешті –  передбачає 
і юридичну відповідальність за його недотримання. Доктринальний розвиток юридичної науки 
відбувається у напрямі інтеграції наукових досліджень міжгалузевих проблем і вирішення най-
актуальніших питань їхньої взаємодії на рівні правової системи загалом. 
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Кубко Є. Б. Міжнародно-правові стандарти в правовій системі України
Стаття присвячена проблемі застосування міжнародно-правових стандартів у правовій системі України, 

розгляду актуальних проблем їхнього впровадження на основі поглибленого розуміння сутності таких стандар-
тів, їхньої внутрішньої структури та зв’язку з іншими правовими явищами.

Розглядаються фактори, які впливають на механізм застосування міжнародно-правових стандартів, вплив 
юридичних тенденцій на використання стандартів у правовій системі, визначення їхньої природи та співвідно-
шення з іншими юридичними категоріями.

Обґрунтовується необхідність аналізу правових стандартів залежно від їхньої трирівневої структури: між-
народно-правової фіксації в юридичних документах, практичного використання на рівні міжнародних юрис-
дикційних органів, доктринального тлумачення та визнання стандартів у науковій юридичній літературі. На-
голошується на особливому методологічному значенні міжнародних правових стандартів як доктринальної 
загальнонаукової категорії. 

Ключові слова: міжнародно-правовий стандарт, правова система, юрисдикційні органи.

Kubko Ye. International legal standards in the legal system of Ukraine
The article focuses on the issues of application of international legal standards in the legal system of Ukraine, and 

considers problems of their implementation on the basis of an in-depth understanding of the essence of such standards, 
their internal structure and connection with other legal phenomena.

The factors influencing the mechanism of application of international legal standards, the influence of legal tenden-
cies on the use of standards in the legal system, determination of their nature and relation with other legal categories are 
considered. The feasibility of using legal standards to respond to current challenges, both nationally and internationally, 
is substantiated. Legal standards are considered from the perspective of international legal trends and an increasing role of 
the state in solving economic problems, preventing crisis, convergence of institutions of public and private law, conver-
gence of the Continental and Anglo-Saxon system of law, dissemination of «quasi-precedent» and «reasoned» law, etc.

The article substantiates the need for an analysis of legal standards based on their three-level structure: international 
legal formalisation in legal documents, their practical use at the level of international jurisdictional bodies, doctrinal 
interpretation and recognition of standards in the scientific legal literature. The complexity of the analysis of interna-
tional legal standards is substantiated by the presence of certain interconnectedness of different standards, meaningful 
boundaries between which are sometimes indefinite, which requires further scientific research. It is emphasized on the 
special methodological significance of international legal standards as a doctrinal general scientific category.

Key words: international legal standard, legal system, jurisdictional bodies.
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ПРАВОВА АНАЛІТИКА ЯК БАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 
 ЮРИДИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ

Постановка проблеми. Світовий і вітчизняний досвід доводить, що будь-які соціальні пере-
творення, особливо системного характеру, неможливі без сучасного методологічного і теоретич-
ного підґрунтя, науково виваженого передбачення і прогнозування та модулювання розвитку сус-
пільних процесів. Теорія і практика сучасного вітчизняного державотворення визначає ціннісну 
цивілізаційну орієнтацію усіх гілок влади, створення ефективної системи права й законодавства. 
Певною мірою можна стверджувати про успішність цього процесу, однак існує постійна потреба 
в систематичному узагальненні, теоретичному переосмисленні, плануванні й прогнозуванні на-
прямів його майбутнього розвитку на основі відповідних концептуальних засад, що, безумовно, 
актуалізує цю проблематику.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Протягом поточного десятиліття проблематика 
правової аналітики, юридичного прогнозування і моделювання фрагментарно відображена у пра-
цях вітчизняних і зарубіжних науковців: В. Андріюка, С. Бобровник, М. Козюбри, В. Нагребель-
ного, Ю. Оборотова, Н. Оніщенко, П. Рабіновича, А. Селіванова, Ю. Шемшученка, О. Ющика  
та ін. Вона переважно висвітлювалася у контексті досліджень, пов’язаних із реалізацією прогнос-
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тичної функції юридичної науки, використанням методологічного інструментарію для аналізу 
правових процесів і явищ. Натомість у вітчизняній науковій правничій літературі практично від-
сутні дослідження проблем правової аналітики як одного з найважливіших чинників юридичного 
прогнозування і моделювання.

Метою статті є визначення місця, ролі і значення правової аналітики як базового елемента 
юридичного прогнозування і моделювання з використанням у цьому процесі загальнонаукових 
методів аналізу й синтезу для формування стратегії розвитку державних інститутів та правової 
системи України в парадигмі європейського цивілізаційного вибору.   

Основні результати дослідження. У методологічному аспекті аналіз, як відомо, являє собою 
такий спосіб дослідження об’єкта, що полягає у виокремленні його частин, властивостей, відно-
шень тощо з метою їхнього самостійного вивчення. Результатом цього є отримання часткових, 
неповних знань, оскільки поза увагою залишається взаємозв’язок частин. Цілісність, системність, 
функціональна впорядкованість форм організації об’єкта та взаємозв’язку його істотних харак-
теристик досягається за допомогою синтезу як методу пізнання [1, с. 9]. Тобто аналіз і синтез як 
методи пізнання (зокрема й правової дійсності) перебувають у тісній методологічній кореляції.

У загальновизнаному значенні прогнозуванням є аналіз та наукове передбачення майбутніх 
станів і тенденцій розвитку соціальних чи природних явищ, обґрунтована інформація про якіс-
ні і кількісні характеристики процесів, що передбачаються, про можливі варіанти розгортання 
сього часних тенденцій та їхніх наслідків [1, с. 524].

Передбачення майбутнього і моделювання є необхідною умовою для правильного та ефектив-
ного соціального управління, визначення стратегії розвитку суспільства. На нинішньому етапі 
державотворення і правотворення в Україні особливої ваги набуває наукове планування та юри-
дичне прогнозування, які мають на меті надання цим процесам цілеспрямованого, поступального, 
системного й комплексного характеру. Юридичне прогнозування у правничій літературі визнача-
ється як наукове передбачення майбутнього стану державно-правових процесів, їхнього характеру 
та особливостей, темпів й етапів, напрямів і шляхів розвитку тощо, а також можливих наслідків 
у разі прийняття відповідних законів, стратегічних управлінських рішень та ін. Воно ґрунтується 
на певних закономірностях соціального, економічного та політичного розвитку суспільства й за-
стосування загальнонаукових і спеціальних методів досліджень [2; 3, с. 149]. Правова аналітика 
(правовий аналіз) є базовим чинником для юридичного прогнозування і правового моделювання. 

Як різновиду соціального прогнозування юридичному прогнозуванню притаманні такі озна-
ки: 1) юридичне прогнозування є передбачуванням, тобто одержанням інформації про майбут-
ній стан досліджуваного об’єкта, наприклад, правової системи, галузі права, правового інституту 
тощо; 2) воно є науковим, оскільки здійснюється в межах наукової теорії, на основі її положень, 
базується на фундаментальному системному (комплексному) теоретичному аналізі закономір-
ностей розвитку природи, суспільства і мислення (передусім законів розвитку досліджуваного 
об’єкта державно-правової дійсності), використовує необхідний і достатньо розроблений сучас-
ною філософією та теоретичною юридичною наукою методологічний інструментарій досліджен-
ня (зокрема й методи верифікації, апріорної перевірки прогнозу); 3) юридичне прогнозування є 
дескриптивним (описовим), тобто дає лише певну інформацію про майбутній стан досліджува-
ного об’єкта державно-правової дійсності, а не генерує прийняття рішень, спрямованих на пев-
ні перетворення цього об’єкта; 4) має ймовірнісний і водночас відносно визначений характер, 
тобто його результат (прогноз) характеризується більш-менш точною інформацією на очікувані 
просторово-часові межі, в яких відбудуться прогнозовані зміни досліджуваного об’єкта; 5) воно 
є окремим, самостійним видом пізнавальної розумової діяльності, проявом активності людини, 
який слугує фактором рівноваги соціальної системи, певної стабілізації та розвитку державно-
правового буття; 6) юридичне прогнозування характеризується можливістю зворотного зв’язку 
між дескриптивним і прескриптивним передбачуванням (між прогностичною інформацією та ре-
альними соціальними процесами), внаслідок чого прогноз може стати реальністю або нездійснен-
ним у результаті відповідної діяльності.

До об’єктів юридичного прогнозування відносяться держава, право, законодавство, правова 
система, система державних органів і правових норм, відповідні галузі права та їхні інститути, 
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окремі законодавчі акти, концепції законопроектів тощо. Особлива складність держави і права 
та їхніх підсистем зумовлюють розробку та впровадження нових методів прогнозування, спеці-
ально орієнтованих на вивчення динаміки складних соціальних систем, зокрема: узагальненого 
сценарію (прогноз надається у вигляді цілісної картини майбутнього стану об’єкта); експертно-
го опитування; математичного, економічного, демографічного, соціального тощо моделювання; 
системного аналізу соціальних чинників і структур; історико-правового методу та ін. Юридичне 
прогнозування є формою пізнання майбутнього стану держави і права та їх головних інститутів, 
важливою складовою соціального прогнозування і, як правило, охоплює короткий термін (5 ро-
ків) і довготривалий (10–20 років). 

У сучасній правовій науці юридичне прогнозування залежно від видів поділяють на: державо-
знавче (загальний об’єкт – держава як складне системне соціальне утворення, що впливає на всі 
без винятку сфери суспільного життя); правове (загальний об’єкт – право як система суспільних 
відносин, спеціальний об’єкт – законодавство загалом і закон зокрема); кримінологічне, об’єктом 
якого є загальні та локальні зміни динаміки злочинності; галузеве, в основі якого – прогнозування 
розвитку певної галузі права; локальне, що ставить за мету прогноз розвитку окремого правового 
інституту.

Центральне місце у процесі прогностичних досліджень має посідати формування стратегії 
розвитку держави і права – науково обґрунтованої, системної й цілісної сукупності уявлень 
про основні, найсуттєвіші параметри майбутнього стану країни загалом та державно-правового 
будівництва зокрема, виходячи з відповідного цивілізаційного вибору. Концепція цієї стратегії 
має охоплювати історичний та економічний розвиток, традиції, ідеологію і політику (зокрема 
правову політику), стан та перспективи розвитку державного управління, існуючу політичну 
ситуацію, демографічні процеси, зовнішньополітичні чинники, тенденції розвитку національ-
ної правової системи в їхньому взаємозв’язку з відповідними світовими процесами тощо. При 
формуванні такої стратегії треба враховувати передусім основні чинники, що визначають го-
ловні напрями й пріоритети в розвитку держави і права, а саме: демократизацію державного 
й суспільного життя, становлення соціальної правової держави, формування громадянського 
суспільства, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, розширення сфери ринкових 
відносин, раціональне використання природних ресурсів і посилення екологічної безпеки, роз-
виток гуманітарної сфери та ін.

Особливість законодавчих актів (передусім кодифікованих) полягає у тому, що вони розрахо-
вані на тривалу, неодноразову дію і застосування. Саме ця обставина свідчить про те, що законо-
проект і власне сам закон є об’єктом правової аналітики і юридичного прогнозування з огляду на 
можливі наслідки його застосування. Поняття і зміст права як прогностичного інструмента зумов-
лює особливі вимоги до прогнозування правової проблематики з огляду на зростаючу роль і зна-
чення права в регулюванні політичних, соціально-економічних та інших суспільних відносин.

Важливим об’єктом правової аналітики як складового чинника юридичного прогнозування є 
система права. Сучасні процеси диференціації та інтеграції галузей права передусім обумовлені 
суспільними потребами, які проявляються у відповідних закономірностях. Досліджуючи ці зако-
номірності, а також тенденції розвитку юридичної науки, можна прогнозувати еволюцію існуючої 
системи права, появу нових галузей права, зокрема комплексних.

Юридичне прогнозування як вид соціального прогнозування ґрунтується на тому, що історич-
ний сенс соціально-економічних, політичних та правових трансформацій в українському суспіль-
стві, його демократичного євроінтеграційного розвитку має полягати не просто в кількісній заміні 
існуючого застарілого масиву законодавства на новий. Передусім має відбуватися загальна зміна 
культурно-історичних домінант розвитку як громадянського суспільства, так і державних інститу-
цій на правових засадах, у відродженні й забезпеченні приватноправових основ функціонування 
суспільства, утвердження їх належної ролі у взаємодії з публічно-правовими чинниками, форму-
ванні цілісної національної правової системи.

Методологічний аспект юридичного прогнозування полягає у тому, що воно має ґрунтуватися 
на розумінні соціального розвитку як руху у напрямку правового прогресу. Сутність такого про-
гресу, з одного боку, полягає у дотриманні вимог морального імперативу, загальнолюдських і за-



• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •   31

Нагребельний В. П. Правова аналітика як базовий елемент юридичного прогнозування і моделювання 

гальноцивілізаційних цінностей, згідно з якими вільний розвиток людини як найвищої соціальної 
цінності, а не державних інститутів, де-юре і де-факто повинен розглядатись як мета й основа 
подальшого розвитку суспільства. З другого боку, сутність правового прогресу полягає у ство-
ренні та реальному забезпеченні, зокрема юридичними засобами, відповідних суспільних умов 
для прояву творчої індивідуальності особи, спрямованої в підсумку на забезпечення загального 
блага, публічних інтересів усього суспільства. Суспільний порядок, спроможний забезпечувати 
за допомогою системи соціальних норм, зокрема юридичних, широкий вияв свободи волі люди-
ни, умови її вільного духовного і матеріального розвитку. Водночас задоволення суспільних благ 
шляхом створення дійової системи соціального захисту, досягнення реальної рівності всіх перед 
законом, єдності людей у свідомому раціональному обмеженні своєї волі задля суспільного блага 
є природним джерелом соціального прогресу [4, с. 161–174].

Юридичне прогнозування, об’єктом якого є право, закон, законодавство загалом тощо, орга-
нічно пов’язане з політичним прогнозуванням [5]. Як переконливо зазначає Ю. Шемшученко, 
у системі «політика – право» головною ідеєю «є характер взаємопроникнення політики у право, 
а права в політику. Публічна влада реалізує свої політичні рішення, “одягаючи” їх у юридичне 
вбрання, тобто через закони та інші нормативно-правові акти. Ця ж влада утворює судові та інші 
правоохоронні органи, які мають гарантувати виконання відповідних законодавчих актів. У цьому 
процесі публічна політика як така набуває характеру правової політики, тобто політики, яка має 
справу з правом» [6, с 33–36].

Законотворча діяльність вимагає від його суб’єктів застосування методів і прийомів правової 
аналітики, моделювання як методу дослідження та конструювання правових явищ і процесів, від-
повідного рівня загальної та правової культури, спеціальних знань, навичок володіння мистецтвом 
формування текстів та формулювання змісту правових актів. Останні в правовій теорії та практи-
ці іменуються юридичною технікою, яка за своїм змістом являє собою сукупність певних вимог 
і прийомів, що застосовуються для створення змісту та структури правових приписів держави, 
втілення їх у життя, систематизації нормативно-правових норм і актів. Лише завдяки вивіреним, 
науково обґрунтованим законам, які відображають інтереси людей та дії ефективних механізмів 
запровадження їх у життя, можна розраховувати на динамізм розвитку держави й суспільства. 
Потрібно також, щоб законотворча діяльність здійснювалася комплексно, шляхом виокремлення 
системних і базових законопроектів та підготовки їх концепцій, аби правове регулювання тих чи 
інших суспільних відносин мало завершений вигляд, враховувало різноманітні соціальні, еконо-
мічні та політичні чинники й інтереси. Прийняття окремих кодексів і відповідних законів, навіть 
на перший погляд досконалих, але не забезпечених механізмами їхньої реалізації, не узгоджених 
між собою та з усією системою законодавства, унеможливлює ефективну реалізацію правових 
актів на практиці, а відповідно, досягнення мети правового регулювання. 

Із «технологічної» точки зору юридичне моделювання полягає у групуванні, формалізації пра-
вових процесів і явищ за певними ознаками (факторами) для створення одно- і багатофакторних 
моделей, алгоритмів вольової поведінки. Таке моделювання має використовуватися для прове-
дення аналізу державно-правових механізмів і подальшого їхнього розвитку з метою виявлення 
та оцінки можливих негативних факторів, резервів і на цій основі розробки концепцій і програм 
підвищення ефективності зазначених механізмів.

Проблеми вдосконалення законотворчої діяльності, поліпшення юридичної техніки, юридичне 
прогнозування і моделювання можливих у разі прийняття того чи іншого закону ситуацій обумов-
люють активізацію відповідних теоретичних досліджень, а також практичного їх утілення у за-
конотворчому процесі. Правова аналітика, визначення та з’ясування тенденцій розвитку право-
вих процесів, своєчасне осмислення юридичною наукою правозастосовної практики й апробації 
результатів наукових розробок дасть змогу значно прискорити здійснення економічної, аграрної, 
земельної, адміністративної та судової реформ, протидіяти корупційним проявам, розв’язати  
актуальні проблеми правового регулювання суспільних відносин, завершити формування ста-
більної вітчизняної правової системи загалом.

За час існування України як незалежної держави фактично була створена основа національної 
правової системи, яка загалом відповідає рівневі суспільних і виробничих відносин перехідного 
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(транзитного) періоду. Досі ця система розвивалася шляхом кількісного (а подекуди й хаотичного) 
накопичення масиву відповідних правових актів, спрямованих на регулювання окремих сфер сус-
пільних відносин, а також постійного внесення до них численних змін і доповнень. Однак на сьо-
годні ця система спрямована на «обслуговування» стратегії виживання країни, а не на її розвиток.

Критичне й творче переосмислення всього масиву актів з метою його приведення до єди-
ної, зручної для застосування системи нормативних приписів можливе, на нашу думку, шляхом 
створення на основі науково виваженої концепції Зводу законів України як універсальної форми 
систематизації законодавства, здійснюваної з метою вдосконалення правового регулювання сус-
пільних відносин, забезпечення надійності, стабільності й доступності законодавства, зміцнення 
законності й правопорядку. Впорядкування законодавчих актів шляхом кодифікації та інкорпора-
ції, із застосуванням методів аналізу і синтезу, на наше переконання, дасть можливість вилучити 
з них застарілі й суперечливі норми, усунути правові прогалини і колізії, що має позитивно впли-
нути на реалізацію правових норм. Водночас це поліпшить умови користування законодавчими 
актами, сприятиме забезпеченню законності в державі, підвищенню рівня правового виховання, 
юридичної культури населення тощо.

Ефективне правове регулювання може бути забезпечене лише на основі тісного поєднання 
теоретичного відображення в юридичних формах права досягнутого рівня розвитку суспільних 
відносин із прогностичними моделями правового розвитку, здійснення його на основі так званого 
дерева цілей – найближчих (тактичних) і перспективних (стратегічних). Перенесення у процесі 
правового регулювання центру ваги на вирішення лише імперативно визначених стратегічних 
завдань майбутнього гальмує вирішення тактичних завдань теперішнього, а в підсумку позна-
чається на розв’язанні найактуальніших проблем майбутнього, оскільки кожна найближча мета – 
певний необхідний щабель на шляху досягнення більш віддаленої, перспективної мети, яка може 
змінитися під впливом зміни комбінації об’єктивних умов та внутрішніх і зовнішніх суб’єктивних 
факторів.

Підпорядкування правового регулювання досягненню сьогоденного результату і лише так-
тичних цілей створює умови для стихійності, відкриває простір для проникнення у позитив-
не право вузьковідомчих інтересів, позбавляє його світоглядних засад, без яких воно перестає 
бути правовою формою соціального буття, а залишається лише юридичною формою. Закріплен-
ня у Конституції України перспективних цілей, до яких із врахуванням історичних тенденцій 
прагне наше суспільство, необхідне для того, щоб дати певний орієнтир для його розвитку й 
обмежити випадкове відхилення від обраного українським народом та закріпленого державною 
волею європейського цивілізаційного напрямку. Зазначені цілі є не тільки політичним, а й соці-
ально-правовим орієнтиром для визначення перспективи розвитку суспільства та удосконалення 
вітчизняної правової системи, системи права і законодавства. Відповідно, вони є важливою умо-
вою забезпечення єдності застосування позитивного права, дотримання законності й належного 
правопорядку в країні.

Майже тридцятилітній досвід державотворення в незалежній Україні переконливо довів, що 
внаслідок різних причин неможливо швидко й кардинально змінити існуючу систему законодав-
ства відповідно до реальних економічних і політичних умов, сформувати повноцінну стабіль-
ну національну правову систему, адаптувати її до європейського законодавства й гармонізувати 
з міжнародно-правовими нормами, виробити надійні механізми реалізації ухвалених правових 
актів. Модернізація системи національного законодавства не може зводитися лише до прийняття 
нових нормативно-правових актів, оскільки саме життя, соціальна практика довели, що зростання 
їхньої кількості ще не свідчить про їхню належну якість, про підвищення рівня та ефективності 
правового регулювання суспільних відносин, зміцнення законності та правопорядку в країні.

Якість нормопроектних робіт і правового процесу безпосередньо пов’язана як із належним  
організаційно-технічним, так і з їх науковим забезпеченням, яке широко має використовувати пра-
вову аналітику. Пошук і використання нових організаційно-методичних форм цієї роботи, залу-
чення до її проведення широких кіл юридичної громадськості, й насамперед науковців-правознав-
ців, є тим резервом, який дасть змогу піднести на новий рівень законодавчу діяльність, поліпшити 
ефективність правотворення і правозастосування.
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Нагребельний В. П. Правова аналітика як базовий елемент юридичного прогнозування і моделювання 

Сьогодні значно актуалізувалася проблема визначення правових, економічних та організацій-
них засад моделювання і прогнозування суспільного розвитку країни, окремих секторів і галузей 
її економіки та окремих адміністративно-територіальних одиниць (як складової загальної системи 
державного регулювання економічного, соціального і правового розвитку українського суспіль-
ства й держави). З метою певного розв’язання цієї проблеми, встановлення загального і побудо-
ваного на єдиних принципах порядку розробки, затвердження та виконання вказаних прогноз-
них і програмних документів економічного й соціального розвитку свого часу Верховною Радою 
України був ухвалений  Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України» [7], який не був належним чином імплементований 
у відповідних підзаконних актах і, на жаль, із-за декларативності багатьох його положень не вико-
нує функцій законодавчого акта, що регламентує порядок державного прогнозування соціальних 
та економічних процесів.

Правова аналітика є надзвичайно важливою в процесі науково-правової експертизи проектів 
законодавчих актів (включаючи прогнозну оцінку доцільності їх прийняття та соціальної ефек-
тивності), яка має стати надійним засобом забезпечення високої якості, обґрунтованості й закон-
ності відповідних актів, а також запобігання можливим негативним наслідкам їхньої реалізації. 
Нині порядок проведення такої експертизи та юридична сила її висновків досі нормативно не 
врегульовані. Існуючий Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» містить за-
гальні норми щодо науково-експертної діяльності [8]. Як наслідок, науково-правова експертиза 
законопроектів переважно проводиться формально й виявляється малоефективною. У багатьох 
країнах існують спеціальні структури (органи, ради, групи тощо) з проведення незалежної екс-
пертизи законопроектів та їхніх концепцій. Така інституція має бути створена і в Україні, що 
дасть можливість значно поліпшити їхню якість, спрогнозувати і змоделювати можливі наслідки  
(як позитивні, так і негативні) їхнього застосування.

Висновки. Передбачення майбутнього і моделювання суспільних процесів є необхідною 
умовою для правильного й ефективного соціального управління, визначення стратегії розвитку 
суспільства. На цьому етапі державотворення і правотворення в Україні особливої ваги набуває 
наукове планування і юридичне прогнозування, які мають на меті надання цим процесам ціле-
спрямованого, поступального, системного характеру. Юридичне прогнозування можна визначити 
як наукове передбачення тенденцій розвитку державно-правових процесів, їх майбутнього стану, 
характеру та особливостей, темпів й етапів, напрямів і шляхів розвитку тощо, а також можливих 
наслідків у разі прийняття відповідних законів, важливих управлінських рішень тощо. Право-
ва аналітика (правовий аналіз) як система загальноприйнятих способів і прийомів дослідження 
відповідних правових об’єктів і явищ (законодавство, правовідносини, судова система, право-
охоронна діяльність тощо) є базовим і висхідним чинником для юридичного прогнозування і мо-
делювання.

Важливе місце у процесі прогностичних досліджень має посідати формування концепції роз-
витку держави і права – науково обґрунтованої, системної й цілісної сукупності уявлень про 
основні, найсуттєвіші параметри майбутнього стану країни загалом та державно-правового бу-
дівництва зокрема. Концепція цієї стратегії повинна охоплювати історичний та економічний роз-
виток, традиції, ідеологію і політику (зокрема й правову політику), стан та перспективи розвитку 
державного управління, існуючу політичну ситуацію, демографічні процеси, зовнішньополітич-
ні чинники, тенденції розвитку національної правової системи в їхньому взаємозв’язку з відпо-
відними світовими процесами тощо. Формування такої стратегії має ґрунтуватися передусім на 
основ них чинниках, що визначають основні  напрями й пріоритети в розвитку держави і права, 
а саме: демократизацію державного й суспільного життя, становлення соціальної правової держа-
ви, формування громадянського суспільства, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, 
розширення сфери ринкових відносин, раціональне використання природних ресурсів і посилен-
ня екологічної безпеки, розвиток гуманітарної сфери та ін.

Юридичне прогнозування як вид соціального прогнозування слід виводити з того, що істо-
ричний сенс соціально-економічних, політичних та правових трансформацій в українському сус-
пільстві, його демократичного розвитку має полягати не просто в кількісній заміні існуючого 
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застарілого масиву законодавства на новий. Передусім повинна відбуватися зміна культурно- 
історичних домінант розвитку як громадянського суспільства, так і державних інституцій на пра-
вових засадах, у відродженні й забезпеченні приватноправових основ функціонування суспіль-
ства, утвердження їх належної ролі у взаємодії з публічно-правовими чинниками, формуванні 
цілісної національної правової системи.

Із «технологічної» точки зору правове (юридичне) моделювання полягає у групуванні, форма-
лізації правових процесів і явищ за певними ознаками (факторами) для створення одно- і багато-
факторних моделей, алгоритмів вольової поведінки. Таке моделювання має використовуватися 
для проведення аналізу державно-правових механізмів і подальшого їхнього розвитку з метою 
виявлення та оцінки можливих негативних факторів, резервів і на цій основі розробки концепцій 
і програм підвищення ефективності.

Правове регулювання може бути забезпечене лише на основі тісного поєднання теоретичного 
відображення в юридичних формах права досягнутого рівня розвитку суспільних відносин із прог-
ностичними моделями правового розвитку, здійснення його на основі так званого дерева цілей – 
найближчих (тактичних) і перспективних (стратегічних). Зміщення центру ваги в процесі право-
вого регулювання на вирішення лише імперативно визначених стратегічних завдань майбутнього 
гальмує вирішення тактичних завдань теперішнього, а в підсумку позначається на розв’язанні 
найактуальніших проблем майбутнього, оскільки кожна найближча мета – це  певний необхідний 
щабель на шляху досягнення більш віддаленої, перспективної мети, яка може змінитися під впли-
вом зміни комбінації об’єктивних умов та внутрішніх і зовнішніх суб’єктивних факторів.

Результат нормопроектних робіт і правового процесу безпосередньо пов’язаний як із належ-
ним організаційно-технічним, так і з їхнім науковим забезпеченням, яке має широко використо-
вувати правову аналітику. Пошук і використання нових організаційно-методичних форм цієї ро-
боти, залучення до цього юридичної громадськості, й насамперед науковців-правознавців, є тим 
резервом, який дасть змогу піднести на новий рівень законодавчу діяльність, поліпшити ефектив-
ність правотворення і правозастосування. Правова аналітика є надзвичайно важливою в процесі 
науково-правової експертизи проектів законодавчих актів (включаючи прогнозну оцінку доціль-
ності їх прийняття та соціальної ефективності), яка має стати надійним засобом забезпечення 
високої якості, обґрунтованості й законності відповідних актів, а також запобігання можливим 
негативним наслідкам їхньої реалізації.
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Нагребельний В. П. Правова аналітика як базовий елемент юридичного прогнозування і моделювання
У статті висвітлюються місце, роль і значення правової аналітики як однієї з основних складових юридич-

ного прогнозування і моделювання. Окремий вектор розгляду цієї проблематики зосереджений на викорис-
танні загальнонаукових методів аналізу і синтезу в процесі прогнозування й визначення стратегії розвитку 
правової системи України в парадигмі європейського цивілізаційного вибору. Доведено, що правова аналітика 
на сучасному етапі суспільного розвитку має стати домінуючою в правотворенні і застосуванні.

Ключові слова: аналіз і синтез, держава, право, правова аналітика, правотворчість, правове моделювання, 
юридичне прогнозування.
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Nagrebelny V. Legal analytics as a fundamental element of juridical forecasting and modeling
The present paper studies the place, role, and value of legal analytics as one of the main components of legal fore-

casting and modeling. It is evident that any social transformations, especially systemic one are impossible without 
modern methodological and theoretical basis of scientifically balanced prediction of social processes development.  
It is vital to emphasize that the theory and practice of contemporary national state formulate the holistic orientation of 
all branches of power and influence the creation of an effective system of law and legislation.

The issues of legal analytics can be analyzed by using means and approaches of analysis and synthesis scientific 
methods in the process of forecasting and determining the strategy for the development of the legal system of Ukraine 
in the paradigm of European civilization choice. In particular, the legal prediction is a scientific objective analysis, 
a projection of the future condition of the state legal processes of their distinguishing characteristic and peculiarities, 
pace, stages, trends and ways of development.

Particular attention is given to the characteristic of general features of legal forecasting and its objects (state, law, 
legislation, the legal system, the system of state bodies and legal norms, relevant branches of law and their institutes, 
separate legislative acts, etc.). It is noted that in the process of predictive research the central place should be occupied 
by the legal analytics and the formation of concepts of state and law development should be made on this basis – a sci-
entifically based, systematic and integrated set of ideas about the primary, most significant parameters of the future 
condition of society in general and the state and legal construction in particular.

In order to create such concept it is necessary to take into account, first of all, the main factors determining the 
basic directions and priorities in the development of state and law, precisely: the tendency of lasting democratization 
of state and social life, the formation of a legal state, the creation of civil society, ensuring human rights, the provision 
of the rights and liberties of citizens, expansion of the sphere of market relations, rational use of natural resources and 
strengthening of ecological safety, development of the humanitarian sphere, and so on. In the article, the main features 
of legal modeling and its value in lawmaking and enforcement processes on the basis of the application of modern sci-
entific methods and techniques of legal analytic are made.

Key words: analysis and synthesis, state, law, legal analytics, lawmaking, legal modeling, legal forecasting.
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ПРАВОВА АНАЛІТИКА:  
ДОКТРИНАЛЬНИЙ ПІДХІД ТА ПРАКТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ

Постановка проблеми. Правова аналітика сьогодні є недостатньо вивченою в науковому 
юридичному доробку. Особливо це стосується її теоретичних і прагматичних функцій. Проте цей 
напрям є вкрай важливим для прогнозування ефективності чинного законодавства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зазначена проблематика ще не стала предметом 
детального вивчення. Переважна більшість вітчизняних і зарубіжних учених зосереджували свою 
увагу на окремих її аспектах: С. Алексєєв, О. Копиленко,  М. Матузов, В. Нагребельний, І. Они-
щук, Ю. Тихомиров, Ю. Шемшученко та ін.

Мета статті – дослідити сутність, природу та функції категорії «правова аналітика».
Основні результати дослідження. Серед багатьох наукових спрямувань сьогодення, на жаль, 

свого повного завершеного вигляду ще не здобув такий напрям, як правова аналітика. Проте 
необхідно закцентувати увагу на тому факті, що науковці сьогодення і минулого неодноразово 
звертали увагу на важливість передбачуваності наукових і практичних нововведень юридичного 
ґатунку. Можемо відразу зазначити, що правові дослідження повинні базуватися не тільки на 
ефекті й ефективності «цієї хвилини»,  а й мати прогностичний, звернений на «майбутнє» серйоз-
ний науковий аналіз, підтверджений відповідними обґрунтованими висновками і відповідними 
методиками, а також методологічним підґрунтям.

Здавалося б, доволі зрозумілі речі: ретельний аналіз, тактика «передбачення» на перспективу, 
стратегія фундаментальних праводержавозмін є необхідними складовими і чинниками переваж-
ної більшості реформ. Тому, мабуть, є своєчасною концентрація уваги, з одного боку, на зазначе-
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них напрямах наукового пошуку, а з другого –  більш прикладне, інструментальне завдання уза-
гальнення наукових наробок задля опрацювання перспективного «руху» правових досліджень.

Зрозуміло, що нормативно-правові акти, на які покладена певна суспільна надія щодо упоряд-
кування суспільних відносин, на жаль, не спрацьовують і пояснювати це тільки посилаючись на 
складні економічні, політичні, соціальні тощо умови, мабуть, немає сенсу. Річ у  тому, що кожний 
акт повинен мати своїм підґрунтям серйозне і всебічне вивчення його потенційної дії, певного 
конструктиву, реального ефекту, відповідності суспільним очікуванням тощо.

Чого ж прагне від законодавства пересічна людина, що вимагає громадянське суспільство, що 
прогнозує наука… Декілька зауважень. Зокрема, сьогодні, на жаль, можна констатувати, що за-
конодавство оцінюється сучасним суспільством як: 

а) знаряддя для силового забезпечення проведення певної політики;
б) засіб здійснення певних управлінських завдань;
в) веління держави.
У такий спосіб соціальне призначення чинного законодавства, функціонування правової сис-

теми ототожнюється виключно з регламентацією суспільних відносин, що не залишає простору 
для автономного регулювання, ініціативної діяльності громадян та їхніх різноманітних об’єднань, 
урешті-решт, для вільної організації прав, свобод та законних інтересів людини. Як наслідок – за-
непад правової і політичної культури, масові дисфункції правової свідомості, що унеможливлює 
вести мову про авторитет й авторитетність сучасного законодавства в нашому суспільстві.

Ми пропонуємо задля цього більш детальне опрацювання категорії «правова аналітика». Пе-
редусім звернемося до категоріально-понятійного апарату. Зокрема, запропонуємо словникове 
визначення: «аналітичний» – той, що ґрунтується на застосуванні аналізу; той, що використо-
вують, проводячи аналіз [1, c. 28]. Інше визначення: «аналітика» – вчення про те, що стосується 
аналізу, ґрунтується на аналізі чи використовується для нього [2, с. 24]. 

У такий спосіб можемо визначити правову аналітику як способи і прийоми, що стосують-
ся проведення аналізу в певній правовій сфері (напрямі) задля отримання відповідного знання 
(вчення). Структурно правова аналітика може і повинна обіймати як відповідний аналіз уже ді-
ючих норм, так і звернення «на прогностику», на передбачення, що, можливо, дасть змогу запро-
грамувати необхідність, реальну дію, можливості, потенції певного нормативно-правового акта.

Процеси переосмислення правової дійсності, і це об’єктивно, активно стимулюються роз-
робкою та ухваленням  низки нових законів. За цих умов зростання кількості законів прямо не 
пов’язане з ефективністю правового регулювання, оскільки недоліки поганого законодавчого ре-
гулювання вирішуються завдяки прийняттю нових «кращих» законів, а потім ще «кращих».

Існує стародавній латинський вислів: «Навряд чи може бути створений закон зручний для всіх, 
але, якщо він зручний для більшості, то він корисний» [3, c. 263]. Сьогодні це твердження абсо-
лютно не відповідає дійсності. Один прошарок населення гаряче підтримує прийняття певного 
нормативно-правового акта, другий – не менш гаряче його заперечує.

У таких умовах спостерігаємо досить цікавий феномен: законодавство загалом відповідає: 
а) євростандартам; б) міжнародним нормам; в) цивілізованим формам, проте є цілком або майже 
безпорадним.

Сьогодні як у суспільстві, так і у владі  постійно виникають запитання з приводу ефективності 
застосування законодавства: чи дійсно може бути реалізований закон так, як вимагає його бук-
ва? Чи можуть взагалі бути реалізовані норми конкретного акта законодавства? Чи є механізми, 
конструкції, схеми, які впливають на підвищення ефективності певного акта, або системи таких 
законодавчих актів? [4, c. 5].

Саме правова аналітика в цих умовах повинна відповісти, чи гарантує прийнята норма: відчут-
тя захищеності кожним, гарантованості прав та законних інтересів, протистояння сваволі у про-
цесі впорядкування суспільних відносин, безсумнівної дії механізмів щодо впровадження право-
вого порядку в усіх сферах суспільного життя, гарантування та забезпечення системи безпеки, що 
пов’язана із соціальною діяльністю, особливо тією, що несе потенційну загрозу життєво важли-
вим інтересам особи, суспільства та держави. А це далеко не повний перелік наших очікувань від 
сучасного права. Багато в чому успіхи демократичних перетворень залежать від того, наскільки 
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право в суспільстві підтримується та поважається різними соціумами загалом та кожним індиві-
дом зокрема. Без чіткого уявлення про це неможливий демократичний розвиток у кожній сфері 
життєдіяльності людини.

Отже, не викликає сумніву, що боротьба із правовим нігілізмом, правовим песимізмом повин-
на мати своїм підґрунтям, передусім, потенціал правової аналітики. 

Цілком зрозуміло, що кожне явище розкривається саме у своїх функціях. Звертаючись до кон-
статації про функції правової аналітики, хочемо зазначити, що термін «функція» використову-
ється у різних значеннях. Одні вчені вважають, що це поняття – взаємозалежність різних факто-
рів, інші –  сукупність процесів, що відбуваються у межах об’єкта дослідження. Також функцію 
можна визначити як результат певної соціальної дії, процесу, явища. Термін «функція» означає 
сукупність усіх як очікуваних, так і непередбачених наслідків, процесів, явищ, їхню роль у сус-
пільній системі, у праводержавотворенні, розвитку громадянського суспільства тощо.

Найчастіше це поняття застосовується для позначення основних істотних процесів. Саме 
функції правової аналітики покликані забезпечити й убезпечити від того, щоб без належного ана-
лізу, прогнозування, розрахунків на майбутнє приймати той чи інший нормативний акт, який 
далекий від досконалості як за формою підготовки, за формою джерела як такого, так, на жаль, 
і за змістом.

Отже, саме правова аналітика, її функціональна спроможність повинні дати відповідь на запи-
тання щодо майбутнього того чи іншого нормативно-правового акта, його дії або бездіяльнісного 
існування за неможливості регулювання в дієвий спосіб суспільних відносин.

Функції правової аналітики можна розділити на дві групи:
– теоретичні, що забезпечують розвиток та якісний приріст знань;
– прагматичні, спрямовані на вирішення завдань юридичної практики.
До теоретичних функцій слід віднести такі:
1. Гносеологічна (пізнавальна) функція. Правова аналітика сприяє розширенню та поглиблен-

ню наукових знань про правовий розвиток України, розкриваючи загальні та специфічні риси, 
аналізуючи стабільні та тимчасові правові ситуації в різних державах, досліджуючи функціону-
вання певних елементів правової системи в особливих національних, політичних і соціально-еко-
номічних умовах. Аналіз та оцінка загального й особливого у тих чи інших правових явищах дає 
змогу створювати відповідні типології та класифікації, прогнозовані на майбутнє.

2. Евристична функція. Правова аналітика забезпечує не лише механічне накопичення знань 
про різні правові явища та процеси, а й аналізує стійкі, повторювані зв’язки між ними, виявляє 
закономірності та тенденції виникнення, функціонування і розвитку різних правових явищ та 
окремих юридичних інститутів.

3. Прогностична функція. Дослідження закономірностей і пріоритетів розвитку правових фе-
номенів сучасності та загальносвітових політичних, економічних та юридичних процесів (таких, 
наприклад, як глобалізація) дає змогу спрогнозувати подальший розвиток як окремих засобів 
правового регулювання, так і права загалом.

4. Критична функція. Правові дослідження дають можливість побачити недоліки та прора-
хунки розвитку власної правової системи та правових систем інших країн. Неупереджений аналіз 
іноземної юридичної практики сприяє також деідеологізації правових доктрин і теорій.

До прагматичних функцій можна віднести, наприклад, такі:
1. Функція сприяння законотворчості. Правила сучасної нормотворчої діяльності вимагають 

ретельної розробки текстів нормативно-правових актів з урахуванням не тільки місцевого, а й 
регіонального та загальносвітового досвіду регулювання відповідних суспільних відносин. До-
слідження правознавців дають змогу отримати необхідну інформацію, проаналізувати її та зро-
бити висновки стосовно прийнятності або недоцільності використання правових моделей, роз-
роблених в інших державах, передбачити наслідки їх впровадження у національне законодавство.

2. Функція забезпечення належного тлумачення законодавства. Передусім це стосується тлу-
мачення міжнародних договорів та актів міжнародних організацій, які застосовуються на тери-
торії відповідної держави. Для того щоб встановити дійсний зміст деяких положень вказаних 
джерел права, необхідно звернутися до міжнародного досвіду чи  досвіду тих країн, де вже скла-
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лася відповідна практика. Це ж стосується й тих випадків, коли окремі норми права чи правові 
інститути запозичуються (рецепція) з інших правових систем.

3. Функція сприяння правозастосовній практиці. Правова аналітика, серед іншого, досліджує 
моделі запобігання і регулювання соціальних конфліктів, вона має справу з широким колом ти-
пових рішень. Досвід, накопичений у різних правових системах світу, розширює і збагачує вибір 
оптимального рішення конкретної справи у конкретних умовах темпорально-правового ґатунку.

4. Інтеграційна функція. Правові аналітичні дослідження допомагають вирішувати такі зав-
дання, як уніфікація й оптимізація розвитку національного права, гармонізація і зближення на-
ціональних законодавств, необхідність подолання існуючих протиріч між законодавством різних 
країн.

5. Освітньо-педагогічна функція. Юридична освіта не може вважатися повноцінною без отри-
мання знань про існуючі в світі моделі освіти, про особливості їх виникнення, побудови та функ-
ціонування, застосування в певних умовах право-державотворення. Цей досвід є безцінним для 
України сьогодні.

Висновки. Отже, хочемо зазначити: сьогодні ми (науковці) далекі від думки, що правова ана-
літика здатна зняти напругу в усіх спрямуваннях наукового юридичного пошуку і вирішити всі 
практичні проблеми, що десятиліттями накопичувалися у правовій площині. Утім, ми перекона-
ні, що серйозний аналіз, який охоплює «не тільки завдання цього календарного місяця чи поточ-
ного року», не є «зацікавленістю» певної олігархічної групи, дійсно здатний вирішити відповідні 
проблеми шляхом удосконалення правового регулювання. Також зазначимо, що сутність право-
вої аналітики та її прогностичний характер повинні слугувати важливим інструментом пізнання 
правової реальності. Саме правова аналітика поєднує методику аналізу, певні тактики, стратегію 
й прогностики сучасного правового розвитку.
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У статті зосереджено увагу на сутності, понятті та значенні категорії «правова аналітика». Окремий вектор 

дослідження пов’язаний із функціями правової аналітики, зокрема в контексті праводержавозмін сьогодення. 
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Onischenko N. Legal analysis: doctrinal approach and practical comprehension
Unfortunately, among many scientific directions of the present, it has not yet got a full-fledged look like a legal 

analyst. However, one can not fail to emphasize the fact that scientists from the present and the past have repeatedly 
drawn attention to the importance of predictability of scientific and practical innovations in the legal form. We can im-
mediately point out that legal research should be based not only on not only on the effect and efficiency of this minute, 
as the mother has a prognostic, but on the «future» of a serious scientific analysis, confirmed by relevant conclusions, 
which are substantiated by appropriate methodologies and methodological grounds.

Seemingly understandable things would be: careful analysis, tactics of «foresight» for the future, strategy of funda-
mental right-state-building are necessary components and factors of the overwhelming majority of reforms. Therefore, 
it is likely that there is a timely concentration of attention, on the one hand, on these areas of scientific research, and, 
on the other, a more applied, instrumental task of generalizing scientific advances in order to work out a promising 
«movement» of legal research.

It is understandable that normative legal acts, on which some public trust in ordering social relations is based, un-
fortunately, do not work and explain it only by referring to the complicated economic, political, social, etc. conditions, 
it seems, makes no sense. The fact is that every act must have its basis for a serious and comprehensive study of its 
potential action, a certain constructive, real effect, compliance with public expectations, and so on.

We propose for this more detailed elaboration of the category of «legal analytics». First of all, as it is inherent in 
scientific developments in the field of the theory of state and law, we will turn to the categorical-conceptual apparatus. In 
particular, we will propose a vocabulary definition: «analytical» – one that is based on the application of analysis; the one 
using it, doing the analysis. Another definition: «analytics» – the theory of analysis, is based on analysis or used for it.
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In this way, let us define legal analytics as methods and techniques relating to conducting an analysis in a particu-
lar legal field (direction) for obtaining the relevant knowledge (doctrine). Structurally, legal analytics can and should 
embrace both an appropriate analysis of existing norms, and the appeal to «prognostication», on the prediction that it 
may be possible to program the necessity, the actual action, the potential, the potency of a certain legal act.

Key words: legal analytics, legal forecasting, functions of legal analytics, efficiency of legislation, analysis in the 
legal sphere.
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ПРАВОВА АНАЛІТИКА ЯК МЕТОД НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

Постановка проблеми. Протягом всієї історії людства можна спостерігати різноманітні ево-
люційні та революційні процеси, пов’язані з розвитком суспільства і держави. Серед них низка 
доленосних подій, які змінили хід історії і в науці розглядаються як революційні. Зокрема, це 
поява писемності, друкарства, телеграфу, телефону, радіо і нарешті комп’ютера. Саме з появою 
комп’ютера та розвитку комп’ютерних технологій у суспільстві відбувся інформаційний прорив, 
який призвів до пришвидшення інформаційних потоків, глобалізації майже всіх сфер суспільних 
відносин. Такий динамізм створює прогнозовані та непередбачувані, зокрема й негативні, наслід-
ки розвитку державно-правових явищ та, відповідно, потребує їх зваженої науково-обґрунтованої 
оцінки  з метою прийняття відповідних рішень або розробки антикризових програм, мінімізації 
можливих ризиків.

Часи «поміркованого філософствування» змінилися часами швидкого, прагматичного й ефек-
тивного управлінського рішення в умовах невизначеності і кризових явищ. Тому в сучасних 
умовах аналітична діяльність повинна супроводжувати прийняття будь-якого управлінського рі-
шення чи то на рівні держави, чи то на рівні організації, чи на рівні громадянина. Так, саме від 
аналітичної, прогностичної діяльності кожного громадянина безпосередньо залежить якість не 
тільки його особистого життя, а й всієї держави [1, c. 11]. 

Як свідчить історичний досвід, одним із важливих чинників успішності будь-якої держави 
в усі часи є наукове забезпечення державотворчих та правотворчих процесів. Таке завдання  
актуалізується в умовах, коли в юридичній науці, як і в науці загалом, спостерігається своєрідна 
методологічна невизначеність. Метод – найперша, основна річ. Від методу, способу дії залежить 
уся серйозність дослідження. Уся справа в хорошому методі. При хорошому методі й не дуже та-
лановитий учений може зробити багато, а при поганому методі й геніальна людина працюватиме 
марно і не отримає цінних, точних фактів [2, с. 21].

Отримання об’єктивних знань та оволодіння новою інформацією про розвиток права та дер-
жави в сучасних умовах  обумовлює необхідність згрупування та аналізу зібраного матеріалу 
шляхом використання різноманітного методологічного інструментарію. У науці методологія роз-
глядається як сукупність основних положень і вимог теорії пізнання, вихідних філософсько-діа-
лектичних законів і категорій, загальнологічних принципів, методів, способів і прийомів, які на-
ука використовує для опису, аналізу та вивчення різних сторін об’єктивної дійсності, а також при 
пошуку нових знань [3, с. 48–56].

У контексті нашого дослідження  застосування широкого кола методів сприяє глибшому ви-
вченню сутності проблеми, адже складність і різноаспектність державотворчих та правотворчих 
процесів у соціальній практиці не дає змоги дійти єдиного висновку щодо їхнього змісту. Тому 
лише  методологічно обґрунтовані положення дадуть змогу сформувати концептуальні засади 
їхньої сутності та змісту як наукових категорій та явищ правової дійсності, що може бути засто-
сована в теорії держави та права, інших галузях права, а також при здійсненні державно-правової 
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політики, зокрема і в Україні. Таким чином, вивчення проблем методології дослідження дер-
жавотворення і правотворення, їх зв’язку і взаємодії зумовлене постійною потребою глибшого 
з’ясування їхнього змісту та перспектив подальшого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загальні питання методології досить часто по-
рушуються у науковій літературі. Зокрема, цьому присвячені праці І. Андрєєва, Д. Гиргинова, 
А. Герлох, О. Гаврилова, Н. Стефанова, М. Янкова, С. Яновської, та ін. [4–5; 6, c. 127; 7–8]. Мето-
дологія права на підставі загальної методології пропонує систему методів дослідження правових 
об’єктів, узагальнює теоретичні положення, що мають гносеологічне значення, а також включає 
в себе світосприйняття, світогляд дослідника [3, c. 21]. Фундаментальними дослідженнями у цій 
галузі, на нашу думку, є монографії Р. Лукича «Методологія права», Р. Циппеліуса «Юридична 
методологія», М. Кельмана «Юридична наука: проблеми методології», Д. Керимова «Методо-
логія права (предмет, функції, проблеми філософії права)», О. Ющика «Діалектика права». За-
значені праці є підґрунтям сучасних досліджень у галузі державотворення і правотворення, але 
постійна потреба пізнання юридичною наукою реалій життя, з одного боку, і традиційний пізна-
вальний інструментарій, з другого боку, не завжди відповідають сучасним пізнавальним потре-
бам. Створення прогресивної державно-правової доктрини потребує критичного та динамічного 
юридичного мислення. Саме така доктрина може бути підґрунтям та одним із засобів подолання 
соціально-економічної та політичної кризи, яка триває останнє десятиліття та нині набула особ-
ливого загострення. Зазначене актуалізується також швидкими темпами входження України до 
європейського правового простору та відповідною потребою трансформації суспільної свідомості 
відповідно до європейських стандартів у сфері прав, свобод  та законних інтересів людини і гро-
мадянина. За таких обставин традиційна методологія юридичної науки потребує модернізації, 
пошуку якісно нових дієвих методологічних підходів, принципів, засобів. Водночас постійний 
пошук нових дослідницьких прийомів і методів забезпечує приріст наукових знань, поглиблення 
уявлень про властивості держави і права, їх функцій та завдань. При цьому слід наголосити, що 
нові методологічні підходи матимуть позитивний результат лише за умови врахування набутого 
протягом минулих десятиліть досвіду щодо утверджених й апробованих практикою методів до-
слідження держави і права й пов’язаних із ними явищ. 

Мета статті – проаналізувати основні теоретичні підходи до визначення поняття, сутності та 
ознак аналітичного методу та аналітичної діяльності в сфері права. 

Основні результати дослідження. Одним із таких наукових методів, який нині активно  
застосовується, є аналітичний. Аналітичний (від гр. analytikos – той, що стосується аналізу)  
метод – творча інтелектуальна діяльність з отримання нового актуального знання із сукупності  
зібраної інформації [9, с. 9]. Його сутність полягає у здійсненні всебічного аналізу досліджувано-
го предмета шляхом поділу його змісту на складові та отримання відповідної інформації про них, 
зокрема їхній зв’язок між собою та іншими суспільними явищами. Застосування цього методу 
передбачає збір та обробку інформації, у результаті чого з’являється нове знання про предмет 
дослідження та його подальший розвиток. Це також передбачає вивчення чинників впливу на 
предмет дослідження. Крім того, його застосування включає використання широкого спектру 
дослідницьких засобів і прийомів, серед яких: логічний, історичний, класифікації, порівняння, 
синтезу, індукції, дедукції, аналогії, системний, узагальнення, спостереження  тощо. 

Деякі вчені вважають аналітику не лише методом, а й наукою. Зокрема, на думку Ю. Сурміна, 
сьогодні аналітика – це розгалужена і складна система знань, складовими якої є й інші науки: 
логіка (наука про закономірності правильного мислення), методологія (система принципів, ме-
тодів і прийомів пізнавальної діяльності), евристика (наука, що відкриває нове в різних сферах 
життя), інформатика (наука про інформацію, способи її отримання, накопичення, обробки і пе-
редачі) [11, c. 242]. 

Таким чином, необхідно вести мову про аналітичний метод як складову загальної методології 
та методології юридичної науки. Застосування аналітичного методу в юриспруденції при дослі-
дженні державно-правових явищ має особливості. Зокрема, це мета та відповідні їй завдання, 
сукупність засобів і прийомів. При цьому мета і завдання обумовлюються потребою ефективної 
реалізації права та здійснення функцій держави. 
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У сучасній юридичній літературі аналітичний метод досліджень асоціюють із аналітичною 
або інформаційно-аналітичною діяльністю, тобто наукову категорію із суспільним явищем. 

Інформаційно-аналітична діяльність розглядається як специфічний різновид інтелектуаль-
ної, розумової діяльності людини, у процесі якої внаслідок певного алгоритму послідовних дій 
із пошуку, накопичення, зберігання, обробки, аналізу первинної інформації утворюється нова, 
вторинна аналітична інформація у формі аналітичної довідки, звіту, огляду, прогнозу з метою  
обґрунтування та прийняття рішень [1, с. 14]. Прийняття рішень – це науковий напрям, завданням 
якого є синтез раціональних схем вибору альтернатив і оцінювання їх якостей. Завдання його 
в тому, щоб із багатьох конкуруючих стратегій рішення деякої проблеми, на основі аналізу умов 
і наслідків її реалізації вибрати кращу (оптимальну) [11, с. 410].

На думку В. Ісакова, правова аналітика – це професійна аналітична діяльність у сфері законо-
творчості та правозастосування, правової культури, правового інформування, освіти та виховання 
[9, с. 9]. 

На нашу думку, аналітична діяльність у сфері права багатоаспектна і проявляється у процесі 
реалізації права та здійснення функцій держави, тому аналітичний метод як наукове поняття та 
аналітична діяльність як явище суспільної дійсності є пов’язаними. Застосування аналітичного 
методу у сфері права означає здійснення аналітичної діяльності щодо права як явища суспільної 
дійсності. «Важливість та цінність цього виду діяльності полягає, перш за все, в тому, що вона 
включає в себе підбір і систематизацію фактів щодо певного питання, їх оцінку, відбір, тлумачен-
ня, чітке й продумане викладення в усній або письмовій формі» [12]. По суті, застосування цього 
методу передбачає пошук, отримання та аналіз інформації про предмет дослідження – право та 
державу, їхніх ознак і властивостей, а також формулювання на цій основі нових знань як підстави 
для висновків і пропозицій щодо прийняття рішень або шляхів подальшого розвитку певної сфе-
ри державотворення і правотворення. 

Відповідно, основною ланкою у застосуванні цього методу є інформація щодо права та дер-
жави, а її опрацювання передбачає аналітичну діяльність як результат аналітичного мислення. 
Саме від якості юридичного мислення багато в чому залежить  рівень розвитку та ефективність 
юридичної роботи, а також політико-правова й техніко-юридична досконалість нормативних та 
індивідуальних правових актів. На підставі аналітичного аналізу матеріалу розкривається деталі-
зована картина законодавства, практика його застосування, правовий і соціальний зміст, відпра-
цьовуються найефективніші прийоми та форми юридичної діяльності. Вона дає змогу повно та 
чітко з юридичного боку розглядати конфлікти, ухвалювати судові рішення, складати різні доку-
менти юридичного змісту, вести правове навчання, надавати юридичні консультації, здійснювати 
правову експертизу [9, с. 3]. 

Така діяльність має дослідницький характер, здійснюється на професійній основі одноособово 
юристом  або групою осіб (колективом) – органом влади або юридичною компанією.  

Відповідно до суб’єктів, які здійснюють аналітичну діяльність у сфері держави і права, її 
можна класифікувати на державну та недержавну. Аналітична діяльність може здійснюватися 
органами законодавчої, виконавчої, судової влади та іншими державними організаціями та упов-
новаженими суб’єктами. Аналітична діяльність недержавного (неофіційного) характеру здійсню-
ється органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами громадянського суспільства 
(політичними партіями, громадськими організаціями, приватними компаніями,  засобами масової 
інформації тощо), зокрема й неюридичного спрямування. 

Аналітик у сфері права (юрист за фахом) як суб’єкт аналітичної діяльності має володіти юри-
дичними знаннями та відповідними навичками їх реалізації, що означає здатність до аналізу дер-
жавотворчих і правотворчих процесів, та прогнозування їх подальшого розвитку шляхом прий-
няття науково-обґрунтованих рішень владними суб’єктами. 

Щодо подальшої класифікації аналітичної діяльності в сфері права, то залежно від її мети, 
вона може бути стратегічного або ситуаційного змісту; залежно від обсягу суспільних відносин, 
що аналізуються, – часткова (у межах певної проблеми) або комплексна; за часом проведення – 
постійна, періодична, ситуаційна.
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Важливим для забезпечення ефективності аналітичної діяльності в сфері права є дотриман-
ня певних принципів – основних засад, які визначають її сутність і зміст. Теоретичні  питання  
принципів аналітичної діяльності загалом вже були досліджені у методології науки (В. Варенко, 
І. Захарова, О. Мандзюк, Л. Рудик, Ю. Сурмін та ін.). Серед них називають: достовірність, своє-
часність, ясність, обґрунтованість, об’єктивність тощо. Крім того, інформаційно-аналітичний до-
кумент як результат аналітичної діяльності має бути також лаконічним, логічним і переконливим 
[1, с. 30].

Щодо предмета аналітичної діяльності – інформації – вона також має відповідати певним кри-
теріям, а саме: бути якісною, повною, достовірною, всебічною, доступною, однозначною і т. ін.

Метою аналітичної діяльності суб’єктів у сфері права є створення умов для забезпечення прав, 
свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб; зниження ризиків у процесі реалізації 
права, в тому числі його застосування; зміцнення публічної влади і механізмів її забезпечення; 
оцінка якості та ефективності чинного законодавства, його відповідності міжнародним стандар-
там та європейським принципам і т. ін. У підсумку – інформаційно-аналітична діяльність певною 
мірою убезпечує, захищає керівників, управлінців від ризиків, небезпек і викликів сьогодення, 
рекомендуючи те чи інше ефективне управлінське рішення, прогнозуючи наперед наслідки його 
прийняття чи неприйняття, чи бездіяльності. При цьому вказуються як позитивні так і негативні 
наслідки прийняття/неприйняття таких рішень [9, с. 271].

Саме за допомогою аналітичної діяльності забезпечується реалізація державновладних повно-
важень органами державної влади, зокрема й така юридична діяльність, як правотворчість і пра-
вореалізація. Зокрема, це отримання інформації та здійснення оцінки стану суспільних відносин, 
проведення експертизи чинного законодавства, прийняття управлінських рішень, розробка та 
прийняття правових актів, тобто забезпечення реалізації функцій сучасної держави. Відповідно, 
юристи, які володіють методологією юридичного аналізу, необхідні у всіх сферах юридичної ді-
яльності: юридичній науці, державному і муніципальному управлінні, правосудді, правозахисті, 
консалтингу, аудиті, у всіх галузях сучасного бізнесу. Аналітична підготовка особливо корисна 
у нових практиках – таких, наприклад, як правовий супровід науково-технічних та інноваційних 
проектів [9, с. 3–4].

Одним із видів аналітичної діяльності у сфері права є експертна оцінка проблемних ситуацій: 
колізій правових норм, прогалин у праві  тощо одним або декількома експертами, експертними 
групами, творчими колективами та ін. Це також може бути  думка незалежних експертів (юрис-
тів) – фахівців у певній галузі права. 

Аналітичні експертні оцінки передбачають тривалу та ретельну самостійну роботу експерта 
над аналізом тенденцій, оцінкою стану й шляхів розвитку об’єкта прогнозу. Колективні експерт-
ні оцінки ґрунтуються на принципах виявлення колективної думки експертів про перспективи 
розвитку об’єкта аналізу. Нині великого поширення набули експертні методи, засновані на ро-
боті спеціальних комісій – обговорення групою експертів за круглим столом проблеми для узго-
дження думок і генерування єдиної думки. Колективний підхід підвищує ймовірність вибору 
найбільш правильного рішення. Вимоги до учасників колективної експертизи:  високий рівень 
загальної ерудиції; глибокі спеціальні знання в галузі, що досліджується; наявність психологіч-
ної настанови на майбутнє;  наявність виробничого та (чи) дослідницького досвіду в галузі, що 
досліджується [1, с. 55–56]. 

До прикладу, важливою складовою правотворчого процесу є аналітична діяльність, пов’язана 
із проведенням наукової експертизи проектів нормативно-правових актів та норм чинного зако-
нодавства в процесі його реалізації. Зазначена аналітична діяльність здійснюється завдяки існу-
ванню законодавчо визначеного механізму або механізму правового забезпечення. Нині це: Закон 
України «Про Регламент Верховної Ради України», згідно зі ст. 103 «Експертиза законопроектів», 
якого: зареєстрований та включений до порядку денного сесії законопроект при підготовці до 
першого читання в обов’язковому порядку направляється для проведення наукової експертизи, 
а при підготовці до всіх наступних читань – для проведення юридичної експертизи та редакційно-
го опрацювання у відповідні структурні підрозділи Апарату Верховної Ради України. Остаточна 



• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •   43

Пархоменко Н. М. Правова аналітика як метод наукового пізнання

юридична експертиза і редакційне опрацювання здійснюються після прийняття акта Верховної 
Ради України в цілому.

Зареєстровані законопроекти, які мають системний характер для окремих галузей законодав-
ства і необхідність наукового опрацювання яких при підготовці до першого читання встановив 
профільний комітет, направляються для одержання експертних висновків до Національної ака-
демії наук України. Окремі законопроекти також можуть направлятися для одержання експерт-
них висновків до Кабінету Міністрів України, відповідних міністерств, інших державних органів, 
установ та організацій або окремих фахівців.  Висновки, підготовлені за результатами експерти-
зи, направляються головному комітету для врахування при розгляді законопроекту та прийняття 
рішення стосовно подальшої роботи над ним. Таким чином, експертиза  норм чинного законодав-
ства  є підставою для його удосконалення та визначення перспектив подальшого розвитку.

Наукова експертиза проекту нормативно-правового акта – один із чинників його якості та 
ефективності реалізації. Застосування аналітичного методу в цьому разі означає всебічний аналіз 
окремих проектів нормативно-правових актів або чинного законодавства в певній галузі та отри-
мання інформації щодо їх відповідності об’єктивним суспільним потребам, міжнародним стан-
дартам та європейським принципам, вимогам юридичної техніки. Крім того, застосування цього 
методу передбачає збір та обробку інформації, яка стосується історії документа і його попередніх 
редакцій,  визначення та аналіз пов’язаних правових актів, вивчення структури законопроекту, 
його мови і термінології, логіки викладення нормативних положень. У результаті чого готується 
пояснювальна записка, в якій міститься обґрунтування необхідності прийняття акта, цілі і зав-
дання, загальна характеристика та основні положення, фінансово-економічне обґрунтування ре-
алізації закону, стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання, прогноз со-
ціально-економічних та інших наслідків прийняття закону.

Крім того, аналітичною діяльністю є також підготовка висновків науково-правової експертизи. 
Згідно з Законом України «Про наукову і науково-технічну експертизу» наукова експертиза – це 
діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка наукового рівня об’єктів експер-
тизи – проектів нормативно-правових актів  або чинного законодавства і підготовка обґрунтова-
них висновків для прийняття рішень щодо них. Суб’єктами в цьому разі є: органи  виконавчої 
влади  у межах своєї компетенції; підприємства, установи та організації всіх форм власності, 
тимчасові творчі колективи, що здійснюють наукову і науково-технічну діяльність, спеціалізо-
вані експертні організації; окремі експерти, групи експертів та експертні ради. Наукові установи 
застосовують аналітичний метод та здійснюють відповідну аналітичну діяльність під час прове-
дення наукових фундаментальних  досліджень в галузі держави і права.

При цьому експертами є фахівці у галузі права, які мають високу кваліфікацію, спеціальні 
знання і безпосередньо здійснюють науково-правову експертизу шляхом достовірного і повного 
аналізу сутності і змісту  норм права. У результаті готується обґрунтований висновок відповідно 
до завдань на проведення експертизи. 

Серед останніх новел чинного законодавства у цій сфері – зміни до господарського, цивільно-
го, адміністративного процесуального законодавства України, якими безпосередньо передбачені 
висновки експерта в галузі права, вимоги до їх змісту та значення. Зокрема, висновок експерта 
у галузі права  може бути підготовлено щодо застосування аналогії закону та аналогії права; зміс-
ту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою 
застосування, доктриною у відповідній іноземній державі. Висновок експерта у галузі права не 
може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого до-
казу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути прийнято за результа-
тами розгляду справи в суді [13].

Висновки. Підсумовуючи, слід зазначити, що останнім часом роль аналітики, застосування 
аналітичного методу й аналітичної діяльності в галузі права постійно зростає, впливаючи на всі 
сфери суспільних відносин, які регулюються правом, забезпечуючи таким чином їх стабільність. 
У зв’язку з цим проблема удосконалення аналітичної діяльності, пошуку нових прийомів і спосо-
бів її здійснення завжди буде перебувати в полі зору науковців і практиків. Адже саме діяльність 
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аналітиків та аналітичних служб спрямована на здійснення постійного моніторингу суспільних 
відносин, окремих державно-правових явищ і процесів з метою підготовки висновків і пропо-
зицій щодо їх подальшого оптимального  розвитку, прийняття обґрунтованих рішень, контролю 
за їх виконанням та своєчасного корегування (удосконалення). Таким чином застосування аналі-
тичного методу в різноманітній юридичній діяльності в підсумку сприятиме досягненню її мети, 
уникненню прийняття неякісних правових актів, підвищенню ефективності правового регулю-
вання та зміцненню правопорядку в державі.
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Пархоменко Н. М. Правова аналітика як метод наукового пізнання
Проаналізовано основні теоретичні підходи до визначення поняття, сутності та ознак аналітичного методу 

та аналітичної діяльності в сфері права. Зокрема, наголошено, що аналітична діяльність у сфері права  бага-
тоаспектна і знаходить прояв у процесі реалізації права та здійснення функцій держави, тому аналітичний 
метод як наукове поняття та аналітична діяльність як явище суспільної дійсності є пов’язаними. Застосування 
аналітичного методу у сфері права означає здійснення аналітичної діяльності щодо права як явища суспільної 
дійсності. Основною ланкою у застосуванні цього методу є інформація щодо права та держави, а її опрацю-
вання передбачає аналітичну діяльність як результат аналітичного мислення.  До прикладу, проаналізовано 
експертну діяльність як один із видів аналітичної діяльності.

Ключові слова: аналітика, право, інформація, експертиза, метод, діяльність.

Parkhomenko N. A Legal analysis as a scientific knowledge
The main theoretical approaches to the concepts designation, essence and features of analytical method and ana-

lytical activity in the legal field are analyzed. 
A performance of analytical method would involve the collection and processing of information. As a result, new 

knowledge, of the subject of research and its future development, appears. 
Also it assumes examination of sources of influence on studies and includes using extensive range of research 

methods such as: logical, historical, classification, comparison, synthesis, induction, deduction, analogy, systemic, 
monitoring etc. 

The key element of implementation of this method is the information concerning the law and state. And processing 
of this information assumes analytic activity as a result of analytic thinking. 

Analytic activity in the field of law is multidimensional. It can be seen during the process of realization of law 
and exercise of the state’s functions. That’s why, the analytic method as a  scientific concept and analytic activity as a 
phenomena of social reality are interrelated. 

The implementation of analytic method in the field of law means exercise of analytic activity concerning law as 
the phenomena of social reality. 

Such an activity has a research nature. It is implemented on professional base by sole practitioner or public institu-
tion or law firm. 

According to the legal persons, who carry out analytic activity in the field of law and state, it can be qualified as 
governmental and non-governmental. 

Concerning later qualification of analytic activity in the field of law, depending on purpose, it can be strategic or 
current, depending on volume of public relations that are analyzed, it can be partial (within the problem) or complex; 
depending on timing of analytic activity, it can be permanent, periodical, situational. 
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To ensure effectiveness for analytic activity in the field of law it is significant to adhere to certain principles that 
are crucial foundations, determining its essence and concept. Theoretical aspects of analytic framework have already 
received research in research in scientific methology in general. They are identified as: credibility, timeliness, clarity, 
justification, objectivity etc. For instance, an expert activity is analyzed as one of the other types of analytic activity. 

Key words: analytics, law, information, expertise, method, activity. 
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Постановка проблеми. Метою реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» визна-
чено  впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції 
у світі [15]. Досягнення таких цілей може бути реалізовано лише шляхом проведення численних 
і докорінних реформ у багатьох сферах суспільного життя, зокрема змін принципів і стандартів 
діяльності державної влади й управління, напрямів і методів здійснення економічної та соціаль-
ної політики, посилення безпеки й оборони, боротьби з корупцією, суттєвого підвищення іміджу 
країни, розбудови національної свідомості, відродження правової культури  тощо. Як один із 
векторів реформування визначено й захист прав інтелектуальної власності. Адже для успішного 
розвитку культури, науки, освіти, виробництва товарів й надання послуг потрібне збалансова-
не законодавство з інтелектуальної власності, яке має комплексно вирішувати питання набуття 
прав інтелектуальної власності, розпорядження ними та забезпечувати належний рівень захисту.  
Ці міркування, як і необхідність оптимізації органів державного управління, спонукали Уряд 
Українуи до проведення широкомасштабної  реформи у сфері інтелектуальної власності, метою 
якої є не лише прийняття оновленого спеціального законодавства, до якого імплементуються 
норми Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Євро-
пейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – 
Угода про асоціацію) та відповідні європейські стандарти у цій сфері, а й відбувається глибока 
інституційна реформа, пов’язана з  правовою охороною. Паралельно в країні створюється Вищий 
спеціалізований суд з питань інтелектуальної власності. Все це засвідчує намагання держави ви-
будувати якісний правовий інструментарій та відповідні механізми для набуття й захисту прав 
інтелектуальної власності. Водночас усі ці заходи, що загалом відповідають євроінтеграційному 
напряму розвитку України та здійснюються у взаємозв’язку з розбудовою міжнародної системи 
охорони й захисту інтелектуальної власності, мають здійснюватися на підставі національної стра-
тегії розвитку сфери інтелектуальної власності. Її підготовкою повинні займатися представники 
різних сфер і галузей знань, серед яких одне з визначальних місць має належати правовій науці.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми під-
готовки національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності, дає підстави стверджу-
вати, що, незважаючи на практичний запит та визнання необхідності підготовки такого доку-
мента на рівні вищих органів державної влади України, він поки що ще не був розроблений. 
Залишається ця проблематика й поза увагою фундаментальних юридичних досліджень. Хоча на 
необхідності прийняття цього документа юристи, зокрема й представники профільної наукової 
інституції України, якою у цій сфері є Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності  
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Національної академії правових наук України (далі – НДІ інтелектуальної власності НАПрН 
України), в останні роки неодноразово наголошували, як у своїх виступах на парламентських 
і комітетських слуханнях, присвячених проблемам сфери інтелектуальної власності, так і викла-
дали це у проектах відповідних парламентських чи урядових рішень [8; 9]. 

Аналіз численних досліджень представників цивільно-правової, адміністративно-правової 
наук загалом та права інтелектуальної власності зокрема лише підтверджує наведену вище тезу. 
Адже багато досліджень зазвичай присвячені проблемам удосконалення правової охорони чи за-
хисту прав інтелектуальної власності, як правило, на прикладі конкретних об’єктів права інте-
лектуальної власності. Набувають нового змісту питання захисту прав інтелектуальної власності 
в контексті імплементації європейських стандартів відповідно до Угоди про асоціацію. Євроінте-
граційний шлях розвитку України у сфері інтелектуальної власності поступово починає висвіт-
люватися у дослідженнях докторського та кандидатського рівня останніх років, підтвердженням 
чому є дисертації О. Басая, Є. Булат, В. Іващенка, О. Гумеги, А. Данилюка, О. Кадєтової, А. Ко-
динця, Г. Ульянової та ін. На розвиток права інтелектуальної власності як окремого правового 
явища істотний вплив здійснюють дослідження Р. Еннана, Ю. Капіци, О. Кашинцевої, І. Коваль, 
В. Крижної, О. Кулинич, Н. Мироненко, Ю. Носіка, М. Потоцького, О. Харитонової, А. Штефан, 
О. Штефан. Істотні зусилля у цьому напрямі докладає й автор цієї статті. На розвиток приват-
ноправової складової права інтелектуальної власності впливають й ґрунтовні цивілістичні до-
слідження О. Кохановської, Н. Кузнєцової, В. Луця, Р. Майданика, І. Спасибо-Фатєєвої, Р. Сте-
фанчука, Р. Шишки та багатьох інших. Окрім того, на розбудову права інтелектуальної власності 
як складову правової системи України істотний вплив здійснюють дослідження представників 
теорії права, передусім О. Зайчука, В. Ковальського, Н. Оніщенко, О. Петришина, О. Скрипнюка 
та ін.

Однак у цих дослідженнях питання стратегічного розвитку національної сфери інтелектуаль-
ної власності зазвичай не розкриваються. Враховуючи євроінтеграційний вектор розвитку Украї-
ни, уваги вимагають останні розробки права інтелектуальної власності, здійснювані європейськи-
ми дослідниками. 

Метою статті є вироблення комплексних підходів юридичної науки через призму правової 
аналітики до формування національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності. 

Методологічну основу, на яку спиралася авторка при написанні статті, становить комплекс 
загальнонаукових і спеціальних методів та засобів наукового дослідження. В основі досліджен-
ня лежить загальнонауковий діалектичний метод пізнання, який дав змогу виконати наукові за-
вдання, необхідні для розкриття мети дослідження, в єдності їх соціального змісту та юридичної 
форми. Також у процесі дослідження у комплексі використовувалися системно-структурний, 
формально-юридичний методи, методи аналізу та синтезу. У взаємозв’язку із правовими норма-
ми і принципами, залежно від динаміки і статики правової матерії, використана методологія дала 
можливість досягти поставленої мети.

Основні результати дослідження. У сучасних надзвичайно складних умовах становлення 
України на порядку денному для нашого суспільства стоїть завдання формування нації, наділеної 
інтелектуальним потенціалом, нації, спроможної виконувати завдання світового рівня. Визна-
чення шляхів, якими ми маємо крокувати до цієї основоположної мати, і є тими концептуальними 
засадами розвитку національної системи інтелектуальної власності. Системи, яку ми маємо роз-
глядати не у відокремленні кожного суб’єкта – органів влади, патентного відомства, правоохо-
ронних чи судових органів, корпусу патентних повірених та адвокатського корпусу, організацій 
колективного управління, наукових та освітніх закладів, закладів культури, та безпосередньо са-
мих творців інтелектуальної власності – а маємо розглядати у тісному взаємозв’язку. Адже лише 
у такому разі система, що об’єднує суб’єктні, інституційні, організаційні елементи тощо, може не 
лише формально називатися системою, а й активно та ефективно реалізовувати ті завдання, які 
ставить перед нею суспільство. 

Структурними елементами будь-якого суспільства, орієнтованого на інтелектуальну влас-
ність, мають виступати політична свобода, законодавча основа, життєво важливі установи, а та-
кож культура, заснована на інтелектуальній власності [27, с. 6]. Адже для того, аби виявити цін-
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ність інтелектуальної власності для суспільства та реалізувати її повною мірою, має існувати 
відповідне середовище, у якому ці складові присутні та досконало функціонують. Відсутність 
будь-якого з них призводить до застою і занепаду економіки, зникнення творчого духу і винахід-
ництва, що, зі свого боку, призводить до створення нежиттєздатного клімату для бізнесу, втрати 
його стабільності або надійності, погіршення інвестиційної привабливості країни.

Саме ці чинники й мають формувати стратегію розвитку національної системи інтелектуаль-
ної власності, яка виступає у поєднанні політичних, інституційних, технологічних економічних, 
правових, інноваційних, освітньо-наукових та культурологічних складових.

Зокрема, у ролі вихідних основ законодавчої структури мають бути:
– ефективне, якісне національне законодавство, що відповідає: 1) вихідним конституцій-

ним засадам, якими проголошено свободу інтелектуальної, творчої діяльності, повагу до права 
власності, гарантований захист прав усіма способами, передбаченими чинним законодавством 
(за участю європейських судових інституцій); такі засади всебічно розкриті у працях і з те-
орії права та конституційного права, зокрема О. Зайчука, Н. Оніщенко, О. Петришина [4; 5]  
та ін.; 2) положенням міжнародних договорів та конвенцій у сфері інтелектуальної власності 
(зокрема, Паризької, Бернської, Римської тощо); 3) міжнародним зобов’язанням, взятим на себе 
Україною (шляхом укладання багатосторонніх та двосторонніх договорів), серед яких окреме 
місце посідають Угода про асоціацію України з ЄС (враховуючи, зокрема, підходи вітчизняних 
та європейських дослідників [1; 2; 6]) та Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної 
власності [19];

– спрямоване на імплементацію європейських норм національне право інтелектуальної влас-
ності [13; 14], що випливає за наслідками підписаної та ратифікованої Угоди про асоціацію з Єв-
ропейським Союзом, яка набула повної чинності з 1 вересня 2017 р. (а в частині прав інтелекту-
альної власності як складової формування зони вільної торгівлі ще раніше – з 1 січня 2016 р.) [18].

При цьому невід’ємною характеристикою національного законодавства має бути забезпе-
чення справедливого балансу інтересів усіх верств суспільства, починаючи із творців об’єктів  
інтелектуальної власності, і закінчуючи представниками приватного бізнесу, промисловості, гро-
мадськості, споживачів та уряду. Національне законодавство також має оперативно реагувати на 
зміни, що відбуваються як в національній економіці, так і в міжнародно-правовому регулюванні 
сфери інтелектуальної власності, аби не бути гальмом для суспільного розвитку. 

Наявність різноманітних учасників відносин інтелектуальної власності нерідко породжує  
абсолютно протилежні підходи та вимоги щодо наповнення прав інтелектуальної власності, 
критеріїв та процедур правової охорони, засад, способів та підстав захисту прав інтелектуальної 
власності тощо. Для цього достатньо подивитися на світові тенденції щодо боротьби між по-
силенням рівня захисту прав інтелектуальної власності, якої вимагають автори й власники прав 
інтелектуальної власності, та широким колом користувачів інтернету в частині вимоги створен-
ня вільного доступу до інформації. Або виклики, які намагаються розв’язати національні уряди 
у процесі пошуку балансу між доступом пацієнтів до життєво необхідних ліків за доступними 
цінами й монополій транснаціональних чи великих національних фармацевтичних компаній. Ці 
виклики не є проблемою, яку можуть чи мають розв’язувати окремі країни та їх уряди. До цього 
процесу фактично нині залучені широкі професійні кола [10; 11] та численні міжнародні органі-
зації, серед яких визначальну роль відіграють органи Організації Об’єднаних Націй, передусім 
Всесвітня організація інтелектуальної власності (далі – ВОІВ), Всесвітня організація охорони 
здоров’я тощо. Для України істотного значення набувають дії й політика в цілому Європейського 
Союзу, зокрема акти Європейської комісії [3; 22; 23], Європейського Парламенту та Ради [24], 
рішення європейських судових органів. 

Підготовка національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності стоятиме на по-
рядку денному Уряду України вже влітку 2018 р., коли до України приїдуть представники ВОІВ 
саме з метою розробки цього документа. Фактично розробка та прийняття національної стратегії 
розвитку сфери інтелектуальної власності має бути початковим орієнтиром, на якому повинна 
розбудовуватися національна система охорони інтелектуальної власності в її широкому розу-
мінні.
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Підставою для наведених тверджень слугують акти органів державної влади, що приймалися 
в Україні після Революції Гідності. Так, необхідність удосконалення захисту прав інтелектуальної 
власності та реформи цієї сфери в цілому визначено як стратегічну мету в урядових документах 
та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [15]. При цьому проведення масштабної реформи 
у сфері інтелектуальної власності здійснюється не просто з метою прийняття оновленого спеці-
ального законодавства, до якого імплементуються норми Угоди про асоціацію та європейських 
актів у цій сфері, а й інституційна реформа. Зокрема, у 2016 р. Кабінет Міністрів України схвалив 
розроблену Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі – МЕРТ) Концепцію 
реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, яка реа-
лізується з 2016 р. Метою Концепції було визнано створення оптимальної, якісної та ефективної 
державної системи правової охорони інтелектуальної власності, зокрема й шляхом створення На-
ціонального органу інтелектуальної власності України (далі – НОІВ) як юридичної особи публіч-
ного права, що належить до сфери управління МЕРТ [16].

На реалізацію Концепції Урядом в особі МЕРТ було розроблено та подано до Верховної Ради 
України низку законопроектів щодо внесення змін до спеціального законодавства у частині пра-
вової охорони авторського права і суміжних прав, винаходів і корисних моделей, промислових 
зразків, торговельних марок, зазначень походження товарів, топографій інтегральних мікросхем. 
Усі ці законопроекти перебувають на тій чи іншій стадії обговорення та прийняття у Верховній 
Раді України. За оптимістичного сценарію очікується, що всі вони будуть прийняті до 2019 р.

Системним законопроектом у частині реформування цієї сфери вважається законопроект  
«Про Національну систему охорони інтелектуальної власності в Україні» (далі – законопроект). 
Він був розроблений робочою групою у складі практиків, у тому числі патентних повірених, 
адвокатів, юристів, експертів, науковців тощо, що працювала під егідою НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН України. Його концепція була презентована на Західноукраїнській панелі 
Націо нального форуму «Всеукраїнське громадське обговорення реформи державної системи 
правової охорони інтелектуальної власності в Україні», що відбулася у вересні 2016 р. у Львові. 
На Східноєвропейській панелі форуму, що відбувся 28 жовтня 2016 р. у Харкові на базі НАПрН 
України, був представлений безпосередньо сам законопроект. У 2017 р. була завершена робо-
та над до опрацюванням зауважень що цього законопроекту, та проект був переданий до МЕРТ.  
На жаль, він досі так і не був винесений на урядовий розгляд. Навіть його усічений варіант до-
поки не пройшов навіть громадського обговорення на рівні МЕРТ, не говорячи вже про схва-
лення Урядом. Відповідно, загальмованою виявилася фактично інституційна реформа у частині 
створення дворівневої системи правової охорони інтелектуальної власності, що має складати-
ся з НОІВ (створеного на базі державного підприємства «Український інститут інтелектуальної 
власності») та МЕРТ України.

Водночас ідея законопроекту значною мірою відповідає засадам, що мають бути відображені 
у національній стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності. Він визначає правові, органі-
заційні та фінансові засади функціонування й розвитку Національної системи охорони інтелекту-
альної власності в Україні та відносини між її суб’єктами. Відповідно до ст. 2 законопроекту на-
ціональна система охорони інтелектуальної власності визначається як сукупність законодавчих, 
структурних та функціональних інститутів (компонентів), які в комплексі та в процесі взаємодії 
забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері охорони інтелектуальної 
власності, сприяють забезпеченню задоволення суспільства у розвитку інтелектуального, твор-
чого, науково-технологічного потенціалу нації, стимулюванню використання об’єктів права інте-
лектуальної власності в інноваційній діяльності, підвищенню рівня захисту прав інтелектуальної 
власності, вихованню поваги до інтелектуальної власності та задоволенню потреб суспільства й 
держави у формуванні та розвитку ринку інновацій та розбудові цифрової економіки. До складу 
національної системи входять її суб’єкти, а також матеріальні, технічні, організаційні, інформа-
ційні ресурси та законодавство України у сфері охорони інтелектуальної власності.

Законопроект визначає головну мету державної політики, принципи такої політики та правові 
засади її організації, окреслює правовий статус національного органу інтелектуальної власнос-
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ті та засади діяльності інших суб’єктів національної системи. Так, головною метою державної 
політики у сфері інтелектуальної власності визначено створення сприятливих соціально-еконо-
мічних, організаційних і правових умов для інтелектуальної, творчої діяльності, забезпечення 
ефективної охорони результатів цієї діяльності та прав інтелектуальної власності, стимулювання 
використання цих об’єктів у господарській та інноваційній діяльності, забезпечення захисту прав 
інтелектуальної власності, міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності, а та-
кож стимулювання розвитку інтелектуального, творчого, наукового та технологічного потенціа-
лу нації. 

Розробники вперше запропонували низку вихідних принципів, на яких має ґрунтуватися здій-
снення державної політики у сфері інтелектуальної власності, а саме: 

1) гарантування державою свободи творчості та створення сприятливих умов для інтелекту-
альної, творчої діяльності;

2) визнання інтелектуальної, творчої діяльності, її результатів та об’єктів права інтелектуаль-
ної власності соціально-економічною цінністю України; 

3) рівності прав осіб України, іноземних осіб та осіб без громадянства щодо прав інтелектуаль-
ної власності відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України;

4) стимулювання охорони та використання об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема 
з метою розбудови інноваційно орієнтованого партнерства між наукою і промисловістю; 

5) гарантування державою створення умов для постійного підвищення інтелектуального, 
освітнього, наукового розвитку у сфері інтелектуальної власності, популяризації знань про інте-
лектуальну власність, вироблення культури поваги до прав інтелектуальної власності;

6) справедливого збалансування приватних та публічних інтересів у сфері інтелектуальної 
власності;

7) запобігання використанню об’єктів права інтелектуальної власності без згоди власників 
прав, крім випадків, встановлених законом;

8) економічної обґрунтованості вартості процедур, пов’язаних з набуттям та охороною прав 
інтелектуальної власності;

9) дотримання національних інтересів у сфері інтелектуальної власності;
10) сприяння використанню системи управління цифровими правами та удосконалення стан-

дартизації щодо інтелектуальної власності;
11) розбудови систем захисту прав інтелектуальної власності з метою стимулювання інно-

вацій, впровадження стандартів і норм, спрямованих на удосконалення процедур захисту прав 
інтелектуальної власності, зокрема й міжнародних;

12) недопущення проявів необґрунтованого ускладнення та затримання процедур захисту 
прав інтелектуальної власності.

Такий підхід при його практичному втіленні забезпечить дійсну реалізацію у національному 
законодавстві принципів законності, справедливості, доцільності, ефективності (як у частині реа-
лізації регулятивної, так і охоронної функції права (більш детально див. [12]) тощо. Йому має 
бути притаманна чітко вибудована ієрархія правових норм, що закріплені не лише на рівні зако-
нів, а й підкріплюються наявними правовими механізмами, які дадуть змогу забезпечити дійсну 
правореалізацію гарантованих прав на об’єкти інтелектуальної власності та якісний, ефективний 
і своєчасний захист прав, який базується на приватноправових засадах (це відображено як у пра-
цях з історії становлення законодавства у сфері інтелектуальної власності [6], так і безпосередньо 
у монографічних дослідженнях із концепту приватного права [20]).

Ці завдання мають спиратися не лише на національне розуміння, а й на європейські підходи, 
наприклад, на прийняту Європейською Комісією Стратегію щодо прав інтелектуальної власності, 
в якій наголошується на адекватному правовому регулюванні та створенні єдиного ринку. Адже 
нині важливим є не лише максимальний та ефективний захист інтересів правовласників. В осно-
ву єдиної європейської політики нині покладаються потреби усього суспільства мати широкий, 
розумний за вартістю і зручний доступ до результатів інтелектуальної діяльності [21; 22; 25; 26, 
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с. 18–19] як у культурних і освітніх цілях, так і задля їхнього задіяння у комерційній діяльності. 
Зазначені підходи мають знайти відображення у законодавстві України, на користь чого слу- 
гують не лише теоретичні дослідження [13; 14; 18], а й ґрунтовна економічна аналітика [7]. 

Висновки. Удосконалення рівня правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності, 
імплементація європейських стандартів у цій частині є одним зі стратегічних завдань, що стоять 
перед Україною, та випливає із зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію. 

На законодавчому рівні має бути нарешті розв’язано не лише питання імплементації поло-
жень європейського законодавства до законодавства ЄС, а й внесення змін до Цивільного кодексу 
України з метою усунення колізій, що існують понад 10 років. Також мають бути внесені змі-
ни до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення 
з метою забезпечення належного стану притягнення до юридичної відповідальності. До проце-
суальних законів та законодавства про судово-експертну діяльності мають бути внесені зміни 
для можливості якісного забезпечення захисту прав інтелектуальної власності. У цьому сенсі, 
враховуючи поточний стан зі створенням Вищого спеціалізованого суду України з питань інте-
лектуальної власності, доцільними є зміни до процесуальних кодексів з метою усунення прога-
лин у функціонуванні цього суду. Також обговорюється доцільність прийняття окремого акта або 
уточнення наявних редакцій у частині функціонування та повноважень спеціалізованого суду. 
Змін вимагає й фінансове законодавство загалом, аби створити механізми для розвитку інтелек-
туальної, творчої діяльності та комерціалізації результатів інтелектуальної власності, для забез-
печення якісних умов для становлення національної інноваційної системи. 

Перед Україною у найближчий час стоїть завдання проведення систематизації національного 
законодавства, аби запровадити єдиний уніфікований апарат, який би дав змогу уникнути конф-
лікту закону при оцінці тих чи інших суспільних відносин, що виникають у сфері інтелектуальної 
власності. Наступним кроком має стати ґрунтовна підготовка до кодифікації законодавства у цій 
сфері.

Крім того, слід говорити про якісне підвищення системи захисту прав інтелектуальної влас-
ності, про відпрацювання єдиних підходів правоохоронних органів, що мають визначати розміри 
нанесеної шкоди, аби правильно кваліфікувати завдані правопорушення. А для цього, знову ж 
таки, має бути відповідна нормативна база. Вимагає підвищення ефективність системи роботи 
Антимонопольного комітету у напрямі попередження недобросовісної конкуренції у сфері інте-
лектуальної власності, аби в Україні цей механізм працював на тому рівні, на якому його звикли 
сприймати в промислово розвинених країнах. На порядку денному має стояти й активне впрова-
дження альтернативних способів вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності, враховую-
чи досвід ВОІВ зокрема та міжнародний досвід арбітражу або медіаційних процедур у цій сфері 
загалом. Водночас йдеться не лише про зміни законодавства, а й про необхідність ментальних 
змін у нашому суспільстві, про підвищення правової культури, про освіту та постійну просвіт-
ницьку діяльність. 

Перелічені завдання, поряд із низкою інших, мають бути покладені в основу національної 
стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності. 
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Орлюк О. П. Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності через призму правової 
аналітики

У статті аналізуються підходи до розбудови національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної влас-
ності. Доводиться, що удосконалення рівня правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності, імп-
лементація європейських стандартів у цій частині є одним зі стратегічних завдань, що стоять перед Україною, 
та випливає із зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію.

Аналізуються чинники, що мають формувати стратегію розвитку національної системи інтелектуальної 
власності, яка виступає у поєднанні політичних, інституційних, технологічних економічних, правових, іннова-
ційних, освітньо-наукових та культурологічних складових. Розкриваються підстави проведення інституційної 
реформи у сфері інтелектуальної власності, визначаються засади створення Національного органу інтелек-
туальної власності. Порушується питання судової реформи у цій сфері. Реформування національної системи 
інтелектуальної власності оцінюється через призму європейської політики. 

Доводиться, що всі заходи з реформи сфери інтелектуальної власності, що відповідають євроінтеграційно-
му напряму розвитку України та здійснюються у взаємозв’язку з розбудовою міжнародної системи охорони 
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й захисту інтелектуальної власності, мають відбуватися на підставі національної стратегії розвитку сфери  
інтелектуальної власності. Її підготовка має здійснюватися представниками різних сфер та галузей знань,  
серед яких одне з визначальних місць має належати правовій науці.

Ключові слова: імплементація європейських стандартів, інтелектуальна власність, захист прав інтелекту-
альної власності, реформа сфери інтелектуальної власності, стратегія розвитку.

Orlyuk О. National development strategy of intellectual property through the prism of legal analysts 
The article analyzes approaches to the development of a national strategy for the development of intellectual pro-

perty. It is proved that the improvement of the level of legal protection and enforcement of intellectual property rights, 
the implementation of European standards in this part is one of the strategic challenges facing Ukraine, and follows from 
the obligations under the Association Agreement.

It is noted that an essential feature of national legislation should be to ensure an equitable balance of interests of all 
layers of society, starting with the creators of intellectual property, and to representatives of private business, industry, 
the public, consumers and the government. National legislation should respond promptly to changes in the economy and 
in the international regulation of intellectual property, not to act as a brake on social development. 

The factors that form the strategy of development of the national intellectual property system, which acts as a 
combination of political, institutional, technological, economic, legal, innovative educational-scientific and cultural 
components. Describes the reason institutional reform in the field of intellectual property, defines the basics of creating 
a National authority on intellectual property. It raises the question of judicial reform in this area. The reform of the na-
tional intellectual property system is evaluated through the prism of European policy in this area, as well as theoretical 
studies, acts of the European legislation. Define the tasks that must be rozwiazan in Ukraine to improve legal regulation. 
The necessity of carrying out as soon as possible systematization of national legislation to introduce a single, unified 
unit, which would allow to avoid conflicts of law in the evaluation of those or other public relations arising in the sphere 
of intellectual property. The next step should be a thorough preparation for the codification of legislation in this area. 

Have that all activities on the reform of intellectual property that meets the overall direction of European integration 
development of Ukraine and implemented in conjunction with the development of the international system of protection 
of intellectual property should be made on the basis of the national development strategy of intellectual property. Its 
preparation should be carried out by representatives of various fields and branches of knowledge, among which one of 
the defining places should belong to legal science.

Key words: implementation of European standards, intellectual property, intellectual property rights protection, 
reform of intellectual property, development strategy.

УДК 349.2 
Микола Іванович Іншин, 

завідувач кафедри трудового права 
та права соціального забезпечення 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
доктор юридичних наук, професор, 

академік НАПрН України, Заслужений юрист України

СУТНІСТЬ СУЧАСНОЇ ІДЕОЛОГІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ:  
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

Постановка проблеми. Останніми роками набуває актуальності питання необхідності пере-
гляду ідеології трудового права України, оскільки в чинному трудовому законодавстві закладена 
ще застаріла радянська ідеологія, яка вже не відповідає вимогам сучасності, при цьому відсут-
ність чітко розробленої системи ідеологічних поглядів на подальший розвиток трудового права 
спричиняє певні труднощі і в прийнятті взаємоузгоджених нових правових норм на території на-
шої держави. Саме тому сучасне трудове право гостро потребує розробки та впровадження нових 
сучасних ідеологічних основ.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання теоретико-правової спрямованості в га-
лузі трудового права було предметом дослідження таких науковців, як С. Алексєєв, Б. Бегічев, 
Е. Бекбаєв, Н. Болотіна, К. Варшавський, Ю. Вдовіна, І. Войтинський, Т. Занфірова, О. Іоффе, 
О. Кисельов, О. Лейст, В. Щербина, О. Ярошенко та ін.

Метою статті є дослідження історії формування трудового права України; ідеології, яка є ме-
тодологічним джерелом для конструювання норм трудового права та визначення векторів, у яких 
вона змінюється. 

Основні результати дослідження. Питання про необхідність перегляду ідеологічних основ 
трудового права ґрунтовно розглядалося в нашій сумісній праці із В. Щербиною «Ідеологічні 
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основи сучасного трудового права» у 2016 р. [1]. Водночас проблематика залишається актуаль-
ною, a час ставить нові завдання та порушує нові питання, вирішення частини з яких маємо за-
пропонувати в цій науковій праці. Окрім того, в авторському монографічному дослідженні безпо-
середньо не порушувалося питання визначення векторів, у яких змінюється ідеологія трудового 
права, оскільки монографія є за своєю суттю базовим фундаментальним обґрунтуванням необ-
хідності приділення уваги питанню формування нової ідеологічної системи сучасного трудового 
права та розкриттям сучасних ідеологічних засад трудового права.

Сьогодні цілком справедливим є порушення питання про вектори розвитку трудового права. 
Так, О. Кисельова вказує на те, що застарілі норми чинного Кодексу законів про працю України 
(далі – КЗпП) не справляються з регулюванням сучасних трудових відносин, свідченням чому є 
численні порушення прав працівників на практиці. При цьому вчена зазначає, що трудове право 
України мало особливу історію формування і, зважаючи на неї, можна говорити про появу специ-
фічної ідеології в межах цієї галузі, саме тому вона вважає, що «цю ідеологію необхідно розгляну-
ти, щоб з’ясувати, у якому напрямку необхідно будувати нову дієву концепцію трудового права 
України» [2, c. 61]. Вчена вважає, що ідеологія являє собою реалізацію певних ідей та принципів. 
Адже, на її переконання, «думка науковців, наприклад, може бути іншою, більш прогресивною, 
проте вона аж ніяк не впливатиме на фактичне становище трудових відносин, якщо законодавець 
не вирішить нею скористатися при прийнятті нормативно-правових актів. Саме тому, іншими 
словами, ідеологією трудового права необхідно вважати ті ідеї та погляди, які безпосередньо 
випливають із чинного на певний момент законодавства» [2, c. 62]. Відтак О. Кисельова пропо-
нує розрізняти між собою ідеологію та концепцію за критерієм реалізації: «Ідеологія трудового 
права є вже реалізованими у законодавстві поглядами на трудові відносини, a концепція є більш 
загальним і скоріше теоретичним поняттям. Так, нова концепція трудового права у майбутньому 
сприятиме формуванню нової ідеології в цій галузі» [2, c. 62].

Як бачимо, вчені застосовують різні поняття: «теорія», «ідеологія», «концепція», «парадиг-
ма», «доктрина» трудового права. Різноманітність застосовуваних термінів вже сама по собі свід-
чить про наявність певної прогалини, яку намагаються заповнити відповідними науковими по-
шуками. Вважаємо, що всі вказані терміни цілком можуть бути вживаними в доктрині трудового 
права, оскільки за своєю суттю відображають різні сторони чи різну глибину трудового права. 
Так, якщо погодитися із О. Кисельовою, що «ідеологія трудового права є вже реалізованими у за-
конодавстві поглядами на трудові відносини, a концепція є більш загальним і скоріше теоретич-
ним поняттям», тоді теорія трудового права є сукупністю глибоко обґрунтованих емпіричних су-
джень, що описують і характеризують систематичні, істотні та закономірні зв’язки, які виникають 
щодо предмета трудового права, a також за допомогою яких здійснюється пошук відповідних 
закономірностей та обґрунтовуються відповідні концепції. Ідеологія трудового права є «духом» 
трудового права, його ментальністю, яка вже втілена в законодавстві і яку можна наявно вичле-
нити, ознайомившись із нормами законів. Концепція, як і ідеологія, більше окреслює внутрішню 
сутність та напрями подальшого руху розвитку трудового права. Теорія, як і парадигма, є вже 
емпіричними, матеріально вираженими в сукупності певних взаємопов’язаних та обґрунтованих 
понять, систем, структур, тобто це є наукове знання трудового права. Отже, всі вказані терміни 
нерозривно пов’язані між собою, характеризуючи трудове право в цілому. Зрозуміло, що ідеоло-
гія трудового права «задає» рух всьому трудовому праву: як правовим нормам, так і науці.

Досить цікавою є думка Т. Занфірової стосовно вибору ідеологічних концепцій трудового 
права, які вчена поділяє на дві основні позиції. Перша зводиться до того, що ідеологія трудо-
вого права повинна полягати у всебічній підтримці роботодавця, в усуненні особливих прав 
і юридичних гарантій, наданих чинним законодавством робочим, службовцям, їх об’єднанням 
(профспілкам, трудовим колективам), оскільки ці права й гарантії «зв’язують» ініціативу, одно-
осібне володіння, ефективне користування, розпорядження власником засобами виробництва, 
обмежують господарську владу та відповідальність роботодавця у процесі праці. Інша позиція 
виражається в тезі, що реформа трудового права має стати важливим кроком до досягнення со-
ціального миру, і його норми покликані відіграти захисну роль щодо більш слабкої сторони – 
працівника [3, с. 323].



54   • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Проект О. Шеїна та Т. Аваліані заснований на іншій ідеологічній концепції трудового права, 
який виражений так: «Як засадничий принцип законодавства про працю пропонується зацікавле-
ність працівника в результатах праці, в забезпеченні продуктивності та якості продукції, для чого 
необхідно забезпечити: додержання рівності прав сторін трудових відносин; посилення ролі тру-
дових колективів і профспілок у питаннях захисту інтересів працівників; дотримання принципу 
непогіршення існуючих прав найманих працівників, у тому числі при переході на договірну фор-
му правовідносин; участь в управлінні підприємством та контроль за виробничо-господарською 
діяльністю роботодавця» [3, с. 324].

Інший підхід до ідеології трудового права орієнтований на традиційну роль трудового зако-
нодавства, що виражається у захисті більш слабкої сторони трудових відносин – працівника, на 
думку представників профспілкових організацій, не є визначальним для українського законодав-
ця. Саме це протистояння між представниками двох підходів у підсумку є основною причиною 
такого тривалого неприйняття нового Трудового кодексу України [3, с. 324].

У нашому монографічному дослідженні у співавторстві з В. Щербиною ми доходимо висновку, 
що ідеологія трудового права – це система консолідуючих ідей та поглядів, які оформлені у пев-
ну цілісну теоретичну концепцію (доктрину), що виражає ідейно-цінносні основи суспільного 
устрою, передбачає можливість розробки ефективних алгоритмів соціальної діяльності суб’єктів 
трудового права, реалізується у суспільне життя через дію норм трудового права та претендує 
на реальне керівництво до дії [1, c. 166]. Якщо звернутися до терміна «певна цілісна теоретична 
концепція, що виражає ідейно-ціннісні основи суспільного устрою», то маємо наголосити, що 
ідеологія в окремій сфері суспільних відносин невіддільна від ідеології, яка пропагується у сус-
пільстві загалом. У разі, якщо ідеологія окремої сфери суспільних відносин «відстає» чи не від-
повідає ідеології суспільства, то виникають суспільні конфлікти, зростають випадки порушення 
прав і невиконання обов’язків як підсвідомий бунт проти наявної неузгодженості декларованого 
та реального. Так само відбувається і коли ідеологія є нав’язаною зверху, коли вона сама по собі 
не є властивою цій епосі, цьому народу чи нації, але її відверто впроваджують силоміць чи різни-
ми маніпулюваннями. Окрім того, певна сфера суспільних відносин, де всі відносини між собою 
є взаємно обумовленими та здійснюють прямий чи опосередкований вагомий вплив одні на од-
них, можуть мати внутрішньо різну ідеологію через соціально-політичні, економічні, історичні 
фактори, що також призводить до конфліктів усередині галузі, гальмування її розвитку. Саме це 
відбувається сьогодні і в трудовому праві: законодавчі норми дуже різняться за ідеологією між 
собою. Так, основний закон у сфері праці (КЗпП) сформований за радянської ідеології; частина 
законів є результатом прийняття у часи набуття незалежності та переходу від адміністративно-
командної економіки до ринкової, що відображає відповідне ставлення до праці, працівника та 
роботодавця; інша частина законів є результатом прискореного процесу європеїзації національ-
ного законодавства, де в основу ідеології закладено антидискримінаційні рухи, гендерна рівність, 
постійна боротьба за введення у правове поле якомога більшої кількості відносин, які виникають 
із приводу праці. 

Висновки. Наразі ж, підсумовуючи, зазначимо: сучасне трудове право гостро потребує роз-
робки та впровадження нових сучасних ідеологічних основ. Напрямів, у яких має відбуватися така 
зміна, дуже багато. У межах цієї статті маємо наголосити на необхідності: по-перше, збереження 
самобутності народу та суспільних цінностей, зокрема і в трудовому законодавстві, як це зро-
блено було в березні 2017 р. під час опрацювання питання введення у Трудовий кодекс України 
понять «гендерна ідентичність» та «сексуальна орієнтація»; по-друге, зміни ставлення до праці як 
до засобу задоволення потреб людини, a не як до життєвої потреби людини на благо суспільства; 
по-третє, зміни ставлення до працівника як до особистості, яка повинна мати можливість реалі-
зувати себе в трудових відносинах; по-четверте, зміни щодо визначення безумовного пріоритету 
прав та інтересів працівників перед роботодавцями на користь збалансування інтересів сторін 
трудових відносин шляхом введення відповідних примирно-посередницьких і погоджувальних 
процедур; по-п’яте, зменшення надмірної урегульованості трудових відносин на користь їхнього 
більш якісного розвитку та ефективності.
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Іншин М. І. Сутність сучасної ідеології трудового права України: правові проблеми
У статті аналізується сучасна ідеологія трудового права України, зокрема, порушується питання визначен-

ня векторів ідеології трудового права, досліджується різноманітність застосування понять у трудовому праві, 
що свідчить про наявність прогалин, розробка та впровадження нових ідеологічних основ. 

Ключові слова: сучасне трудове право, ідеологія трудового права, концепція, суспільство, профспілки. 

Inshyn N. The essence of the modern ideology of labor law of Ukraine: legal problems
The article analyzes modern ideology of labor law of Ukraine, in particular, the question of determining the vectors 

of the ideology of labor law is raised, the variety of the application of concepts in labor law is examined, which testifies 
to the existence of gaps, the development and introduction of new ideological foundations.

In recent years, the urgency of the question of the need to revise the ideology of labor law of Ukraine has become 
urgent, since in the current labor legislation the Soviet ideology is already outdated, which no longer meets the require-
ments of the present, while the lack of a well-developed system of ideological views on the further development of labor 
law causes certain difficulties in adopting mutually agreed new legal norms in the territory of our state. That is why 
modern labor law urgently needs the development and introduction of new modern ideological foundations.

It is noted that the ideology of labor law is the «spirit» of labor law, its mentality, which is already embodied in the 
law and which can be articulated, having become acquainted with the norms of laws. The concept, like ideology, more 
clearly defines the inner essence and directions of the further development of labor law. The theory, like the paradigm, 
is already empirical, materially expressed in the aggregate of certain interrelated and substantiated concepts, systems, 
structures, that is, it is the scientific knowledge of labor law.

Examined that today in the labor law, the legislative norms are very different in ideology with each other. Thus, the 
basic law in the field of labor (Labor Code) was formed under the Soviet ideology; a part of the laws is the result of the 
adoption in the times of independence and the transition from the command-economy economy to the market, reflecting 
the relevant attitude to work, the employee and the employer; the other part of the laws is the result of an accelerated 
process of Europeanization of national legislation, where the ideology is based on anti-discrimination movements, gender 
equality, and the constant struggle for the introduction into the legal field of as many relationships as possible of labor.

It is concluded that modern labor law urgently needs the development and introduction of new modern ideological 
foundations.

Key words: modern labor law, ideology of labor law, concept, society, trade unions.
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ПРАВОВА АНАЛІТИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Належний правовий супровід адміністративної реформи в Україні, 
чіткість поставлених завдань при її здійсненні та послідовність їх вирішення, необхідність за- 
діяння соціальних факторів і можливостей державного механізму значною мірою визначають ре-
альність та успішність її проведення. Важлива роль у правовому забезпеченні діяльності органів 
публічної адміністрації, формуванні ефективної системи виконавчої влади та місцевого самовря-
дування належить галузі адміністративного права.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У дослідженнях та публікаціях за 2016–2018 рр. 
увагу науковців та практиків привертають проблеми правового регулювання організації та  
діяльності органів виконавчої влади, реформування державної служби, встановлення все більш 
жорсткіших вимог до державної служби (І. Голосніченко). Про формування інституту адміні-
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стративних процедур (як самостійної галузі) йдеться у публікації Т. Коломоєць «Адміністратив-
но-процесуальне право – самостійна галузь національного права (в аспекті пошуку нової моделі 
предмету адміністративного права України)»; О. Андрійко «Організаційно-правові гарантії реа-
лізації прав громадян у сфері виконавчої влади», «Публічна адміністрація і громадяни: адміні-
стративно-правове регулювання відносин».

Мета статті – аналіз правового забезпечення адміністративної реформи в Україні та сучасний 
стан і перспективи подальшого формування адміністративно-правової системи, узгодженості, 
зваженості підходів до нормотворення на рівні законів та підзаконних актів.

Основні результати дослідження. Проведене дослідження стану правового забезпечення 
адміністративної реформи в Україні засвідчило позитивні зрушення за останні роки у напрямі 
формування нормативно-правової бази організації та діяльності основних складових механізму 
публічного управління та існування проблеми у її узгодженості та відповідності основним стан-
дартам демократичних країн. Слід зазначити активність нормотворчої роботи, що була проведена 
за цей час, результатом якої стало прийняття законів та підзаконних актів у різних сферах, під-
готовку Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020 рр. і відповідного 
плану дій із реалізації оптимізації організації та діяльності органів публічного управління. Вод-
ночас має місце відсутність стабільності нормативно-правової бази, внесення доповнень, змін 
у щойно прийняті правові акти, та потреба законодавчого визначення інституту адміністративних 
процедур, чіткого розмежування повноважень на рівні міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади.

Динамічність процесів, що відбуваються в Україні, випереджають наші вчорашні уявлен-
ня про завдання та функції держави та структурні механізми правового врегулювання системи  
органів виконавчої влади. Ще здавалося б такі новаторські ідеї, що знаходили своє відображення 
в Концепції адміністративної реформи України (1998 р.) та проекті Концепції реформи адміні-
стративного права України (1998 р.), сьогодні потребують переосмислення та подальшого роз-
вит ку, уточнення, конкретизації, оскільки вже вбачаються такими, що не відповідають ні часу, ні 
«духу» подальшого розвитку держави і суспільства загалом. 

Процеси, що відбуваються у державі та відносинах з іншими країнами, внесли відповідні 
корективи до системного оновлення всього змісту функціонування виконавчої влади та органі-
зації і діяльності органів публічної адміністрації. Визначальним фактором початку проведення 
адміністративної реформи в Україні було те, що вона мала перетворити існуючу адміністра-
тивну систему з гальма об’єктивно обумовлених економічних та соціальних процесів в один 
з чинників їх прискорення. Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98 «Про 
заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» основні положення 
Концепції були покладені в основу реформування системи державного управління, яка забезпе-
чила б становлення України як високорозвиненої, правової, цивілізованої європейської держави 
з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії. Система державного 
управління має бути спрямована на потреби і запити громадян, a головним пріоритетом її діяль-
ності є служіння народові, національним інтересам. Основними завданнями адміністративної 
реформи були визначені:

– формування ефективної організації виконавчої влади як на центральному, так і на місцево-
му рівнях управління;

– формування сучасної системи місцевого самоврядування;
– запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади і місцевого самоврядуван-

ня як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання державних та 
громадських послуг;

– організація на нових засадах державної служби та служби в органах місцевого самовряду-
вання;

– створення сучасної системи підготовки та перепідготовки управлінських кадрів;
– запровадження раціонального адміністративно-територіального устрою.
Отже, Концепція адміністративної реформи в Україні 1998 р. визначила основні напрями пе-

ребудови адміністративного апарату та необхідність його правового забезпечення. Слід зауважи-
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ти, що адміністративна реформа триває і донині і, звичайно ж, концепція її проведення потребує 
переосмислення і певного оновлення у зв’язку з новими реаліями.

Визначальна роль у правовому забезпеченні адміністративної реформи належить адміністра-
тивному праву. Воно органічно пов’язане з виконавчою владою, є її основою та важливим інстру-
ментом здійснення. Підготовлений у 1998 р. проект Концепції реформи адміністративного права 
України був направлений до Кабінету Міністрів України листом Міністерства юстиції України 
від 10 вересня 1998 р.

У Концепції зазначалося, що реформа адміністративного права має на меті:
– переосмислити принципові науково-методологічні засади цієї фундаментальної галузі 

україн ського права з урахуванням наслідків руйнування колишньої тоталітарно-державної систе-
ми й утвердження нових політико-ідеологічних та соціально-економічних орієнтирів історичного 
розвитку українського суспільства;

– трансформувати зміст і систему чинного адміністративного законодавства відповідно до 
потреб якісної зміни ролі адміністративного права у регулюванні взаємовідносин між державою 
і людиною, a також більш ефективного здійснення державного управління в різних сферах сус-
пільного життя;

– сприяти більш ефективному використанню адміністративного законодавства як основи пра-
вового супроводження самої адміністративної реформи.

Концепція містила змістовно узгоджену сукупність теоретичних і практичних ідей, висновків, 
положень і пропозицій, які повинні внести необхідні уточнення, доповнення та зміни як в доктри-
нальний аспект, так і в нормативну систему адміністративного права України. Основною метою 
реформи правової системи було найповніше забезпечення конституційних засад організації та  
діяльності системи органів виконавчої влади. При цьому слід зазначити, що офіційність Концеп-
ції адміністративного права так і не була відповідним чином легалізована.

У науковій літературі щодо правової реформи зазначається: «Умови функціонування держав-
ного апарату, різняться між собою від епохи до епохи і від держави до держави, залежно від 
чого розрізняється також, наскільки в даних умовах визначилась необхідність правової рефор-
ми. Тому і заінтересованість правлячої еліти в реформування державного апарату об’єктивно 
змінюється від такої, що має лише випадковий, поверховий, зовнішній, формальний характер, 
до заінтересованості стійкої, глибокої, внутрішньої, змістовної, існуючої незалежно від того, чи 
береться і наскільки енергійно верховна влада за здійснення правової реформи. Саме в цьому 
об’єктивному моменті слід у першу чергу шукати пояснення успішності чи невдачі розпочатої 
реформи, відповідності чи невідповідності проголошеної цілі правової реформи її фактичному 
результату. Звідси випливає і протилежне: чим менш визначеною є необхідність у перетворенні 
режиму законності, що склався у державі, тим менше проявляється у правлячої верхівки інте- 
рес до перетворень, тим більше домінує в її діяльності об’єктивна заінтересованість у збережен-
ні свого пануючого владного становища, закріплюваного існуючим режимом законності. Таким 
чином, якщо необхідність правової реформи об’єктивно визначається умовами функціонування 
публічної влади, значить саме від характеру наявних умов залежить, наскільки у кожний даний 
момент історії вказана необхідність є такою, що визначилась, a також характер цієї необхідності 
<...>. Відтак дослідження характеру конкретних суспільно-історичних умов, в яких діє дана вла-
да, виявляється обов’язковим елементом пізнання правової реформи. Це означає, що не можна 
зрозуміти конкретну необхідність правової реформи в конкретний час у конкретній державі без 
усвідомлення характеру тих суспільно-історичних умов, у яких діє певним чином організована 
державна влада» [1, с. 78–79].

В Україні наприкінці ХХ ст. склалися умови, які потребували «осмисленого переходу до нової 
“філософії” управління» та створення відповідних правових механізмів його здійснення та стійка, 
змістовна заінтересованість.

Першим кроком (напрямом) здійснення адміністративної реформи було визначено створення 
нової правової бази, що має регламентувати організацію та діяльність органів виконавчої вла-
ди, їх взаємовідносини з іншими державними структурами та громадянами, забезпечувати права 
і свободи людини. Слід зауважити, що на той час теоретичні дослідження подальшого розвитку 
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адміністративного законодавства, яке б складало правову базу започаткованих адміністративною 
реформою перетворень, були відсутні, та і сьогодні з різних причин, проблемі створення наукової 
бази, яка має методологічне значення для розвитку адміністративного законодавства, не приді-
ляється належна увага.

У напрямі законодавчого та підзаконного нормативно-правового забезпечення адміністратив-
ної реформи передбачалося удосконалення законодавства, що регулює:

– діяльність органів виконавчої влади на різних рівнях та у різних сферах і галузях державно-
го управління;

– оновлення правової бази, що регламентує державну службу, механізми її функціонування 
та кадрове забезпечення;

– запровадження механізмів юридичних гарантій прав і свобод громадян;
– контрольну діяльність у сфері державного управління, упорядкування системи контрольних 

органів;
– засади інформаційного забезпечення системи органів виконавчої влади;
– шляхи та засоби систематизації адміністративного законодавства.
Отже, адміністративно-правове регулювання організації та діяльності органів виконавчої вла-

ди, забезпечення якого здійснюється прийняттям статутних законів, запровадження механізмів 
правових гарантій забезпечення прав і свобод людини, систематизація адміністративного законо-
давства були визначені ключовими напрямами адміністративної реформи.

На час прийняття рішення про необхідність впровадження адміністративної реформи в Украї-
ні публічна адміністрація була далекою від демократичних стандартів європейських країн, a сис-
тема органів виконавчої влади відзначалася внутрішньою суперечливістю, централізованістю та 
лише проголошенням прав і свобод людини без реальних засобів їх забезпечення.

Відсутність системного правового регулювання, єдиної концептуальної основи, на якій здій-
снювалося б законотворення щодо організації і діяльності органів виконавчої влади, негативно 
впливала на реформування системи органів виконавчої влади та формування відповідної законо-
давчої бази.

Одним із перших нормативних актів, спрямованих на реалізацію положень Концепції, був 
Указ Президента України № 1572 від 15 грудня 1999 р. «Про систему центральних органів ви-
конавчої влади», яким була визначена система центральних органів виконавчої влади та закріп-
лено положення про те, що міністр як член Кабінету Міністрів України особисто відповідає 
і реалізує державну політику у відповідній сфері. Наступними були Указ Президента України 
№ 1573 від 15 грудня 1999 р. «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» та 
Указ Президента України № 1574 від 15 грудня 1999 р. «Про склад Кабінету Міністрів України», 
які і стали на той час правовою основою формування організаційної структури органів виконав-
чої влади. Діяльність місцевих державних адміністрацій була врегульована Законом України  
від 9 квітня 1999 р. У ньому було визначено порядок призначення голів місцевих державних 
адміністрацій, формування їх складу, взаємовідносини з районними та обласними радами.  
За три роки після прийняття указів Президента України 1999 р. у них було внесено близько два-
дцяти п’яти змін, що стало свідченням нестабільності і недосконалості правового забезпечення 
і не сприяло формуванню системи органів виконавчої влади, спрямованої на конструктивне ви-
рішення проблем ефективного управління відповідними сферами. Не було розроблено стратегії 
та подальшого плану дій щодо проведення адміністративної реформи, не розглядалося і питання 
децентралізації управління.

Сьогодні можна констатувати, що з часу прийняття перших нормативно-правових актів, спря-
мованих на реалізацію положень Концепції адміністративної реформи в Україні, відбулися сут-
тєві зміни як у реформуванні системи публічного управління в організаційному та сутнісному 
(функціональному) аспекті, так і в правовому забезпеченні.

У Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 
12 січня 2015 р. № 5, однією з першочергових реформ визначено реформу державного управлін-
ня. Метою її проведення є побудова прозорої системи державного управління, створення про-
фесійного інституту державної служби, забезпечення її ефективності. Як зазначається у цьому 
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стратегічному документі: «Результатом проведення реформи має стати створення ефективної, 
прозорої, відкритої та гнучкої структури державного управління із застосуванням новітніх ін-
формаційно-комунікативних технологій (електронне урядування) для забезпечення вироблення 
і реалізації цілісної державної політики, спрямованої на суспільний сталий розвиток і адекватне 
реагування на внутрішні та зовнішні виклики» [2]. Продовженням визначеного шляху стало роз-
порядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р № 474-р, яким було схвалено Стра-
тегію реформування державного управління України на 2016–2020 роки [3].

Напрямами реформування державного управління були визначені:
– формування і координація державної політики (стратегічне планування державної політики, 

якість нормативно-правової бази та державної політики в цілому, включаючи вимоги щодо фор-
мування політики на основі ґрунтовного аналізу та участь громадськості);

– модернізація державної служби та управління людськими ресурсами;
– забезпечення підзвітності органів державного управління (прозорість роботи, вільний до-

ступ до публічної інформації, організація системи органів державного управління з чітким визна-
ченням підзвітності, можливість судового перегляду рішень);

– надання адміністративних послуг (стандарти надання та гарантії щодо адміністративних 
процедур, якість адміністративних послуг, електронне урядування);

– управління державними фінансами (адміністрування податків, підготовка державного бю-
джету, виконання державного бюджету, система державних закупівель, внутрішній аудит, облік 
та звітність, зовнішній аудит).

Якість нормативно-правової бази була визначена складовою формування і координації дер-
жавної політики, оскільки саме якість нормативно-правових актів часто не відповідала намірам 
реформування системи державного управління і була одним із факторів постійних змін законо-
давства та внесення відповідних коректив.

Зі схваленням Стратегії реформування центральних органів виконавчої влади було в основно-
му зосереджено на здійсненні заходів посилення інституційної спроможності міністерств щодо 
формування і координації державної політики та позбавлення їх невластивих повноважень. Роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1013-р було схвалено Концеп-
цію оптимізації системи центральних органів виконавчої влади. Метою Концепції є окреслення 
керівних принципів організації системи центральних органів виконавчої влади для забезпечен-
ня виконання такими органами всіх необхідних функцій, підзвітності, підконтрольності та мак-
симальної ефективності і результативності їх діяльності. Концепцією передбачено, що керівні 
принципи організації системи центральних органів виконавчої влади визначатимуться як на за-
конодавчому, так і на підзаконному рівнях.

У межах загальної мети положення Концепції передусім стосуються реформування мініс-
терств, оскільки цей процес розпочався з них.

Мета реформування міністерств полягає в посиленні інституційної спроможності міністерств 
щодо формування державної політики у визначених Кабінетом Міністрів України сферах, реа-
лізацію якої покладено на Кабінет Міністрів України Конституцією та законами України, a та-
кож за потреби розмежування функцій з формування та реалізації державної політики. Зазначене 
сприятиме підвищенню ефективності функціонування всієї системи центральних органів вико-
навчої влади.

Робота міністерств переважно зосереджуватиметься на стратегічному плануванні, забезпечен-
ні формування державної політики, здійсненні моніторингу (контролю) та оцінювання результа-
тів її реалізації. Міністерства поступово позбавлятимуться функцій з надання адміністративних 
послуг, інспекційно-наглядових функцій та функцій з управління об’єктами державної власності.

Важлива роль в успіху проведення реформи та подальшій ефективній роботі управлінського 
апарату належить інституту державної служби.

Професійна та активна державна служба є однією з базових передумов розвитку держави, від 
її ефективного функціонування залежить стабільний розвиток країни, забезпечення конституцій-
них прав і свобод громадян. Вона є невід’ємною складовою функціонування державного апарату, 
забезпечення його стабільності, дієвості та ефективності в нових соціально-політичних умовах 
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розвитку держави. Одним із перших законодавчих актів, які були прийняті з проголошенням не-
залежності України, був Закон «Про державну службу» 1993 р., оскільки державні органи у своїй 
діяльності, та ще в умовах реформаторських начал, повинні були мати кваліфікований апарат 
державних службовців. Закон дав необхідну правову основу побудови апарату управління на 
всіх рівнях функціонування управлінської вертикалі державних органів та унормував основні на-
прями функціонування інституту державної служби в Україні. Водночас практика застосування 
положень Закону України «Про державну службу» засвідчила необхідність переосмислення під-
ходів до концепції побудови державної служби як важливого інституту адміністративного права, 
формування правового механізму державної політики у сфері кадрового потенціалу. 

Реформування державної служби було передбачені Концепцією адміністративної реформи 
України (1998 р.), Стратегією реформування системи державної служби України (2000 р.), Кон-
цепцією адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу, 
затвердженою Указом Президента України від 17 березня 2004 р.

У березні 2004 р. була прийнята Загальнодержавна програма адаптації законодавства України 
до законодавства Європейського Союзу, що стало важливим нормативно-правовим документом 
проведення адміністративної реформи. Проте подальші процеси в українському суспільстві і дер-
жаві практично не сприяли активному проведенню адміністративної реформи й одному з її голов-
них елементів – державної служби.

Закон України від 17 липня 2011 р. «Про державну службу», який мав набути чинності з 1 січ-
ня 2014 р., її так і не набув.

Нові підходи до визначення і розкриття сутності ролі державного апарату у сприйнятті су-
часних соціальних реалій знайшли своє відображення у Законі України від 10 грудня 2015 р. 
«Про державну службу», який почав діяти лише з 1 травня 2016 р. У Передмові до Науково-
практичного коментаря до Закону України «Про державну службу» А. Селіванов зазначає акту-
альність осмислення змісту цього Закону, «яке допоможе викликати усвідомлення політиками, 
керівниками державних служб в органах законодавчої, виконавчої та судової влади й іншими 
особами тих концептуальних і законодавчо існуючих проблем, які були і залишаються в системі 
державної служби і повинні бути враховані під час формування і реалізації державної політики 
в цій сфері», «...окремі положення цього важливого для суспільства Закону можуть динаміч-
но змінюватися, оскільки відбуваються досить вагомі зміни в характері й якості взаємодії між 
громадянами і державою. Цей процес має позитивно позначатися на тенденції прогресивного 
покращення якості самого Закону, в якому закладені нові підходи і нові доктринальні ідеї ство-
рення сучасного механізму функціонування державної служби в інтересах управлінського сус-
пільства і держави» [4, с. 7]. Звичайно, у період таких важливих змін, що відбуваються в нашій 
країні, необхідним є осмислення «концептуальних і законодавчо існуючи проблем», затим має 
бути усвідомлення і небезпеки постійних змін законодавства та переосмислення його положень 
відповідно до політичних уподобань. Має бути концептуальне осмислення побудови законо-
давчої бази того чи іншого інституту, спрямованої на його подальший розвиток та стабільність 
самого законодавства.

Ухвалення Закону дає змогу продовжувати формування професійного корпусу державної 
служби, що сьогодні є таким актуальним в умовах формування нової системи державного управ-
ління. Законом передбачено, як зазначається в літературі, «виключно конкурсний добір на всі 
посади державної служби; чітке відмежування від посад державної служби інших типів посад 
(політичних, патронатних тощо); встановлення обмежень політичної діяльності для державних 
службовців; створення нової системи управління державною службою (зокрема утворення ново-
го колегіального органу – Комісії з питань вищого корпусу державної служби), запровадження 
посад державних секретарів міністерств, зміна принципів оплати праці державних службовців 
і багато іншого» [5].

Застосування Закону України «Про державну службу», хоча з часу його прийняття минуло не 
так багато часу, виявило необхідність повернутися до його окремих положень та вдосконалення 
правового регулювання інституту державної служби, оскільки подальший розвиток держави, змі-
ни, що відбуваються в суспільстві, ставлять і нові вимоги до державної служби.
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Висновки. Отже, правовий аналіз проведення адміністративної реформи в Україні засвідчив 
певні здобутки в побудові нормативно-правової бази, що були досягнені під час її проведення, та 
допоміг окреслити основні завдання подальшого формування правової бази організації та діяль-
ності головних елементів механізму державного управління в Україні. Подальший процес рефор-
мування державного управління в Україні має здійснюватися на системній, узгодженій правовій 
базі та законодавчому визначенні організації і діяльності системи органів виконавчої влади.
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Андрійко О. Ф. Правова аналітика адміністративної реформи в Україні
Із започаткованої наприкінці ХХ ст. адміністративної реформи в Україні минуло майже 20 років. Основ-

ними напрямами реформи були визначені: адміністративно-правове регулювання організації та діяльності  
органів виконавчої влади, забезпечення якого здійснюється прийняттям статутних законів; запровадження ме-
ханізмів правових гарантій забезпечення прав і свобод людини; розвиток та систематизація адміністративного 
законодавства.

На час прийняття рішення про необхідність впровадження адміністративної реформи в Україні публічна 
адміністрація була далекою від демократичних стандартів європейських країн, a система органів виконавчої 
влади відзначалася внутрішньою суперечливістю, централізованістю та лише проголошенням прав і свобод 
людини без реальних засобів їх забезпечення.

Проведений аналіз сучасної законодавчої бази дає можливість стверджувати про наявність значних змін 
у формуванні правового забезпечення проведення адміністративної реформи в Україні. Законодавство, що 
регулює організацію та діяльність органів публічного управління, державну службу набуло визначеності та 
системності, стало більш наближеним до законодавства демократичних країн. Водночас потребує подальшої 
уваги та удосконалення в умовах тих процесів, що відбуваються в державі та світі загалом.

Ключові слова: адміністративна реформа, концепція, стратегія, нормативно-правова система, державна 
служба, система органів виконавчої влади.

Andriiko O. Legal analytics of administrative reform in Ukraine
Almost twenty years has passed from the foundation at the end of 20th century administrative reform in Ukraine. 

There were defined the key areas of the reform: administrative and legal regulation of the organization and activities 
of the executive authorities, which is ensured by the adoption of statutory laws, the introduction of mechanisms for 
legal safeguards for the protection of human rights and freedoms; development and systematization of administrative 
legislation.

At the time of adoption of decision on the necessity of implementing administrative reform in Ukraine, the public 
administration was far from democratic standards of European countries, and the system of executive bodies were 
characterized by internal contradictions, centralization and the proclamation of human rights and freedoms only 
without real means of securing them.

Prior to the initiation of reforms, periodically, different political forces approached the reforms, but apparently 
lacking political will and determination of the reformers to take further active steps in the reform. In the article,  
the author tries to analyze legal enforcement for administrative and legal reform in Ukraine and to carry out 
organizational, functional and structural changes in the system of executive power. Improvement of legislation during 
administrative reform was not systematic, there was no unity of legal support of reform processes and inconsistency 
of legal norms, which prompted the introduction of permanent changes in newly adopted regulatory acts. Changes in 
the system of public administration mainly concerned organizational problems and did not affect the essential changes 
in the efficiency and effectiveness of the management apparatus and real mines in the protection of human rights and 
freedoms.

The analysis of the legislative basis makes it possible to assert the existence of significant changes in the formation 
of legal support for the administrative reform in Ukraine. Legislation regulating the organization and activities of 
public administration bodies, the state service has become more definite and systematic has become closer to the 
legislation of democratic states. At the same time, it requires further attention and improvement in the context of those 
processes that take place in the state and the world as a whole. 

Key words: administrative reform, concept, strategy, normative-legal system, public service, system of executive 
bodies.
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ЗЕМЕЛЬНЕ РЕЙДЕРСТВО ЯК НЕГАТИВНЕ ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ:  
ДОКТРИНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Постановка проблеми. Земельне (аграрне) рейдерство є новим негативним явищем, для по-
долання якого суспільству потрібен новий правовий «імунітет». Відповідно, в Україні існує по-
треба у формуванні теоретичних засад і прикладних положень щодо подолання цього явища пра-
вовими засобами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика щодо протидії земельному (аграр-
ному) рейдерству ще не стала предметом інтенсивних наукових досліджень. Певною мірою ця 
проблематика досліджувалася М. Шульгою, В. Носіком, А. Мірошниченком, Т. Коваленко, І. Ка-
ракашем та ін. Проте у полі зору переважної більшості вітчизняних правознавців перебували 
лише суміжні правові питання.

Мета статті – провести доктринальний правовий аналіз земельного рейдерства, визначити 
його юридичну природу та сформулювати шляхи подолання.

Основні результати дослідження. Україна зарекомендувала себе однією з провідних аграр-
них країн світу. На початку ХХІ ст. сільське господарство нашої держави демонструє стійку тен-
денцію до кількісного та якісного росту. Водночас останніми роками в аграрному секторі спо-
стерігаються і деякі негативні тенденції. Однією з них стало так зване земельне (або аграрне) 
«рейдерство», яке можна визначити як постійне або тимчасове протиправне захоплення вико-
ристовуваних аграрними товаровиробниками сільськогосподарських угідь і навіть сільськогос-
подарських підприємств чи фермерських господарств та позбавлення їхніх власників законних 
прав на землю та/або на вирощений урожай сільськогосподарських культур із використанням 
недоліків чинного законодавства України та наданням видимості законності таким протиправним 
діям. Суть земельного (аграрного) рейдерства полягає у тому, що певна група людей, достеменно 
знаючи про те, що певна сільськогосподарська земельна ділянка набута іншою особою в оренду 
чи навіть у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (фермерського 
господарства) за правилами, які були чинними у попередні роки, та/або використовуючи недоліки 
чинного законодавства України щодо кадастрового обліку земель та реєстрації прав на них, вжи-
вають заходів до таємного переоформлення відповідного права на таку земельну ділянку на ство-
рену рейдером юридичну особу, a потім після такого переоформлення фізично захоплюють чужу 
землю з урожаєм сільськогосподарських культур та навіть чуже сільськогосподарське підприєм-
ство (фермерське господарство). Отже, земельне (аграрне) рейдерство являє собою протиправне 
захоплення рейдерами чужої землі та іншого майна з використанням неправомірно оформленого 
(сфальсифікованого) документа про право на землю тощо для надання видимості правомірності 
незаконно відібраному у законного володільця та присвоєному рейдером права на землю та інше 
майно. Таким чином, земельне (аграрне) рейдерство перетворює право в антиправо. 

Об’єктом земельного рейдерства стають фермери, інші дрібні та середні сільськогосподарські 
товаровиробники, які не можуть собі дозволити утримання озброєної охорони та використання 
послуг кваліфікованих адвокатів.

За метою протиправного посягання земельне рейдерство можна поділити на три види: 1) рей-
дерство, спрямоване на захоплення тільки урожаю; 2) рейдерство, спрямоване на захоплення зем-
лі; 3) рейдерство, спрямоване на захоплення землі й урожаю на ній та й усього підприємства.
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У першому випадку відбувається протиправне захоплення землі лише для незаконного збору 
і вивезення вирощеного на ній урожаю. У другому й третьому випадках має місце постійне про-
типравне захоплення земельних ділянок та інших сільськогосподарських активів. 

Оскільки земельне рейдерство, перші випадки якого зафіксовані ще три роки тому, набуло 
у 2017 р. характеру масового явища, Кабінет Міністрів України на засіданні Уряду 9 серпня 
2017 р. підтримав ініціативу Міністерства юстиції України щодо створення в регіонах оператив-
них штабів, покликаних боротися зі спробами рейдерських захоплень земель та зібраного урожаю 
(антирейдерські штаби). Однак створення таких штабів не було підкріплене вдосконаленням зе-
мельного та іншого законодавства України, недоліки якого й використовують земельні (аграрні) 
рейдери. До складу таких штабів ввійшли керівники (посадовці) тих органів виконавчої влади, які 
покликані забезпечувати належний рівень законності у всіх сферах життя, зокрема й у сільському 
господарстві. Тому об’єднання таких посадових осіб у антирейдерському штабі не дало відчут-
них позитивних результатів. Так, за даними Асоціації праників України, із 748 агропідприємств, 
які в 2017 р. постраждали від рейдерських атак, тільки 10 % змогли добитися позитивного вирі-
шення справи на свою користь. При цьому ніхто не був позбавлений волі за незаконну реєстрацію 
прав на землю та інші протиправні дії. Лише 11 державних реєстраторів прав були усунуті від 
виконання службових обов’язків, хоча агропідприємства – жертви рейдерських захоплень зазна-
ли багатомільйонних втрат [1].

Відчуваючи свою правову незахищеність від рейдерських нападів, фермери почали вживати 
заходів для самозахисту, створюючи чи залучаючи озброєні формування [2]. Однак у правовій 
державі, до стандартів якої намагається наблизитися Україна, створення приватних збройних 
формувань є неприпустимим, оскільки порушує монополію держави на застосування сили.

На нашу думку, без істотного вдосконалення земельного та іншого законодавства України, 
яке регламентує комплекс відносин щодо набуття прав на сільськогосподарські землі та їх вико-
ристання фермерськими господарствами та сільськогосподарськими підприємствами, вирішення 
проблеми викорінення земельного (аграрного) рейдерства в нашій країні уявляється проблема-
тичним. Тому заслуговує позитивної оцінки законодавча ініціатива групи народних депутатів 
України, які 14 березня 2018 р. зареєстрували у Верховній Раді України законопроект «Про вне-
сення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії 
рейдерству» (№ 8121) [3]. Аналіз цього законопроекту свідчить, що у разі його прийняття у за-
конодавство України будуть введені правові норми, які значною мірою звузять низку «щілин» 
у законі, через які на поля «заходять» рейдери. 

По-перше, законопроект передбачає запровадження правила, згідно з яким єдиним офіційним 
джерелом відомостей про права на землю буде Державний реєстр речових прав на нерухоме май-
но, a Державний земельний кадастр буде позбавлений цієї функції. Як свідчить практика, оскіль-
ки записи у зазначених базах відомостей про суб’єктів права власності та інших прав на земельні 
ділянки часто не збігаються, рейдери при захопленні чужих земель використовують відомості тієї 
бази даних, яка їм вигідна.

По-друге, передбачається ввести порядок, за якого державна реєстрація права на земельну ді-
лянку може відбуватися виключно за наявності запису про існування такої ділянки у Державному 
земельному кадастрі. При здійсненні реєстрації такого права державний реєстратор прав матиме 
можливість прямого доступу до відомостей кадастру.

 По-третє, припинення існування земельної ділянки, що має місце при її поділі чи об’єднанні 
з іншою ділянкою, буде супроводжуватися скасуванням відповідного запису у Державному реє-
стрі прав.

 Нарешті, законопроектом передбачається надати публічній кадастровій карті, яка відображає 
відомості про земельні ділянки, офіційного характеру.

Однак прийняття зазначеного законопроекту не усуває основний недолік вітчизняної земель-
но-реєстраційної системи – її роз’єднаність, яка проявляється у тому, що реєстрація прав влас-
ності та інших прав на землю здійснюється шляхом внесення записів у різні державні реєстри: 
Державний реєстр прав на нерухоме майно та Державний земельний кадастр. 
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На нашу думку, така роз’єднаність державної реєстрації земельних прав суперечить юридич-
ній природі суб’єктивного права на землю. Адже доктрина земельного права розглядає право 
власності або інше право на землю як нерозривну, взаємопов’язану сукупність трьох складових: 
об’єкта (земельної ділянки), суб’єкта (особи, якій належить право власності на земельну ділянку) 
та виду права як сукупності правомочностей володіння, користування та розпорядження. Причо-
му відсутність (випадіння) однієї зі складових цієї сукупності трьох складових має своїм наслід-
ком невиникнення суб’єктивного права власності на землю, a якщо таке випадіння сталося після 
виникнення цього права, то відбувається автоматичне припинення права власності на земельну 
ділянку як права конкретного суб’єкта на конкретний об’єкт. Однак реалії нашого законодавства 
такі, що у процесі проведення державної реєстрації права власності на новостворену земельну ді-
лянку в одному реєстрі реєструється один елемент цього права, a в іншому – інші його складові. 
Так, земельні ділянки як об’єкти цивільних прав реєструються у Державному земельному када-
стрі, який веде Держгеокадастр України, a вид права (власності, користування тощо) на земельні 
ділянки та суб’єкти цих прав реєструються у Державному реєстрі речових прав на нерухоме май-
но, веденням якого опікується Міністерство юстиції України. 

Слід зазначити, що при запровадженні у 2013 р. вітчизняної земельно-реєстраційної сис-
теми її розробники усвідомлювали її роз’єднаність, але вважали, що негативні наслідки такої 
роз’єднаності можуть бути успішно подолані шляхом обміну відомостями між Державним зе-
мельним кадастром та Державним реєстром речових прав. З цією метою у ст. 30 Закону України 
«Про Державний земельний кадастр» [4] було встановлено, що орган, який здійснює ведення 
Державного земельного кадастру, одночасно з державною реєстрацією земельної ділянки надає 
органу державної реєстрації прав інформацію про: 1) державну реєстрацію земельної ділянки 
(дату державної реєстрації, орган, що здійснив таку реєстрацію); 2) кадастровий номер, площу, 
місце розташування земельної ділянки; 3) кадастровий план зареєстрованої земельної ділянки 
в електронній (цифровій) формі. Крім того, орган, що здійснює ведення Державного земельного 
кадастру, надає органу державної реєстрації прав доступ до перегляду кадастрових карт (планів) 
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Натомість орган державної реєстрації 
прав одночасно з державною реєстрацією речового права на земельну ділянку надає органу, що 
здійснює ведення Державного земельного кадастру, інформацію про: а) суб’єкта права власності 
на земельну ділянку; б) суб’єкта речового права на земельну ділянку: в) державну реєстрацію 
права власності на земельну ділянку, права користування (сервітут) земельної ділянки, права 
постійного користування, права оренди (суборенди) земельною ділянкою; права користування 
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); права забудови земельної 
ділянки (суперфіцій).

Однак, незважаючи на законодавче встановлення обов’язку органів влади здійснювати обмін  
відомостями про права на землю між Державним земельним кадастром та Державним реєстром ре-
чових прав, такий обмін не введений. Цим досить часто користуються земельні (аграрні) рейдери. 
Саме тому чільні посадові особи починають усвідомлювати доцільність усунення роз’єднаності 
державної реєстрації прав [5; 6].

На нашу думку, в Україні проблема роз’єднаності відомостей про землю, які містяться у Дер-
жавному земельному кадастрі та Державному реєстрі прав, може бути вирішена двома способа-
ми: шляхом їх інституційного або функціонального об’єднання. Інституційне об’єднання Дер-
жавного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав передбачає передачу ведення 
Державного земельного кадастру до компетенції посадових осіб, які здійснюють державну реє-
страцію прав, у повному обсязі. Проте інституційне об’єднання баз даних Державного земельно-
го кадастру та Державного реєстру речових прав є недоцільним. Адже запроваджений в Україні 
Державний земельний кадастр включає не тільки відомості про землю як об’єкт земельних прав, 
a й відомості про землю як засіб виробництва й операційний базис, зокрема й дві групи відомос-
тей про землю, які мають різне юридичне значення та не охоплюються профілем роботи такого 
органу влади, як Міністерство юстиції. Так, на нашу думку, до першої групи відносяться відо-
мості, які заносяться до кадастру при проведенні державної реєстрації земельних ділянок. Згід-
но з ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» державна реєстрація земельної 
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ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку. 
Зазначена стаття фактично зводить державну реєстрацію земельної ділянки до її формування як 
об’єкта цивільних і земельних прав.

Зі свого боку зміст формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав визначений 
у ст. 791 Земельного кодексу України [7]. Згідно з ч. 1 цієї статті формування земельної ділянки 
передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельно-
го кадастру. А частиною 4 цієї ж статті встановлено, що земельна ділянка вважається сформо-
ваною з моменту присвоєння їй кадастрового номера. Отже, при формуванні земельної ділян-
ки має утворитися така частина земної поверхні, яка характеризується цивільною і земельною 
правооб’єктністю – можливістю бути об’єктом права власності та похідних від нього речових 
прав. Цілком очевидно, що сформована земельна ділянка має відповідати вимогам, закріпленим 
у ст. 79 Земельного кодексу України, яка визначає земельну ділянку як частину земної поверхні 
з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

До другої групи відомостей про земельні ділянки Державного земельного кадастру слід, на 
нашу думку, віднести відомості, які містять такі характеристики земельних ділянок, що не впли-
вають на їх правооб’єктність. До таких характеристик відносяться: дані про якісний стан земель 
та про бонітування ґрунтів; нормативна грошова оцінка тощо.

 Характер відомостей про земельну ділянку, які можуть вноситися до Державного земельного 
кадастру, залежить і від регіону, в якому ця ділянка розташована. Цілком природно, що органи 
місцевого самоврядування міст, селищ і сіл, розташованих, наприклад, у Карпатському регіоні, 
більше цікавитимуть відомості про рекреаційну привабливість землі, a для органів місцевого са-
моврядування міст, селищ і сіл, розташованих у Донецькому басейні, більш актуальними будуть 
відомості про деградовані, техногенно забруднені землі тощо. 

 Крім того, у Державному земельному кадастрі можуть відображатися багато відомостей про 
землю, які мають тимчасовий характер. Наприклад, при незмінних розмірі, місце розташуванні 
та власникові (користувачеві) земельної ділянки та належності до категорії земель її вид вико-
ристання, грошова оцінка та деякі інші характеристики можуть часто змінюватися. Особливо це 
стосується грошової оцінки земельної ділянки, величина якої залежить від прокладення поруч 
ділянки нових комунікацій (доріг, засобів зв’язку тощо), облаштування території, які роблять її 
місце розташування більш вигідним, та ринкової кон’юнктури в районі розташування ділянки. 
Більше того, залежно від особливостей суспільних потреб у використанні відомостей Державного 
земельного кадастру на його основі можуть створюватися галузеві кадастри: містобудівний, лі-
кувальних природних ресурсів, лісовий, водний тощо. Слід зазначити, що характерною ознакою 
відомостей другої групи є те, що вони не впливають на правооб’єктність земельної ділянки і не 
підлягають фіксації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

У зв’язку з зазначеною вище різноплановістю відомостей Державного земельного кадастру 
вважаємо більш реальним функціональне їх об’єднання з відомостями Державного реєстру ре-
чових прав на нерухоме майно. Його суть полягає у тому, що з числа функцій Державного земель-
ного кадастру виокремлюється функція державної реєстрації земельних ділянок, яка передаєть-
ся посадовим особам органів влади, які здійснюють функції державної реєстрації речових прав  
на нерухоме майно. Таке вирішення проблеми роз’єднаності відомостей Державного земельного 
кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо прав на землю не по-
требує фізичного об’єднання відповідних баз даних та працівників різних відомств (установ), на 
яких покладений обов’язок здійснення адміністрування зазначених баз даних. Функціональне їх 
об’єднання передбачає, що, наприклад, у випадку формування нових земельних ділянок шляхом 
поділу вже існуючої земельної ділянки такі земельні ділянки повинні вважатися сформовани-
ми не з моменту проведення їх державної реєстрації у Державному земельному кадастрі (як це 
передбачено Законом України «Про Державний земельний кадастр»), a з моменту проведення 
державної реєстрації права власності на новостворені земельні ділянки у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно. При цьому всі відомості про новосформовані ділянки, вклю-
чаючи їхні кадастрові номери, фіксуються у Державному земельному кадастрі як запроектовані 
(такі, що не надають земельній ділянці правооб’єктності), потім використовуються для проведен-



66   • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

ня державної реєстрації права власності та інших прав на новосформовані земельні ділянки, які 
в такому випадку вважатимуться сформованими не з моменту занесення відомостей про них до 
Державного земельного кадастру, a з моменту внесення зазначених відомостей до Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно. 

Таким чином, вважаємо, що шляхом проведення функціонального об’єднання Державного 
земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в Україні буде по-
долана роз’єднаність відомостей про права на землю, усунуті обумовлені такою роз’єднаністю 
недоліки у виникненні та гарантуванні набутих прав власності та інших прав на земельні ділянки, 
a також буде викорінене земельне рейдерство як негативне правове явище.

Висновки. Земельне (або аграрне) «рейдерство» являє собою постійне або тимчасове про-
типравне захоплення використовуваних аграрними товаровиробниками сільськогосподарських 
угідь і майнових комплексів агрогосподарств із позбавленням їхніх власників законних прав на 
землю та/або на вирощений урожай сільськогосподарських культур, що здійснюється з викорис-
танням недоліків чинного законодавства України та наданням видимості законності таким проти-
правним діям. Суть земельного (аграрного) рейдерства полягає у тому, що певна група людей, 
достеменно знаючи про те, що певна сільськогосподарська земельна ділянка набута іншою осо-
бою в оренду чи навіть у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
(фермерського господарства) за правилами, які були чинними у попередні роки, та/або викорис-
товуючи недоліки чинного законодавства України щодо кадастрового обліку земель та реєстрації 
прав на них, вживають заходів до таємного переоформлення відповідного права на таку земельну 
ділянку на створену рейдером юридичну особу, a потім після такого переоформлення фізично 
захоплюють чужу землю з урожаєм сільськогосподарських культур та навіть чуже сільськогоспо-
дарське підприємство (фермерське господарство). З метою подолання цього негативного явища 
пропонується здійснити функціональне об’єднання державної реєстрації прав на нерухомість та 
державної реєстрації земель з передачею цієї функції державним реєстраторам прав.
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Кулинич П. Ф. Земельне рейдерство як негативне правове явище: доктринальний аналіз та шляхи 
подолання

Аналізуються причини та юридична природа земельного (аграрного) рейдерства як негативного право-
вого явища, яке набуло масового характеру. Доводиться, що земельне (аграрне) рейдерство являє собою про-
типравне захоплення рейдерами чужої землі та іншого майна з використанням неправомірно оформленого 
у Державному реєстрі прав запису про право на землю тощо для надання видимості правомірності незаконно 
відібраному у законного володільця та присвоєному рейдером права на землю та інше майно. Акцентується 
увага на тому, що земельне (аграрне) рейдерство уможливлене роз’єднаністю відомостей про право на землю 
у Державному реєстрі прав та Державному земельному кадастрі. Аналізуються інституційне і функціональне 
їх об’єднання. Доводиться, що з метою подолання земельного (аграрного) рейдерства доцільним є функціо-
нальне об’єднання відомостей про права на землю, яке полягає у виокремленні з державного земельного када-
стру функції державної реєстрації земельних ділянок та покладення її здійснення на посадових та інших осіб, 
які здійснюють державну реєстрацію прав.

Ключові слова: земля, право на землю, рейдер, захоплення земель, правова протидія рейдерству, об’єднання 
реєстру прав і земельного кадастру.
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Бобровник С. В. Право та правосвідомість: взаємозалежність 

Kulinich P. Land grabbing as a negative legal phenomenon: doctrine analysis and ways of overcoming
Land grabbing as a negative legal phenomenon in Ukraine is being analyzed. It is proved that land (or agra-

rian) grabbing can be defined as permanent or temporary illegal capture of land and other agricultural facilities used by 
agrarian commodity producers as well as agricultural enterprises and family farms at all and depriving them with 
rights to land, other immovable properties and yields which is based on loopholes and other shortcomings of leg-
islation of Ukraine and followed by granting of legacy visibility to such illegal actions. Essence of the land (agra- 
rian) grabbing consists in the next illegal activity. A certain group of people, exactly knowing that particular agri-
cultural lot of land is aquired by other person in a lease or even in ownership for conducting of commodity agricul-
tural production (farming) according to legislation which was effective in previous years, and/or using the lacks of 
current legislation of Ukraine regarding land cadaster and registration of land rights, secretly reregister right on such 
lot of land on the name of legal entity created by a grabber of land, and then after such reregistration physically cap-
ture the land with the harvest of agricultural cultures on it and even agricultural enterprise (farm) at all. Thus, the land 
(agrarian) grabbing transfer law into antilaw. 

Usually land grabbers attack family farms, other small and medium size agricultural commodity producers that are 
not able to hire armed guard or use lagal services of skilled advocates.

By the aim of unlawful encroachment, the land (agrarian) grabbing can be divided into three kinds: 1) grabbing of 
harvest only; 2) grabbing of land; 3) grabbing of land, harvest on it and an agricultural enterprise (farm) at all.

According to land law doctrine, any right to land plot consists of three inseparable elements, namely: a land plot 
as an object of land right, an owner or user of land plot as a subject of land right and the type of land right (ownership, 
lease, permanent use right and so on). So, correlation between the is as follows: if one element of land right stops to 
exist – the right to particular land plot stops to exist too. Thus, land (agrarian) grabbing became possible because in 
the process of state registration of ownership right to newly allocated land plot one element of any land rights which 
is a land plot is being registered in State land cadaster, and other elements of land rights are being registered in State 
immovable property registry. As records about lot lands and their owners (users) in these registers do not coincide, 
grabbers of land use these divergences for misappropriation of stranger land.

In our view, in Ukraine the problem of disconnection of data about land and its owners (users), that is con-
tained in both State land cadastre and State register of rights may be solved by two ways: by way of institutional uni-
fication or by way of functional unification. The institutional unification of the State land cadastre and State register 
of rights to immovable property envisages the transformation of both of them into one data base regarding land and 
any rights to any immovable property which would be running by one institution (officials). However, we believe that 
in Ukraine the functional unification is more realistic and more reasonable. For this purpose the subfunction of state 
registration of land plots should be exempted from the latter and included into mechanism of state registration of rights 
to immovable property. In such case running of State land cadaster would not include registration of land plot. Any 
land plot would be registered at the moment of registration of proper right to the land plot. As a result, the functional 
unification of registration of lands and rights to lands in one data base would close the main loophole in Ukrainian 
legislation and which land grabbers use for illegal capture of land and other property of family farmers, other small 
and medium size agricultural producers in Ukraine. 

Key words: land, rights to land, grabbing of land, legal counteraction to grabbing of land, unification f state registry 
of rights and land cadaster
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ПРАВО ТА ПРАВОСВІДОМІСТЬ: ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ

Постановка проблеми. Процес регулятивного впливу права залежить від багатьох факторів. 
Одні з них мають об’єктивний характер і пов’язуються із суспільними, політичними, економічни-
ми, ідеологічними процесами, не залежачи від волі і бажання конкретних суб’єктів. Інші мають 
суб’єктивне значення, оскільки є залежними від свідомості та рівня правової культури суб’єкта. 
Особливого значення для права має правосвідомість, адже саме вона за вдалою оцінкою Г. Ге-
геля є засобом оцінки закону та виконання права, що є продуктом діяльності людини [1, c. 57]. 
Актуальність аналізу взаємодії права і правосвідомості полягає у встановленні основних аспек-
тів і шляхів впливу права на правосвідомість суб’єктів суспільних відносин, a також зворотного 
впливу правосвідомості на процес правотворчості, правореалізації, правоохорони та правовід-
новлення.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. У сучасній науковій літературі питанням комп-
лексного дослідження ролі правопізнання у формуванні правосвідомості приділена незначна 
увага. Існуючі наукові публікації наголошують на характеристиці права чи самого феномена 
правосвідомості через його понятійні та структурні аспекти. Особливої значущості мають ідеї, 
обґрунтовані П. Барановим, І. Зеленком, В. Ільїним, В. Коробкою, О. Лукашовою, М. Матузо-
вим, П. Новгородцевим, М. Рейснером, С. Сликою, В. Темченком, В. Фарбером щодо правово-
го та філософського розуміння права і правосвідомості на категоріальному рівні. Деякі аспекти  
взаємодії права та правосвідомості досліджені у працях Т. Демченко, Е. Жукова, О. Петришина, 
С. Хопти. Не применшуючи значення ідей означених нами вчених, все ж необхідно констатувати 
відсутність спеціальних наукових праць, метою яких був би аналіз взаємовпливу і взаємодії права 
та правосвідомості.

Метою статті є теоретико-правовий аналіз взаємовпливу та взаємозалежності права та право-
свідомості.

Основні результати дослідження. У юридичній літературі обґрунтована ідея щодо необхід-
ності стимулювання і культивування «почуття права» [2, c. 57].

Почуття права, на думку П. Макушева, є почуттям особи (судді) щодо природного, об’єктивно 
обумовленого порядку речей, процесів, станів, закономірностей існування та розвитку матері-
ального світу й суспільства. На його основі ґрунтується дія принципів права, реалізація яких 
передбачає у кожному конкретному випадку спочатку виникнення у свідомості судді певної 
моделі правової ідеї, a потім і встановлення прав й обов’язків між суб’єктами відносин. Ідея 
при цьому виконує функцію відображення суб’єктивно-інтелектуального нормативного змісту 
і сутності правових почуттів, що природно вкорінені у психології судді у вигляді інтуїтивного 
права [2, с. 75].

Проблема правосвідомості виникла з появою самого феномена права у його формально-юри-
дичному сенсі. Виходячи з цього, феномен правосвідомості у юридичній науці розглядається 
у двох аспектах: 1) як специфічний процес пізнання права, його сутності; обґрунтування провід-
них принципів та ознак; 2) як результат пізнавальної діяльності, знання про право, отриманого 
шляхом пізнання.

Широкий підхід включає обидва аспекти і припускає, що правосвідомість – це процес усві-
домлення та застосування права; окремі елементи пізнавально-правової діяльності (сприйняття 
правових явищ, уявлення про правові явища і право загалом, поняття права), a також сукупність 
(або система) інтерпретованих правових знань, отриманих у результаті пізнавально-правової  
діяльності.

Досліджуючи роль правопізнання у формуванні професійної правосвідомості судді, необхідно 
зауважити, що у юридичній літературі існують лише два основних погляди на роль права у фор-
муванні правосвідомості – взаємозв’язок права і правосвідомості та протиріччя (суперечність) 
між правом та свідомістю, що надає можливість об’єднати ці ідеї у дві великі групи.

По-перше, безпосереднє чи опосередковане ототожнення правосвідомості як особливого яви-
ща з правом. Підтвердженням цієї тези є праці вчених, які вважають правосвідомість неминучим 
супутником права та розуміють право як регулятор відносин між людьми, наділених волею і сві-
домістю. Право і правосвідомість не створюють одне одного, вони формуються в об’єктивних 
умовах і взаємодіють. Право впливає на правосвідомість, формує уявлення особи про її права й 
обов’язки, a правосвідомість впливає на право та практику правозастосування [3, с. 241].

По-друге, розмежування права і правосвідомості та віднесення їх до різних сфер суспільного 
життя: права – до юридичної, a правосвідомості – до політичної чи моральної. Правосвідомість 
і право досліджуються вченими через їх детермінованість соціальними факторами у тісному 
зв’язку з їх носієм – людиною. Звичайно, на перший план серед соціальних факторів висуваються 
соціально-економічні, однак увага приділяється і соціально-культурним, де людина розглядаєть-
ся як активний, свідомий носій права і правосвідомості, хоча і не як їх творець [4, с. 141].

У філософсько-правовій літературі звертається увага на діалектичне поєднання єдності і від-
мінності, взаємодії й суперечності права і правосвідомості. Зокрема, К. Бельський попереджав 
про неправомірність як ототожнення права і правосвідомості, так і протиставлення їх один одно-
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му. «Право, – стверджував учений, – специфічний елемент, який міститься у структурі правосві-
домості, a також має свої особливі характерні ознаки та особливості <...>, які дають змогу йому 
бути соціальним регулятором» [5, с. 99].

Така логіка міркування надає можливість говорити про те, що право має двоєдину природу: 
воно відображає дійсність у формі уявлень, ідей та оцінок і в той же час виступає у ролі самостій-
ного соціального регулятора. Обґрунтовуючи такий підхід до співвідношення права і правосвідо-
мості, можливо припустити, що право є тією частиною правосвідомості, яка включає ідеї-моделі 
поведінки, за допомогою яких регулюються суспільні відносини.

Досліджуючи роль права у формуванні правосвідомості, неможливо не згадати психологіч-
ного підходу до дослідження означеного питання. Так, М. Рейснер, перебуваючи під впливом 
психологічного напряму у праві, обґрунтованого Л. Петражицьким, схилявся до ототожнення 
правосвідомості і права, хоча і не погоджувався із суб’єктивно-ідеалістичним трактуванням пра-
ва Л. Петражицкого [6, с. 114]. 

І. Сабо вважав, що М. Рейснер здійснив методологічну помилку, «знищивши різницю між ді-
ючим правом і правосвідомістю» [7, с. 58].

Окремої характеристики потребують ідеї первинності права щодо правосвідомості. Ця теорія 
базується на двох ідеях. По-перше, включення до правосвідомості сукупності раціонально-чуттє-
вих уявлень і знань про існування правової дійсності. По-друге, введення до змісту правосвідо-
мості об’єктивної основи, що є результатом відображення правової реальності розумом як миро-
творчим явищем. Таке розуміння властиве концепції Р. Байніязова. «Правосвідомість, – на думку 
вченого, – це певне бачення юридичного світу, у якому обов’язково присутні мудрість, краса та 
творчість; це модель правового явища, яка володіє здатністю бути <...> внутрішньо і зовні куль-
турно цілісним, гармонійним, духовно та інтелектуально багатим феноменом, який є ідейним 
і емоційно-вольовим детермінантом правових явищ і процесів» [8, с. 22].

У науковій літературі прийнято виокремлювати принаймні дві форми взаємовпливу ідей права 
і правосвідомості.

По-перше, коли теоретичні розробки досягли глибокого розуміння своєрідності права, що 
з огляду на правову логіку виводить ці теорії на рівень найважливіших ідеалів та цінностей певної 
соціокультурної дійсності. Правова логіка полягає у тому, що характерні для права зв’язки і від-
носини неминуче ведуть до суб’єктивних прав людини, які передбачають за правовою логікою 
реалізацію у тій чи іншій формі або значенні соціальної справедливості і свободи, виключення 
з життя суспільства свавілля і насильства.

Серед існуючих у юридичній літературі поглядів на феномен «правосвідомість», слід виокре-
мити розуміння, яке поєднує у собі дві категорії – право та свідомість. Феномен «право» надає 
вказаному поняттю юридичного відтінку, a його поєднання із феноменом «свідомість» перед-
бачає виявлення місця цього феномена у системі загальнокультурного буття. Право виступає 
об’єктивною реальністю, a суб’єктивна реакція на право і є правосвідомістю [9, с. 247]. Актуаль-
ною є думка А. Бережнова, який вважає, що формування правосвідомості є процесом повільним 
і не завжди прямолінійним – від простого до складного. Вчений вважає, що право впливає на 
правосвідомість через нормативно-правові акти [10, с. 240].

Важливим є бачення формування правосвідомості, обґрунтоване П. Новгородцевим, який вва-
жав, що при дослідженні формування правосвідомості вивчення права і правосвідомості повинно 
відбуватися у нормативно-етичних межах [11, c. 302].

Важливою у теоретичному аспекті й значно розширеною є точка зору І. Ільїна щодо розумін-
ня формування правосвідомості та ролі права у ньому [12, с. 147]. Визначаючи правосвідомість, 
учений наголошує на її сутнісних характеристиках: 

а) правосвідомість притаманна людині і формується на рівні рефлексу й інстинкту задовго до 
виникнення правових форм: закону і звичаю, позитивного права; 

б) правосвідомість виступає як переконання у справедливості (рівність у належному); 
в) правосвідомість як справедливість є основою закону, звичаю;
г) правосвідомість керується регулятивною функцією, визначаючи правову діяльність  

[12, с. 211].



70   • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Інший погляд на роль права у формуванні правосвідомості полягає у визнанні суперечності 
між правом та правосвідомістю, адже взаємозв’язок між правом і правосвідомістю не означає, що 
цей зв’язок є рівним, безконфліктним. Вимоги свідомості і права не завжди узгоджуються, a не-
рідко й протистоять одне одному і, таким чином, між правом і правосвідомістю можуть виникати 
й часто виникають колізії, розбіжності, суперечності. Поєднання юридичного та духовного, інте-
лектуального, що притаманно свідомості, є проблемою [13, с. 88].

У сучасній літературі визначені причини суперечностей між правом і правосвідомістю, до 
яких належать: 1) різні методи регуляції поведінки суб’єктів; 2) різні критерії і підходи до оцінки 
їх поведінки; 3) складність і суперечливість ситуацій; 4) різноманітність ситуацій, що виникають 
[14, с. 200].

В. Розін виокремлює такі риси правопізнання: а) володіє специфікою правової істини; 
б) пов’язане з проблемою розбіжності права і закону; в) є критерієм достовірності на істину 
й ефективність; г) особливостями об’єкта, який створюється у процесі, або розуміння подій на-
вколишнього світу [15 с. 14].

Таким чином, роль правопізнання у формуванні професійної правосвідомості судді полягає 
у здійсненні впливу на професійну правосвідомість, оскільки є найважливішим джерелом її фор-
мування, перетворення і розвитку. Але ж зміст, напрямок цього впливу не однозначні й залежать 
від якості законодавства, його відповідності реальним потребам. Формування правосвідомості 
відбувається також і шляхом правового впливу на свідомість особи. Правовий вплив має такі 
форми: інформаційна дія права, орієнтаційний вплив права і його спеціально-юридичний вплив 
[16, с. 8].

Висновки. Таким чином, на нашу думку, феномени «право» і «правосвідомість» є взаємо-
пов’язаними. Вони існують і розвиваються разом, взаємно підтримуючи і доповнюючи один  
одного через правопізнання. Правопізнання, зі свого боку, містить у собі і процес впливу права  
на професійну правосвідомість судді. Розкриваючи сутність поняття правопізнання можливо го-
ворити про невидимий, але взаємний зв’язок між правом й особою, де, з одного боку, право впли-
ває на особу, яка є його об’єктом, a з другого – особа сприймає і пізнає цей вплив права.

Водночас правосвідомість і право мають автономний характер. Так, вони чітко розрізняються 
за своїми сутнісно-змістовими ознаками, завдяки яким вони виокремлюються з усієї множини 
правових явищ. Із цих позицій право завжди є об’єктивним, реальним, інституційним утворен-
ням, зміст якого становить система загальнообов’язкових, формально визначених норм і прин-
ципів, втілених у відповідних формах (джерел) права. Правосвідомість завжди є суб’єктивним 
явищем, зміст якого становлять: правові ідеї, поняття; уявлення особи про минуле, чинне чи ба-
жане право; суб’єктивне ставлення до існуючого права як феномена суспільного життя; масові 
емоційні реакції на право, на вчинки людей.
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Бобровник С. В. Право та правосвідомість: взаємозалежність
Досліджено основні аспекти взаємозалежності права та правосвідомості. З’ясовано існуючі точки зору вче-

них на досліджувану проблему. Виокремлено спільні, відмінні риси права і правосвідомості, їх суперечності. 
Проаналізовано роль правопізнання для формування правосвідомості.

Ключові слова: право, правопізнання, правосвідомість, професійна правосвідомість, протиріччя.

Bobrovnik S. Law and legal awareness: interdependence
The main aspects of the interdependence of law and legal consciousness are investigated. The existing points of 

view of scientists on the investigated problem are found out. The common, distinctive features of law and legal con-
sciousness, their contradictions are singled out. The role of jurisprudence for the formation of legal consciousness is 
analyzed.

Formulation of the problem. The process of regulatory influence of law depends on many factors. Some of them 
are objective in nature and are associated with social, political, economic, ideological processes, not depending on 
the will and desire of specific subjects. Others have a subjective significance, since they are dependent on the con-
sciousness and level of the legal culture of the subject. Of particular significance for law is the legal consciousness, 
because it is she who has successfully evaluated G.V.F. Hegel is a means of assessing the law and enforcing the law 
that is the product of human activity. The urgency of the analysis of the interaction of law and justice is to establish 
the main aspects and ways of influencing the right to legal consciousness of the subjects of social relations, as well as 
the reciprocal influence of legal awareness on the process of law-making, law enforcement, law enforcement and the 
restoration of rights.

Degree of research of the problem. In contemporary scientific literature, the issue of the integrated study of the role 
of legal knowledge in the formation of legal awareness is paid insignificant attention. Existing scientific publications 
emphasize the characterization of law or the very phenomenon of legal consciousness through its conceptual and struc-
tural aspects. Ideas that are substantiated by P. Baranov, I. Zelenko, V. Ilyin, V. Korobka, O. Lukashova, M. Matusov, 
P. Novgorodtsev, M. Reisner

S. Slika, V. Temchenko, V. Farber on the legal and philosophical understanding of law and justice on the categori-
cal level. Some aspects of the interaction of law and justice are researched in the works T. Demchenko, E. Zhukov, 
O. Petrishina, S. Hopts Without diminishing the significance of the ideas of our scientists, we still need to note the 
absence of special scientific works, the purpose of which would be to analyze the interaction and interaction of law 
and legal consciousness.

The purpose of the article is a theoretical and legal analysis of mutual influence and interdependence of law and 
legal consciousness.

The problem of legal consciousness arose with the appearance of the very phenomenon of law in its formal legal 
sense. Proceeding from this, the phenomenon of legal consciousness in legal science is considered in two aspects: 1) as 
a specific process of knowledge of law, its essence; substantiation of the leading principles and features; 2) as a result 
of cognitive activity, knowledge of the right obtained through cognition.

A broad approach involves both aspects and assumes that legal awareness is a process of awareness and application 
of law; separate elements of cognitive-legal activity (the perception of legal phenomena, the idea of   legal phenomena 
and law in general, the concept of law), as well as the totality (or system) of interpreted legal knowledge obtained as 
a result of cognitive-legal activity.

Separate characteristics require the idea of   the primacy of law in relation to legal consciousness. This theory is based 
on two ideas. First, the inclusion in the legal consciousness of a set of rational-sensory representations and knowledge of 
the existence of legal reality. And, secondly, the introduction to the content of the legal consciousness of the objective 
basis, which is the result of reflecting the legal reality of the mind as a peacemaking phenomenon.

Thus, in our opinion, the phenomenon of «right» and «legal consciousness» are interrelated. They exist and de-
velop together, mutually supporting and complementing each other through legal knowledge. Legal recognition, in 
turn, includes the process of influencing the right to a judge’s professional legal consciousness. Revealing the essence 
of the concept of legal knowledge, one can speak of an invisible, but a reciprocal link between the right and the person, 
where, on the one hand, the right affects the person acting on its object, and on the other – the person perceives and 
recognizes this influence of law.

Thus, the role of legal knowledge in shaping the professional justice of a judge is to exercise influence on profes-
sional legal consciousness, since it is the most important source of its formation, transformation and development. But 
the content, the direction of this influence is not clear and depends on the quality of legislation, its compliance with real 
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needs. Formation of legal consciousness also occurs through the legal influence on the consciousness of the person. 
Legal influence has the following forms: information action law, the orientation of the influence of law and its special 
legal effect.

Key words: law, jurisprudence, legal consciousness, professional legal consciousness, contradictions.
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Постановка проблеми. Наприкінці XX – на початку XXІ ст. українське суспільство стало на 
шлях радикальних змін, модернізації всіх аспектів життя соціуму.

Засадничі зміни торкнулися і сфери права. Сучасний етап розвитку Української держави та 
суспільства, якщо коротко, то можна охарактеризувати як трансформаційний, для якого прита-
манним є прагнення розбудувати правову державу, громадянське суспільство та ефективний ме-
ханізм правового забезпечення прав і свобод людини та громадянина. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичним проблемам реалізації прав і свобод 
людини та громадянина в умовах соціально-правового розвитку присвятили свої праці Ю. Шем-
шученко, Н. Оніщенко, П. Рабінович, О. Зайчук, С. Бобровник, О. Богініч, В. Васецький, В. Бут-
кевич, Ю. Ющик та ін. Фактори та умови функціонування і забезпечення прав та свобод людини 
досліджували Н. Пархоменко, О. Андрійко, Г. Кикоть, В. Сіренко, П. Кулинич, Л. Макаренко, 
Є. Кубко, В. Погорілко, В. Копейчиков, П. Стецюк, Ф. Лисенков, О. Батанов, Є. Білозьоров та ін. 
На вивчення регулятивної функції права дослідження фундаментальних засад правового вихо-
вання, визначення понятійних конструктів, з’ясування правового виховання як базового чинника 
державотворчого процесу в Україні звернули увагу В. Оксамитний, О. Петришин, А. Гетьман, 
В. Тацій, Б. Андрусишин, С. Максимов та ін.

Метою статті є розкриття ролі і місця права в сучасному українському суспільстві, яке є роз-
балансованим; звернути увагу на ті механізми, які повинні забезпечити суспільну рівновагу інте-
ресів різних соціальних груп, окремого громадянина, держави і загалом суспільства. Автори ви-
словлюють думку про те, що в умовах трансформаційного суспільства правова система держави 
діє за своїми власними закономірностями, піддаючись як внутрішнім, так і зовнішнім впливам.

Основні результати дослідження. Загальні функції і мета права добре відомі. Теорія пра-
ва, філософія права говорять про спрямування права на стабільне функціонування суспільства, 
забезпечення людям гідних умов життя. Вказані і шляхи досягнення означеної мети, зокрема, 
створення офіційної системи примусу. Порушуючи загальноприйняті правила співжиття, люди 
можуть піддаватися покаранням (санкціям). 

Друга мета права – забезпечення умов для приватної діяльності людей, коли держава стає га-
рантом дотримання відповідних законів. Третє – зобов’язання розв’язати суперечки щодо самого 
тлумачення закону і фактів його порушення. У цьому разі закон виступає не лише у вигляді по-
грози, a й обіцянки, гарантії захисту інтересів людей. І, нарешті, четвертою метою права є визна-
чення форми (системи) управління.
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Суспільні відносини регулюються й іншими важливими регуляторами, серед яких, зокрема, 
мораль, релігія, звичаї, традиції, корпоративні норми. 

У зв’язку з цим загострюється актуальність підвищення ефективності правового забезпечен-
ня механізмів регулювання суспільних відносин шляхом удосконалення законодавства України. 
У реалізації цього завдання основна роль відводиться державі в особі відповідних органів вла-
ди. Водночас трапляються непоодинокі випадки зловживання владою посадовцями, що є нічим  
іншим, як правовим нігілізмом – явищем, яке зводить нанівець положення ст. 1 Основного Закону 
України, тобто явищем, яке не має нічого спільного з правовою державою.

Слід зазначити, що система джерел права України як спосіб зовнішнього вияву правових норм, 
який засвідчує їх загальнообов’язковість, останнім часом зазнає інтенсивного розвитку. Серед дже-
рел права розрізняють нормативно-правовий акт, правовий прецедент, нормативно-правовий до-
говір, правовий звичай, доктрину. Саме нормативно-правовий акт теорія права виділяє як основне 
джерело у державі соціально-демократичної орієнтації. Перевага нормативно-правового акта по-
яснюється можливістю найбільш чітко зафіксувати і реалізувати загальнолюдські принципи права.

Серед нормативно-правових актів вирізняють закони та підзаконні акти. Вищу юридичну силу 
серед законів має Конституція – Основний Закон держави. Їй повинні відповідати всі інші зако-
ни та нормативно-правові акти. До підзаконних нормативно-правових актів належать постано-
ви Верховної Ради України, укази і нормативні розпорядження Президента України, нормативні 
розпорядження і постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти керівників міністерств, 
інших центральних відомств (накази, інструкції, вказівки тощо), голів місцевих державних адмі-
ністрацій (розпорядження), керівників їх структурних підрозділів, керівників підприємств, уста-
нов та організацій, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів (рішення) [1].

Увесь наведений масив нормативно-правової бази має бути правовим за змістом і формою, по-
винен працювати. Однак на практиці ми стикаємося з тим, що він не працює, спостерігається низка 
суперечностей. Множинність джерел права, надто бурхливу правотворчість не завжди можна роз-
глядати як позитивне явище. Юридичний позитивізм вже стає недостатнім. Як зазначається в юри-
дичній літературі, нерідко якість нормотворчої діяльності значною мірою залежить від політичних 
інтересів, іноді на шкоду ефективності правової системи [2, с. 29]. Останнім часом з’являється все 
більше законів, ухвалених із порушенням процедури. Головна роль у цій справі залишається за 
Верховною Радою України, адже саме тут приймаються закони України, і від того, як законода-
вець ставиться до свого обов’язку, як використовує юридичну техніку законотворення, залежить, 
наскільки «чистою» буде джерельна база права. Закони, інші нормативно-правові акти нерідко 
позначені відбитком інтересів політичних партій, справжніх та псевдо-еліт суспільств, інших ло-
бістських груп. Водночас досі Верховна Рада України не прийняла закон про лобізм, хоча його 
проекти неодноразово пропонувалися ще з перших років української незалежності.

Реалізація правових норм забезпечується через налагодження самих механізмів правової сис-
теми. Так, інтереси різних управлінських груп реалізуються не тільки через зміст норм права, a й 
за допомогою прийомів юридичної техніки. Ці прийоми можуть штучно створюватися у процесі 
правотворчості або існувати об’єктивно й використовуватися у готовому вигляді. Залежно від 
цілей виокремлюються прийоми юридичної техніки, спрямовані на забезпечення реалізації норм 
права, вигідних управлінським групам, a також на нейтралізацію норм, що не відображають їхні 
інтереси, які є частиною механізму блокування реалізації норм права [3, с. 23]. Зазначене є важ-
ливою проблемою сьогодення, адже нерідко посадовці, здійснюючи свої прямі обов’язки, пору-
шують норми закону. Це, зі свого боку, негативним чином позначається на рівні правосвідомості 
та правової культури громадян, довіри з боку суспільства до державної влади та знижує автори-
тет закону в очах громадян, що, по суті, є правовим нігілізмом, який набув значного поширення 
і має негативну тенденцію на найближчу перспективу. Спостерігається політизація, секуляри-
зація і надлишкова формалізація права. Економічні негаразди ставлять під сумнів ефективність 
державної влади.

Формування правової культури всіх учасників суспільства, виховання звички дотримуватися 
закону має стати першочерговим завданням. Особлива увага приділена реформі суду, адже судді 
є уособленням справедливості у суспільстві і повинні мати найвищий рівень довіри. 
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Правова культура населення є одним із головних факторів забезпечення у суспільстві дії пра-
вових норм, стоїть на заваді проявам асоціальної поведінки. З погляду юриспруденції прийняті 
закони можуть бути найкращими, досконалими, але якщо їх не виконувати, то у країні буде безлад.

Іноді доводиться чути думку, що українське суспільство вже пройшло стан всезагального пра-
вового всеобучу. В умовах реформування багатьох аспектів життя суспільства, запит на оновлені, 
справедливі, незалежні суди після Революції Гідності є всеосяжним, тому важко переоцінити зна-
чення суду для нормального функціонування суспільства.

Робота судової системи України далека від ідеальної. Суддівству притаманні ті ж вади, які 
властиві всьому суспільству. Водночас, незважаючи на нові позитивні прояви у роботі суддів, 
серед яких слід відзначити більшу відкритість, прозорість через створені прес-центри, обрання 
суддів-спікерів, запровадження посад спеціалістів у зв’язках із громадськістю і засобами масової 
інформації тощо. Правовий нігілізм значної частини населення нерідко веде до огульного обли-
вання брудом всієї судової системи, a відповідно, до втрати поваги суспільства до суду, падіння 
авторитету судової влади, неупередженості і незалежності суддів.

Сьогодні суспільство вимагає нового, іншого рівня судді, правника загалом. Це повинен бути 
фахівець, озброєний не лише знаннями з права, a й із філософії, психології, політології, соціо-
логії, історії та інших гуманітарних наук, вміє переконувати членів суспільства у необхідності 
дотримуватися правових норм.

Водночас в Україні спостерігається гостра нестача суддів. Вакантними є близько 2 000 посад 
суддів (із приблизно 8 000), які з’явилися після відомих процесів люстрації та масових звіль-
нень діючих суддів з роботи. Крім небажання займати вакансії суддів, на перешкоді вирішення 
проблеми стоїть складний механізм відбору кандидатів (стаж роботи, термін перебування на на-
вчанні тощо). У результаті відсутності в окремих судах суддів, там накопичилися сотні справ, які 
чекають на свій розгляд. Можна говорити про своєрідний блок протиріч у судовій системі держа-
ви. Реформа правосуддя, безсумнівно, матиме вплив і на демократичні перетворення в Україні.

Перед суспільством стоїть загальна мета – оптимізувати право у трьох головних напрямах: 
1) готувати і приймати досконалі правові закони; 2) піднімати правову культуру громадян, насе-
лення загалом; 3) задіювати всі механізми регулювання суспільних відносин, де поряд із правом 
має працювати мораль, релігія тощо і всі ці складові повинні поєднуватися в одній точці – лю-
дині, бо вона має жити у гармонійному, справедливому суспільстві реальних загальнолюдських 
цінностей і культури права. У суспільства дуже високий поріг очікування від правосуддя. Люди 
хочуть бачити справедливого суддю, прокурора. Запровадження справедливості є засадничою 
умовою і відповіддю тим, хто боровся проти насилля у тоталітарні часи (де право було політич-
ним інструментом) і загинув за право й справедливість. 

Посилюється значення застосування права на внутрішньому відтинку тим фактом, що на між-
народній арені спостерігається суцільне зневажання міжнародного права, передусім Російською 
Федерацією, яка демонструє право сили у вирішенні багатьох фундаментальних питань світо-
порядку.

Висновки. Гібридна війна, що ведеться Російською Федерацією проти України, має влив на 
всі сторони життя українського суспільства, зокрема й на функціонування правової системи, при-
зводить до її розбалансування, внаслідок чого посилюються патерналістські настрої, невпевне-
ність у власних силах, бажання «сильної руки» як суспільного регулятора і гаранта нормального 
життя тощо. Тому завданнями гуманітарної політики держави у період трансформаційних змін 
є формування таких моральних, естетичних, релігійних і правових цінностей, які б вели не до 
конфронтації і розбрату, a до стабільності і взаєморозуміння.
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маційного періоду)

У статті розглянуто проблему функціонування та реформування правової системи України в умовах транс-
формації. У кожній країні діють свої правові звичаї, традиції, законодавство, юрисдикційні органи, сформува-
лися особливості правової культури, що є одним із головних факторів забезпечення у суспільстві дії правових 
норм. Зазначено, що в умовах реформування держави існує запит на справедливі закони та незалежні суди 
задля нормального функціонування суспільства.

Ключові слова: право, теорія права, філософія права, трансформаційне суспільство, реформа правосуддя, 
нормативно-правовий акт.

Andrusishin B., Tokarchuk O. Not the right of force, but force it is right (regulatory function of the right  
of the transformational period)

In article the problem of functioning and reforming of legal system of Ukraine in the conditions of transformation 
is considered. The legal customs, traditions, the legislation, jurisdictional bodies work in each country, features of legal 
culture which acts as one of the main factors of providing in the society of action of precepts of law were created. It is 
noted that in the conditions of reforming of the state there is a request for fair laws and independent courts for normal 
functioning of society.

The present stage of development of the Ukrainian state and society can be characterized as transformation of which 
the aspiration to build the constitutional state, civil society and the effective mechanism of legal support of the rights and 
freedoms of the person and citizen is characteristic. The theory of the law, legal philosophy speaks about the direction 
of the law for stable functioning of society, providing to people of worthy living conditions. Also ways of achievement 
of the chosen purpose, among other things – creation of official system of coercion, providing conditions for a private 
occupation of people when the state becomes the guarantor of observance of the relevant laws are specified. Violating 
the standard rules of coexistence, people can be exposed to punishments.

The relevance of increase in efficiency of legal support of mechanisms of regulation of the public relations by 
improvement of the legislation of Ukraine increases. In realization of this task the main role is assigned to the state 
represented by appropriate authorities. At the same time, separate cases of authority misuse by public officials meet that 
is nothing else as legal nihilism – the phenomenon which has nothing in common with the constitutional state.

Formation of legal culture of all participants of society, education of a habit to observe the law has to become a 
priority. Special attention is paid to reform of court; judges are a justice embodiment in society and have to possess high 
level of confidence.

The legal culture of the population acts as one of the main factors of providing in the society of action of precepts of 
law interferes with manifestation of asocial behavior. The adopted laws can be from the point of view of law the best, 
perfect, but if not to carry out them, then in the country there will be a disorder.

Before society it is worth – optimizing a common goal the right in three main directions: to prepare and adopt perfect 
legal laws; to raise the legal culture of citizens, the population in general; to involve all mechanisms of regulation of the 
public relations where along with the right the morals, religion, etc. have to work.

Key words: law, theory of the right, legal philosophy, transformational society, justice reform, normative legal act.
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МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ  
РІВНОСТІ ТА ЗАБОРОНИ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ВИМІРІ ПРАВОВОЇ АНАЛІТИКИ  

(НА ПРИКЛАДІ ЛГБТ-СПІЛЬНОТИ)

Постановка проблеми. Проблематика конституційно-правового забезпечення і реалізації 
принципу рівності та заборони дискримінації, що в останні роки набула широкого визнання як 
у загальнотеоретичному дискурсі, так і в межах галузевих юридичних наук, є складною, бага-
тогранною та методологічно актуальною, що пов’язано з прагненням сучасної конституційної 
юриспруденції вийти на нові рівні сприйняття політико-правової реальності. Адже одним із пріо-
ритетних завдань органів державної влади щодо забезпечення сталого розвитку, відкритого сус-
пільства, інтеграції України до світової спільноти є вдосконалення роботи з основних напрямів 
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реалізації та захисту прав людини, які визначають зміст і спрямованість діяльності органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми реа-
лізації принципу рівності та заборони дискримінації щодо осіб, які належать до ЛГБТ-спільноти 
у контексті місцевого самоврядування та функціонування територіальних громад, дає підстави 
стверджувати, що у цій сфері існує значний спектр муніципально-правових проблем, які досі за-
лишаються за межами фундаментальних академічних досліджень та фактично ще не були пред-
метом наукового аналізу з точки зору завдань та інструментів правової аналітики.

Окремі проблеми реалізації принципу рівності та заборони дискримінації, зокрема й щодо 
ЛГБТ-спільноти, знайшли своє відображення у працях Д. Вовка, Д. Гудими, Г. Журавльової, 
І. Кресіної, О.  Львової, М. Медведєвої, С. Погребняка, О. Пушкіної, О. Руднєвої, Я. Товпеко, 
О. Уварової, М. Ходаківського та деяких інших дослідників. Утім, наукові публікації з пробле-
матики муніципально-правового виміру реалізації принципів рівності та заборони дискримінації, 
захисту прав людини, яка належить до ЛГБТ-спільноти, у вітчизняній юридичній науці фактично 
відсутні.

Метою статті є комплексне дослідження муніципально-правових аспектів сутності змісту 
принципу рівності і недопущення дискримінації щодо осіб, які належать до ЛГБТ-спільноти.

Основні результати дослідження. Однією з найскладніших у теорії та практиці конститу-
ційного права є проблема прав меншин. Утім, було б помилкою розглядати питання меншин 
визначально як проблеми, що неодмінно загрожують конфліктами та нестабільністю. Навпаки, 
повноправна і повноцінна участь меншин у житті суспільства є важливою умовою розвитку 
будь-якої країни, a також важливим фактором у міжнародному співробітництві. Питання мен-
шин – масштабна та складна галузь теоретичних дискусій та практичної політики. Крім того, 
вона не може бути відокремлена від інших тематичних галузей, таких як громадянська інтеграція, 
мультикультуралізм, подолання та ліквідація дискримінації, розвиток міжкультурного діалогу 
та толерантності. Необхідність у розумінні та повазі культурної, етнічної та мовної неоднорід-
ності населення виникає та усвідомлюється практично у будь-якій країні, a вміння знаходити та 
проводити в життя стратегії, які гарантують співіснування людей різного походження, кольору 
шкіри, мови або релігії, є об’єктивною вимогою, яке сучасне життя пред’являє будь-якому сус-
пільству [3, c. 6].

У цьому контексті однією з найбільш складних, суперечливих та таких, що вкрай неоднознач-
но сприймаються та вирішуються у сучасному світі, є проблема прав сексуальних меншин, або 
прав людей за належністю до ЛГБТ-спільноти, тобто за ознакою сексуальної орієнтації та сексу-
альної ідентичності. Причин тому багато [10]. Протягом століть, із моменту деформації античної 
цивілізації та популяризації християнства, гомосексуали піддавалися перманентній дискриміна-
ції (інквізиція, кримінальні переслідування «содомітів» тощо) з боку офіційних інституцій, детер-
мінованих конформізмом більшості.

Особливо загострилася проблематика щодо реалізації прав людини відносно ЛГБТ-спільноти 
в останнє століття. Попри те, що майже усе ХХ ст. пройшло під прапором боротьби сексуальних 
меншин за свої права, й сьогодні залишається чимало проблем у цій сфері. Так, як зазначається 
у Вступі до Джок’якартських принципів [4, c. 6], «порушення прав осіб за ознакою їх дійсної 
або уявної сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності є загальносвітовою або укоріненою 
практикою, яка викликає серйозну занепокоєність. Такі порушення включають позасудові роз-
прави, катування та недозволене поводження, сексуальні посягання та зґвалтування, втручання 
у приватне життя, свавільне затримання, позбавлення можливості отримання роботи та освіти, 
a також серйозну дискримінацію у користуванні іншими правами і свободами. Ці порушення 
нерідко ускладнюються іншими формами насилля, ненависті, дискримінації та відторгнення, 
в тому числі за ознакою раси, віку, релігії, інвалідності, економічного або соціального положення 
або іншої обставини. У багатьох державах та суспільствах норми у галузі гендерної ідентичності 
і сексуальної орієнтації нав’язуються людям за допомогою звичаїв, законів та насилля, та здій-
снюються спроби контролювати міжособистісні відносини та самоідентифікацію. Поліцейське 
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відношення до сексуальності залишається одним із головних факторів насилля, що продовжуєть-
ся за гендерною ознакою та гендерної нерівності, що зберігається».

Досить часто проти лесбіянок, геїв, бісексуалів і транссексуалів різного віку у різних країнах 
грубо порушують фундаментальні права людини через глибоко вкорінені гомофобні та трансфоб-
ні настрої, що поєднуються із відсутністю достатнього правового захисту проти дискримінації за 
ознакою сексуальної орієнтації та статевої приналежності. Ці люди відчувають дискримінацію на 
ринку праці, у школах та лікарнях, жорстокому поводженні, a іноді і повному відреченні своїми 
близькими. Вони піддаються фізичним атакам – побиттю, сексуальним зґвалтуванням, катуван-
ню та вбивствам. У багатьох країнах кримінальне законодавство забороняє одностатеві шлюби 
шляхом арешту, судового переслідування, ув’язнення, a у деяких країнах діє смертна кара.

Занепокоєння про ці та інші споріднені порушення прав людини були неодноразово виражені 
механізмом Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) з прав людини ще на початку 90-х ро-
ків ХХ ст. Ці механізми передбачали договірні органи, створені для контролю за дотриманням 
державою міжнародних договорів з прав людини, a також спеціальних доповідачів та інших не-
залежних експертів, призначених Радою ООН з прав людини для розслідування та доповіді про 
нагальні потреби у галузі захисту прав людини [7].

Не є винятком у контексті відповідних проблем правореалізації та правозахисту і сучасна 
Україна. Як свідчать соціологічні дослідження, в Україні існує високий рівень дискримінаційно-
го фону. Випадкам дискримінації можуть бути піддані не лише представники ЛГБТ-спільноти, 
a й все інше населення. Українське суспільство демонструє вкрай високий рівень гомофобії щодо 
представників ЛГБТ-спільноти – у переважної більшості громадян залишається упереджене сте-
реотипне сприйняття сексуальних меншин. Негативне ставлення населення зумовлене стерео-
типним мисленням, що гомосексуальність – протиприродне явище, браком поінформованості, 
релігійною пропагандою [5].

Так, наприклад, правозахисний ЛГБТ-Центр «Наш світ» лише у 2017 р. задокументу-
вав 226 випадків порушення прав ЛГБТ в Україні на ґрунті гомофобії та трансфобії. Про 
це йдеться у звіті організації «На піднесенні. Становище ЛГБТ в Україні у 2017 році». Згідно зі 
звітом у 20 кейсах йшлося про події, що відбулися у 2016 р., решта – 206 випадків – трапилися 
у 2017 р. Найчастішими проявами порушення прав ЛГБТ ставали образи, приниження людської 
гідності та погрози, фізичне насильство, гомофобія і трансфобія в сім’ї, розголошення конфіден-
ційної інформації, вимагання та шантаж, a також грабіж, перешкоджання мирним акціям тощо. 
Експерти організації зауважують, що кількість зафіксованих у 2017 р. порушень суттєво переви-
щує показники за попередні роки.

Експерти підкреслюють, що з 226 випадків 99 можна охарактеризувати як злочини на ґрунті 
ненависті, які мали б ефективно розслідуватися представниками правоохоронних органів. Утім, 
і самі правоохоронці нерідко порушують права ЛГБТ – таких зафіксовано 26 інцидентів. Згідно зі 
звітом основним порушенням із боку поліції залишається неналежне реагування на звернення за 
захистом з боку ЛГБТ. Тобто самі поліцейські відмовляються приймати заяви про правопорушен-
ня або вносити в них суттєво важливі свідчення потерпілих про гомофобний/трансфобний мотив 
порушників. Слідчі, зі свого боку, намагаються звести розслідування злочинів на ґрунті ненависті 
до зручного для них хуліганства або нанесення тілесних ушкоджень. А також затягують розсліду-
вання, оскільки нібито неможливо встановити особи правопорушників [1].

Показовим в аспекті порушень прав осіб, що належать до ЛГБТ-спільноти, є й 2018 р. Так,  
30 березня 2018 р. представники партії «Національний корпус» у Полтаві зірвали тренінг орга-
нізації TERGO для психологів, присвячений особливостям роботи з представниками ЛГБТ-
спільноти. Націоналісти увірвалися до приміщення, де відбувався захід, порвали матеріали орга-
нізаторів, забирали телефони в учасників семінару. Тренінг «Особливості роботи психолога 
з представниками ЛГБТ-спільноти» був запланований з метою діалогу про проблеми толерант-
ності й інклюзії. Зі свого боку представники керівництва «Національного корпусу» повідомили, 
що ініціатором акції була полтавська організація, a причиною зриву заходу те, що полтавська 
організація сприйняла тренінг як пропаганду гомосексуалізму [6].
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Значних порушень зазнають представники ЛГБТ-спільноти, реалізовуючи своє право на мирні 
зібрання. Часто органи місцевого самоврядування відмовляють у видачі дозволу на проведен-
ня акцій, гей-прайдів, парадів, зібрань, обґрунтовуючи це тим, що таке рішення направлене на 
дотримання правопорядку і недопущення конфліктів на ґрунті моральних і релігійних почуттів 
мешканців міста. Таким чином ставлячи почуття громадян України – мешканців міста вище, ніж 
почуття громадян України – нетрадиційної сексуальної орієнтації та трансгендерів. Водночас 
держава, мотивуючи свою відмову можливим суспільним невдоволенням, не забезпечує вико-
нання свого позитивного обов’язку – гарантувати безпеку учасників мітингу задля профілактики 
виникнення конфліктів та насилля. 

Проблеми в необґрунтованій різниці у ставленні до представників ЛГБТ проявляються під час 
проведення прайд-парадів, які передбачають публічне вираження своєї гендерної приналежності, 
тобто своєрідний камінґ-аут. Вони призначені для вираження свободи і толерантності до пред-
ставників ЛГБТ-спільноти. Однак проведення прайд-парадів у Києві у 2015 р. супроводжувалося 
зіткненнями та нанесенням тілесних ушкоджень деяким його учасникам. Це змусило владу по-
силити охорону під час проведення Маршу рівності в Києві, який відбувся 12 червня 2016 р., до-
вести кількість представників правоохоронних органів майже до 6 тис. Під час цього заходу було 
складено згідно зі звітами Національної поліції 10 протоколів про адміністративні правопору-
шення та затримано і доправлено до відділків поліції 57 осіб за порушення громадського порядку.

Слід констатувати, що загалом вітчизняний досвід конституційно-правової регламентації прав 
людини, практика конституційної правореалізації та конституційного правокористування у цій 
сфері, a також доктринального супроводу цього процесу свідчать, що ЛГБТ-спільнота в Україні 
займає маргінальне положення не тільки у політичній та соціально-культурній сфері, a й сучас-
ному академічному дискурсі [2].

На нашу думку, як у концептуальному аспекті, так і, насамперед, у контексті правозахисної 
практики, слід враховувати, що права людини за ознаками сексуальної ідентичності переважною 
мірою порушуються саме на локальному рівні: адже життєвим простором існування цієї категорії 
людей є переважно територіальна громада. Тому питання прав ЛГБТ-спільноти об’єктивно може 
розглядатися не лише у конституційно-правовому та політичному вимірах, a й в аспекті форму-
вання та реалізації муніципальних прав людини. Так, наприклад, у Рекомендації 280 (2010) Кон-
гресу місцевих і регіональних влад Європи (далі – Конгрес) «Про роль місцевих і регіональних 
органів влади в дотриманні прав людини» від 19 жовтня 2011 р. [8] зазначається, що демократія 
і права людини є взаємозалежними, причому демократія, зокрема й на місцевому та регіонально-
му рівні, не може існувати без безумовного дотримання прав людини.

Свідченням тому також є позиція Конгресу, який звернув увагу на необхідність подолання 
проблеми дискримінації сексуальних меншин. Відповідно до позиції цієї установи гомофоб-
ні інциденти у низці держав-членів свідчать не тільки про систематичні порушення основних 
прав ЛГБТ, a й показують, що в багатьох випадках органи влади, на які покладено позитивний 
обов’язок захисту громадян від дискримінації, фактично заохочують несправедливість і сприяють 
неправомірному обмеженню прав. На запобігання та протидію дискримінації у державах – чле-
нах Ради Європи у 2007 р. Конгресом було прийнято Рекомендацію 211 (2007) «Про свободу 
зборів і висловлювання думок для лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерних осіб» [11]. Врахо-
вуючи, що свобода вираження думки і свобода зборів є ядром демократичного суспільства і що 
роль влади у захисті цих прав є фундаментальною, він запропонував модель імплементації цих 
прав на місцевому рівні держав-членів без дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та 
гендерної ідентичності. Як зазначається у цих Рекомендаціях, право висловлювати думку та ви-
ражати свою ідентичність з іншими людьми є невід’ємною частиною толерантності – принципу 
захисту різноманітності суспільства шляхом вільного обміну ідеями, які можуть привести до зба-
гачення на рівні індивіда та суспільства. Ці свободи, природно, несуть із собою певні обов’язки 
і відповідальність, a тому як держава, так і регіональні або місцеві органи можуть встановлювати 
обмеження тільки там, де вони передбачені законом.

Беручи до уваги те, що свобода слова і зібрань лежить в основі демократичного суспільства, 
a також те, що роль місцевої влади в підтримці цих прав має основоположне значення, Конгрес 
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здійснив огляд реалізації цих прав на місцевому рівні по всій Європі та рекомендував країнам – 
членам Ради Європи забезпечити, щоб вони публічно виступали проти дискримінації за ознакою 
належності до сексуальних меншин; здійснювали заходи щодо боротьби з пропагандою ненавис ті 
на цьому ґрунті, з усією строгістю розслідували усі випадки насильства або розпалювання нена-
висті щодо ЛГБТ, визначали, чи є ці дії дискримінацією або гомофобією, можливо, зіграли певну 
роль у вчиненні злочину, забезпечували судове переслідування винних; у разі необхідності здій-
снювали позитивні заходи відповідно до вимог Європейського суду з прав людини; гарантували 
реалізацію свободи зібрань і висловлювання як на державному, так і місцевому та регіональному 
рівнях; забезпечували можливості ЛГБТ-груп проводити консультації при реформуванні будь-
якого з вказаних вище заходів із точки зору взаємної вигоди всіх зацікавлених сторін і розвивали 
дух співпраці, a не конфронтації.

Конгрес також звернув увагу на те, щоб усі місцеві влади були в курсі всіх нових законодавчих 
норм і відповідного прецедентного права, що стосується свободи зібрань і висловлення думок 
й антидискримінаційних заходів. На думку Конгресу, надання фінансової або іншої підтримки 
з боку місцевої влади організаторам заходів ЛГБТ-спільноти має бути забезпечене рівною мірою 
щодо всіх подібних груп, при цьому не повинно бути ніяких законодавчих заборон місцевим  
органам влади, які надають допомогу або рекламують події ЛГБТ-спільноти тощо.

Отже, інтерпретація прав людини у ставленні до сексуальної орієнтації у сучасному світі є 
вкрай неоднозначною і залежить не лише від конкретної політичної, соціально-економічної, 
культурної ситуації в державі, a й стану розвитку муніципальної демократії та суспільно-полі-
тичної та духовно-культурної зрілості територіальних громад.

Прикладом порушення в Україні прав людини за ознаками сексуальної ідентичності у муні-
ципальному вимірі їх реалізації є звернення Громадської організації «Громадянський рух “Всі 
разом!”» до місцевих рад всіх рівнів із пропозицією ухвалити рішення і звернутися до керівних 
органів держави для захисту інституту сім’ї і підтримки сімейних цінностей. В організації кон-
статують, що за останні роки в Україні зроблено найбільше за роки незалежності для викривлен-
ня моральних й етичних норм, знищення інституту сім’ї та батьківства, нехтування національ-
ною ідентичністю, a саме: «...чинні закони розширюються поняттями “сексуальна орієнтація” та 
“гендерна ідентичність”; планується розширення можливостей для осіб, які мають одностатеві 
сексуальні стосунки; вже розроблено законопроект про так звані цивільні партнерства, який по-
кликаний стати останнім кроком перед легалізацією одностатевих “шлюбів” тощо; здійснюються 
наміри переписати пряму норму Конституції, яка нині визначає шлюб як союз чоловіка і жін-
ки» [9]. Відповідні рішення протягом останніх двох років прийняли депутати Запорізької об-
ласної ради, Рівненської міської ради, Острозької міської ради, Галицької міської ради, Червоно-
градської міської ради та низки органів місцевого самоврядування інших територіальних громад.

На нашу думку, такі рішення значною мірою виходять за межі повноважень місцевого само-
врядування, суперечать конституційним цінностям та принципам. Адже згідно зі ст. 19 Консти-
туції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конститу-
цією та законами України. Відповідно до ст. 3 Конституції України права і свободи людини та їх 
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Ми вважаємо, що рівною мірою 
усі права людини визначають зміст та спрямованість діяльності усіх суб’єктів місцевого самовря-
дування. Згідно зі ст. 22 Конституції України права і свободи людини та громадянина, закріплені 
цією Конституцією, не є вичерпними. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального по-
ходження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками (ст. 24 Основ-
ного Закону).

Сукупність цих та інших конституційних норм і принципів вказує, що органи та посадові осо-
би місцевого самоврядування у своїй діяльності, зокрема шляхом прийняття рішень або звернень, 
не повинні посягати на фундаментальні свободи та основи демократії, у тому числі прикриваю-
чись іншими конституційними цінностями та мотивуючи їх шляхом посилання на інші консти-
туційні норми. Значною мірою такі девіантні з точки зору конституційної доктрини та практики 
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нетолерантні акції та дискримінаційні дії місцевих влад є ілюстрацією штучного «втягування» 
місцевого самоврядування та територіальних громад у вирішення «немісцевих» за своєю при-
родою та значенням справ, які здебільшого роз’єднують суспільство та територіальні громади.

Висновки. Враховуючи серйозні виклики та загрози, які виникають як у сфері реалізації та 
захисту прав людини загалом, так і в процесі становлення дієздатних територіальних громад і му-
ніципальної демократії зокрема, наукова громадськість має висловлювати свою виважену пози-
цію щодо актуальних проблем муніципально-правового забезпечення прав людини щодо ЛГБТ-
спільноти.

Якщо проблема ЛГБТ-спільноти у міжнародному та національному конституційному праві 
вже розглядається в аспекті толерантності й недискримінації та не викликає будь-яких сумнівів 
як із погляду своєї практичної актуальності, так і науково-пізнавального значення, то муніци-
пально-правові аспекти реалізації прав людини щодо ЛГБТ-спільноти залишаються за межами 
серйозної наукової дискусії. Наведені вище методологічні та прикладні проблеми муніципально-
правового забезпечення прав людини за ознакою сексуальної орієнтації та сексуальної ідентич-
ності, на жаль, ще не стали предметом пильної уваги вітчизняних учених-муніципалістів.

Ми вважаємо, що муніципальна політика та діяльність усіх органів та посадових осіб місцево-
го самоврядування має базуватися на принципах, згідно з якими жоден мешканець або гість міста, 
селища або села не повинен зазнавати дискримінації за ознаками етнічної приналежності, місця 
народження, віку, статі, гендерної ідентичності, культурної ідентичності, громадянського стану, 
мови, релігії, ідеології, політичної приналежності, правового стану, соціально-економічного ста-
ну, міграційного статусу, сексуальної орієнтації, стану здоров’я, ВІЛ-інфікованості, інвалідності, 
фізичної відмінності або будь-якої іншої відмінної особливості, особистої чи колективної, тим-
часової чи постійної, яка може спрямовуватись або призвести до обмеження або анулювання ви-
знання, використання чи здійснення прав.

На нашу думку, кожен мешканець – член територіальної громади, особливо той, хто зазнав 
або хто є уразливими до дискримінації, має право на консультації й участь у розробці та реа-
лізації антидискримінаційних актів місцевої влади та муніципальної політики щодо здійснення 
права на рівність. При цьому муніципальна влада у межах, визначених Конституцією та законами 
України, має гарантувати діяльність асоціацій, організацій або інших юридичних осіб, які мають 
законний інтерес щодо реалізації права на недискримінацію, займатися безпосередньо, від імені 
або на підтримку тих, хто зазнав або хто є уразливими до дискримінації, у будь-якому судовому 
та адміністративному порядку.

Також з метою забезпечення реалізації права на рівність і недискримінацію, місцеві влади 
зобов’язані збирати та надавати гласності інформацію щодо виявлення нерівності, дискриміна-
ційних практик і моделей неблагополуччя, здійснювати заходи щодо заохочення толерантності. 
Має бути заборонено використовувати таку інформацію таким чином, що порушує права людини.

У своїй діяльності органи та посадові особи місцевого самоврядування мають забезпечувати 
підвищення обізнаності громадськості щодо толерантності та недискримінації, гарантувати здій-
снення просвіти з питань рівності. Муніципальна політика та програми у сфері науки та освіти 
мають сприяти взаєморозумінню, злагоді, зміцненню солідарності та толерантності у відносинах 
між людьми тощо.
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Батанов О. В. Муніципально-правові проблеми реалізації принципу рівності та заборони дискримі-
нації у вимірі правової аналітики (на прикладі ЛГБТ-спільноти)

Статтю присвячено дослідженню процесу становлення та реалізації прав осіб, що належать до ЛГБТ-
спільноти у контексті місцевого самоврядування та функціонування територіальних громад. Досліджуються 
проблеми ідентичності як самовизначення, самоідентифікації особи як представника певної соціальної групи 
в контексті прав осіб, що належать до ЛГБТ-спільноти. Обґрунтовується, що сама по собі ідентичність не може 
бути підставою дискримінації. Акцентується увага на важливості безпосередньої реалізації принципу поваги 
до ідентичності особи, протидії та запобігання маргіналізації та демонізації меншин.

Зазначається, що акти з прав людини міжнародного значення і законодавства переважної більшості кра-
їн світу, зокрема й України, ґрунтуються на принципах справедливості, рівності та недискримінації. Автор 
обґрун товує положення про те, що відсутність діючого механізму захисту прав людини і заборони дискриміна-
ції за ознакою сексуальної орієнтації як на національному, так і на муніципальному рівнях неминуче суперечи-
тиме ідеям правової соціальної держави та громадянського суспільства. У зв’язку з цим робиться висновок, що 
розробка ефективного муніципального механізму захисту прав людини і заборона дискримінації за ознакою 
сексуальної орієнтації є нагальними завданнями сьогодення.

Ключові слова: місцеве самоврядування, сексуальна орієнтація, права людини, законодавство, дискриміна-
ція, демократизація, міжнародні стандарти прав людини.

Batanov O. Municipal legal problems of the implementation of the principle of equality and the prohibition 
of discrimination in the measurement of legal analytics (on the example of the LGBT community)

The article is devoted to the study of the process of formation and realization of the rights of persons belonging 
to the LGBT community in the context of local self-government and the functioning of territorial communities. In the 
article is investigated the concept and nature of identity as self-determination, self-identification as a representative 
of a particular social group in the context of the human rights for LGBT. It is proved that the identity itself cannot be 
a basis for discrimination. Attention is drawn to the importance of the immediate implementation of the principle of 
respect for the identity of the person, combating and prevention of marginalization and demonization of minorities.

The entire scope of rights and freedoms, provided by both international human rights documents and modern 
constitutions, was formed as a result of the evolution of ideas about the natural rights, views on the legal equality of 
people, historical formation of certain standards that became the norm of a modern democratic society. Due to the 
dynamic nature of human rights and freedoms, this process is being continued today. The modern conditions of globa-
lization and multiculturalism contribute to the expansion of the human rights catalog enshrined in international human 
rights documents and the formation of new generations of human rights, the list of which includes the right to protec-
tion against discrimination on the basis of sexual orientation and sexual identity, the right to sexual self-determination, 
the right to sexual orientation, the right to sexual identity etc.

It is reported that acts on human rights of international importance and legislation of the most countries of the 
world, including Ukraine, are based on the principles of justice, equality and non-discrimination. The author justifies 
the position that the lack of effective mechanism of protection of human rights and non-discrimination based on sexual 
orientation both at national and municipal levels inevitably conflict with the ideas of social legal state and civil society. 
In this regard, it is concluded that the development of an effective human rights protection municipal mechanism and 
prohibition of discrimination based on sexual orientation are a significant target to achieve. 

It is concluded that, despite the legislative consolidation of the principles of equality and non-discrimination, a real  
effective mechanism of legal protection of human rights in the aspect of sexual orientation is rather a prospect for the future. 
In this regard, for the development of this model and the actual implementation of the principle on equality, it is necessary 
not only to have a law establishing a wide list of human rights and freedoms without setting privileges or restrictions on 
the basis of sexual orientation, but also to ensure that the practical realization of the positive responsibilities of the state in 
the field preventing and combating discrimination and ensuring the restoration of violated rights are being implemented, 
as well as avoiding interference when it comes to registration of civic associations representing sexual minorities. 

Key words: local self-government, sexual orientation, human rights, legislation, discrimination, democratization, 
international human rights standards.
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 
ПАРЛАМЕНТІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Постановка проблеми. Серед низки проблем державного будівництва важливе місце зай-
мають питання, пов’язані з державно-владними інститутами, які функціонують на принципі 
здійснення державної влади на основі поділу на законодавчу, виконавчу та судову, органи яких 
самостійні, рівноправні, незалежні. Особливе місце відповідно до конституцій зарубіжних країн 
відведено законодавчій владі, парламенту, у зв’язку з тим, що в його прерогативу входить роз-
робка та прийняття законів, на яких будується організація та діяльність всієї держави. 

Одним із актуальних питань, що привертають сьогодні увагу правознавців, є аналіз зарубіжно-
го досвіду конституційно-правового регулювання фінансової компетенції парламентів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у наукову розробку концепту-
альних засад конституційно-правового статусу парламенту, його соціальних функцій, повнова-
жень, a також місця і ролі в системі органів державної влади зробили такі українські вчені, як 
Л. Воронова, А. Георгіца, М. Кучерявенко, Т. Латковська, О. Майданник, Н. Оніщенко, Н. При-
шва, І. Словська, Ю. Фрицький, В. Шаповал, Ю. Шемшученко, Н. Якимчук та ін.

Метою статті є дослідження норм конституцій зарубіжних країн на предмет їхнього регулю-
вання фінансової компетенції парламентів як важливого механізму держави, що вирішує соціаль-
но-економічні завдання.

В основу нашого дослідження покладені такі методи: діалектичний, історичний, спеціально-
юридичний, порівняльно-правовий. 

Так, діалектичний метод дав змогу нам дослідити правовий статус парламентів та питання, що 
виникають із приводу правового регулювання їхньої компетенції. Історичний метод було засто-
совано при дослідженні становлення та розвитку фінансової компетенції парламентів зарубіжних 
країн. За допомогою спеціально-юридичного методу були проаналізовані положення та норми 
конституцій зарубіжних країн щодо регулювання складових фінансової компетенції. Порівняль-
но-правовий метод було застосовано при аналізі положень конституцій зарубіжних країн щодо 
регулювання повноважень парламентів у бюджетно-фінансовій сфері.

Основні результати дослідження. Термін «парламент» має давнє походження: його гене-
за пов’язана з феодальними часами, про що свідчить існування парламенту в Ісландії у 950 р.  
У період станово-представницької монархії, крім Англії, термін «парламент» не набув значення 
родового для іменування відповідних установ. І тільки у ХІХ ст. цей термін набув поширення 
у найрозвинутіших на той час країнах. При цьому він вважався здебільшого як політична і на-
укова категорія. 

У сучасний період термін «парламент» як родова назва органу законодавчої влади об’єктивно 
є загальноприйнятим. Водночас він як власна назва відповідних органів офіційно вживаний (за-
фіксований у конституціях) лише в деяких країнах. 

Насамперед, це Велика Британія та інші англомовні країни, які прийняли британську консти-
туційну модель (Австралія, Канада тощо). Він застосовується у конституціях низки європейських 
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країн (Греція, Грузія, Італія, Молдова, Франція). У країн, де органи законодавчої влади мають 
іншу конституційно визначену власну назву, термін «парламент» вживається поряд із власною 
назвою або є складовою відповідної конституційної дефініції [1, с. 229–230]. Прикладом є зміст 
ст. 75 Конституції України: «Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Вер-
хов на Рада України» [2].

У юридичній літературі є різні погляди на визначення поняття «парламент». Не вдаючись до 
детального аналізу різних точок зору із цього питання, дамо узагальнене визначення поняття 
конституційно-правового статусу парламенту. 

Конституційно-правовий статус парламенту являє собою сукупність правових норм, які міс-
тяться у конституції, інших законодавчих актах, характеризує його положення у системі органів 
державної влади і включає в себе низку складових частин-елементів. Із них на перше місце слід 
визначити норми про соціальне призначення парламенту, що конкретизується у його принципах, 
цілях та завданнях. Другу складову конституційно-правового статусу утворюють норми, які ви-
значають компетенцію парламенту. Вона складається із функцій – основних напрямів діяльності, 
a також конкретних повноважень, тобто сукупності прав та обов’язків парламенту. 

Залежно від того, який обсяг конституційної компетенції парламенту в юридичній літературі 
виділяють три її види. У багатьох країнах із парламентарною формою правління компетенція пар-
ламенту необмежена (Греція, Велика Британія, Італія, Ірландія, Японія). У тих країнах, де ком-
петенція парламентів обмежена, обмеження може бути абсолютним або відносним. Прикладом 
абсолютно обмеженої компетенції є Конституція Франції, в якій у статтях 34, 35, 49 міститься 
перелік питань, за якими парламент має право приймати закони та інші рішення. Будь-які інші 
питання є предметом регламентарної влади, яка належить, головним чином, уряду [3, с. 39–40, 
с. 43–44].

Частіше зустрічається відносно обмежена компетенція парламентів, яка характерна для фе-
деративних і децентралізованих унітарних держав. У таких державах компетенція центральної 
влади конституційно обмежена правами суб’єктів федерацій або інших територіальних утворень 
і, відповідно, парламент може діяти тільки в цих межах (США, Іспанія, Колумбія та ін.)

Як зазначалося, парламенти для успішної реалізації своїх соціальних функцій, поряд із законо-
давчою діяльністю наділені також фінансовою компетенцією. До таких повноважень парламенту 
можна віднести затвердження доходів та видатків держави, a також встановлення податків. Вод-
ночас це повноваження реалізується, як правило, у формі закону, являє собою особливу частину 
парламентської компетенції. Про це свідчить і те, що відповідні закони нерідко приймаються за 
спеціальною процедурою, яка відрізняється від процедури прийняття звичайних законів. Необ-
хідно зазначити, що історично фінансова компетенція з’явилася у парламентів раніше, ніж зако-
нодавча: в Англії Парламент був наділений правом встановлювати податки в ХІІІ ст., a приймати 
закони – у ХV ст., у Франції – у ХІV і ХVІІІ ст.

Встановлення державних доходів і видатків – це державний бюджет, який приймається парла-
ментом щорічно. У ньому вказується кошторис всіх фінансових потреб держави та всіх доходів, 
які необхідні для покриття цих потреб. Парламент, затверджуючи бюджет, з одного боку, упов-
новажує уряд витрачати державні кошти відповідно до затвердженого кошторису, за межі яких 
уряд не повинен виходити, a з другого – на уряд покладається обов’язок зібрати необхідні для 
забезпечення доходів держави суми податків та інших надходжень. 

Якщо у Франції, Італії та інших країнах державний бюджет має форму закону, який затвер-
джується на один рік, той самий у США, Великій Британії, Японії та інших країнах – це фінансова 
програма, яка реалізується через систему окремих законів про асигнування та державні доходи 
[4, с. 414–415].

До компетенції парламентів входить також затвердження звіту уряду про виконання бюджету. 
Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 90 Конституції Японії «заключний звіт про державні видатки 
і доходи щорічно піддається ревізії в Ревізійній раді і надається Кабінетом Парламенту разом із 
доповіддю про ревізію на протязі фінансового року, безпосередньо наступного за звітним періо-
дом» [3, с. 392].
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У деяких країнах у випадку незатвердження звіту про виконання бюджету уряд подає у від-
ставку.

Важливе місце серед фінансових повноважень парламентів належить податковим. Як прави-
ло, вони входять у виключну парламентську компетенцію. Особливої уваги заслуговують норми 
Конституції Швейцарії, у змісті якої чітко прописані особливості основних податків (податок на 
доходи фізичних та юридичних осіб, податок на додану вартість тощо), із детальним описом та 
фіксованими відсотковими ставками за ними [3, с. 254–255].

Можна навести й приклад ст. 60 Конституції Болгарії, яка передбачає, що податки та збори, 
a також податкові пільги й обтяження, встановлюються тільки законом, a також входять у ви-
ключну компетенцію Народних зборів [5, с. 404]. Водночас нерідко закони, що встановлюють 
податкову систему, наділяють нижчестоящі органи публічної влади встановлювати визначені по-
датки та збори у встановлених законом межах. 

Наприклад, у ст. 133 Конституції Іспанії визначено, що первісне право встановлювати податки 
належить виключно державі і здійснюється за допомогою видання закону. Автономні співтовари-
ства та місцеві корпорації можуть встановлювати та стягувати податки відповідно до Конституції 
та законів. Будь-яке заставне майно, яке торкається державного оподаткування, має встановлюва-
тися згідно з законом [6, с. 332].

Деякі конституції відносять до повноважень парламентів у фінансовій сфері прийняття рішень 
про грошову емісію (наприклад, ст. 87 Конституції Турецької Республіки) [7, с. 247]. У конститу-
ціях трапляються положення, які уповноважують парламенти на утворення різних позабюджет-
них фондів. Так, у ст. 267 Конституції Індії передбачено, що союзний Парламент та Легіслатура 
(законодавчі збори) штату можуть законом встановлювати резервний фонд, який поповнюється 
у випадку необхідності і який є у розпорядженні Президента республіки або Губернатора штату 
для виробництва непередбачуваних випадків доти, доки Парламент або Легіслатура не включать 
їх у бюджет [4, с. 416]. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що фінансова компетенція 
парламенту складається із функцій – основних напрямів фінансової діяльності держави, a також 
конкретних повноважень щодо затвердження доходів і видатків держави, встановлення податків 
та інших визначених законом повноважень у фінансовій сфері. 

Позитивний досвід, набутий зарубіжними державами, необхідно враховувати для проведен-
ня соціально-економічних реформ в Україні. Також для удосконалення національного зако-
нодавства у фінансовій сфері необхідним є посилення і дієвість парламентського контролю за  
діяльністю уряду, застосування права депутатського запиту, проведення парламентських слу-
хань, отримання інформації від Рахункової палати України, парламентських комітетів, створен-
ня тимчасових слідчих комісій, a також застосування юридичної відповідальності до державних  
органів за порушення у фінансовій сфері.
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Мяловицька Н. А., Златіна Н. Е. Конституційно-правове регулювання фінансової компетенції парла-
ментів у зарубіжних країнах

У статті досліджується поняття конституційно-правового статусу парламенту, a також розглядається поділ 
парламентів залежно від обсягу компетенції. Визначаються поняття та зміст фінансової компетенції парла-
ментів зарубіжних країн шляхом аналізу конституційних норм. Висловлюються пропозиції щодо шляхів удос-
коналення українського законодавства у фінансовій сфері на прикладі зарубіжного досвіду.

Ключові слова: конституція, парламент, фінансова компетенція, доходи, видатки, бюджет, податки. 
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Mialovytska N., Zlatina N. Constitutional legal regulation of a fiscal jurisdiction of parliaments in foreign 
countries

In article the concept of constitutional legal status of parliament which is understood as set of precepts of law 
which to contain in the constitution, other legal acts is researched, characterizes its provision in the system of public 
authorities and includes a number of components – elements. 

From them on the first place it is necessary to determine regulations about social appointment of parliament which 
are concretized in its principles, the purposes and tasks. The second component of constitutional legal status is created 
by regulations which determine competence of parliament. It consists of functions and also specific powers. Separation 
of parliaments depending on competence amount is considered: absolutely unrestricted, rather limited. 

The concept and content of a fiscal jurisdiction of parliaments of foreign countries which consists of the main 
directions of financial activities of the state and also specific powers according to income and expenses of the state, 
establishment of the taxes and other powers in the financial sphere determined by the law is determined. 

Some ways of enhancement of the Ukrainian legislation in the financial sphere are offered.
Key words: constitution, parliament, a fiscal jurisdiction, reach, expenses, the budget, taxes.
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ПРАВО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:  
СТАНОВЛЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Постановка проблеми. Сьогодні вагомого значення набуває глобалізація, яка відчутно впли-
ває на всі сфери життя сучасного суспільства, і, зокрема, його правовий розвиток.

Для України значущість наукового аналізу сучасних тенденцій розвитку права посилюєть-
ся тим, що наша держава перебуває в процесі приведення правової системи у відповідність до 
міжнародних правових стандартів. Інтеграція України у світове співтовариство, європейський 
правовий простір, a також необхідність подальшої гармонізації законодавства нашої держави до 
права Європейського Союзу зумовлюють необхідність подальших наукових досліджень права 
у глобалізованому світі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичну основу статті становлять наукові 
праці таких науковців, як С. Алексєєв, Є. Бурлай, Д. Вовк, Р. Войтович, В. Забігайло, А. Заєць, 
М. Козюбра, В. Костицький, І. Лукашук, А. Луць, С. Максимов, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, 
О. Петришин, П. Рабінович, В. Селіванов, О. Скакун, М. Цвік, Ю. Шемшученко та ін. Існує необ-
хідність у формуванні певного узагальненого погляду на право як елемент сучасного глобалізо-
ваного суспільства. На нашу думку, чимало досліджень у цій сфері характеризується фрагмен-
тарністю, спрямованістю на окремі питання. З огляду на це, існує потреба дослідження розвитку 
права, зумовленого глобалізаційними процесами.

Мета статті полягає у формуванні загальнотеоретичного бачення основних тенденцій розвит-
ку права, зумовлених глобалізаційними процесами.

Основні результати дослідження. Глобалізація, що зумовила зміну парадигми економічного 
розвитку, зробила істотний вплив на процеси як світового, так і державного розвитку [1, с. 79]. 
Сучасне право та всі соціальні явища та процеси, які визначають його розвиток і функціонування, 
перебувають під визначальним впливом глобалізації. Глобалізацію слід тлумачити як об’єктивне 
явище сучасності, в основі якого лежать процеси формування принципово нових відносин між 
країнами і народами на основі взаємозв’язку та взаємозалежності між ними у всіх сферах жит-
тєдіяльності [2, с. 5]. Процеси глобалізації зумовлюють необхідність формування достатнього 
правового підґрунтя для забезпечення гармонійного співіснування націй і вирішення загально-
людських проблем. Право є найважливішим елементом глобалізації і необхідним нормативним 
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фундаментом. Також сутнісні характеристики глобалізації, її проблеми і перспективи зумов- 
люють особливості розвитку права та його значення. Глобалізація не тільки впливає на всі форми 
життя, a й видозмінює їх, змінює їхні функції та призначення. Вплив глобалізації на антрополо-
гічні фактори призводить до зміни як змістовних параметрів прав людини, так і форм та засобів 
їхньої реалізації; зокрема, на юридичні фактори – до посилення взаємовпливу та взаємодії між-
народного та національного правопорядків. Глобалізація як самостійний фактор розвитку права 
зумовлює необхідність вироблення певних загальних правових стандартів, які дадуть змогу пере-
йти до якісно нового співіснування націй у сучасному світі на гуманістичних засадах. 

Сьогодні внаслідок ускладнення економічних, культурних та інших соціальних зв’язків тен-
денції збільшення соціальної свободи сформували плюралізм суб’єктів, які формують право на 
позадержавному рівні. Як наслідок, формується досить складна система правового регулювання 
суспільних відносин на національному, міжнародному та наднаціональному рівнях [3, с. 51]. 

В умовах глобалізації на зміну примату національного права фактично прийшов примат між-
народного права. Якщо раніше участь національних держав у формуванні міжнародного права 
була більше визначеною, то в сучасних умовах державам частіше доводиться зважати на норми 
міжнародного права, що вже прийняті [4, с. 238]. Але процес взаємодії міжнародного права з на-
ціональним правом має істотний потенціал нормотворчого й інституціонального характеру для 
обох правових систем, саме право вдосконалюється з появою та розширенням сфери його спіль-
ного регулювання. Сучасне право і всі соціальні явища та процеси, які визначають його розвиток 
і функціонування, перебувають під визначальним впливом глобалізації. Глобалізація породжує 
універсалізацію права, що відбувається у формі правової інтерналізації та правової конвергенції 
[5, с. 8].

Людина здатна до органічного і духовно піднесеного самоздійснення, розкриття всіх своїх 
потенційних та творчих можливостей, проте, щоб подолати відчуженість людини і права, яка ще 
так поширена в сучасному суспільстві, право має бути динамічним, дієздатним, постійно набли-
жатися до конкретного індивіда. З оновленням законодавства і накопиченням відповідної право-
застосовної практики все очевиднішим стає розрив між новим демократичним законодавством 
і низьким рівнем правосвідомості населення. 

Сьогодні суспільство характеризується різким падінням уваги до права, або, навіть можна ска-
зати, зневагою до багатьох правових положень та настанов. І нікого не здивуєш явищами право-
вого нігілізму та правового песимізму [6, с. 68]. Сучасний кризовий стан та його прояви поро- 
джують стійкий соціальний і правовий песимізм, що трансформується із площини емоцій, почут-
тів, переживань у площину переконань, ставлення, уявлень, стереотипів. Це й обумовлює ту чи 
іншу, на жаль, не завжди бажану для суспільства поведінку індивіда [7, с. 118].

Песимістичні настрої багато в чому нівелюють, відкидають повагу до права як найбільш дієво-
го регулятора суспільних відносин. У цих умовах, на нашу думку, необхідне відродження поваги 
до права, принципу верховенства права, принципу законності, підвищення авторитету закону. 
Досліджуючи взаємозв’язок людини і права, не можна ігнорувати аналіз сутності самої людини, 
a сутність ця така складна та багатогранна в практичному і науковому сенсах [8, с. 4], що «ви-
окремити проблему людини – це означає, в той же час, виокремити проблему свободи, творчос-
ті, особи, духу й історії» [9, с. 19]. Тому є необхідність досліджувати право як антропологічне 
явище. Найважливіше сутнісне в людині – це її внутрішнє, суб’єктивне, духовно-психологічне. 
В інтерсуб’єктивності людина вирішує ким вона є, що являють собою інші. Екзистенціалізм пов-
ністю перекладає на людину проблему її людської сутності і сенс буття: яким ти себе створиш, 
таким ти і будеш.

Персоналістична філософія оголошує особистість цінністю, що здатна утримувати в собі уні-
версальне, і тому є співвідносною Богові, природі, суспільству. Людина – це духовна субстанція, 
духовна енергія, що сублімується в творчості, це «царство духу» [6, с. 72]. 

Запропонована автором модель права дає змогу розглядати ефективність різних інтелектуаль-
них і соціально-психологічних стратегій формування права в сучасних умовах. У ній враховують-
ся такі компоненти, як інформація, що безпосередньо міститься в праві, ціннісне значення віри, 
відношення між цими компонентами, що утворюють структуру права. Ця система розглядається 
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як зміст права, категоріальний спосіб представлення цього змісту – як неявної структури, який 
є ні чим іншим, як формою права. Кожна стратегія формування права предметно орієнтована, 
володіє певною функцією в структурі діяльності суб’єкта.

Право як результат і суб’єктивна підстава діяльності лише частково представлено у вигляді 
явного знання. У такому разі це ціннісно значуща інформація з позитивним або негативним зна-
ченням віри. На думку автора, у право перетворюється лише та інформація, яка не тільки теоре-
тично, a й практично важлива для людини, якій вона довіряє не тільки розумом, a й почуттями.

Таким чином, право – складне, комплексне утворення, яке містить компоненти: знання, цінніс-
ну орієнтацію, позитивне та негативне значення віри. Віра в основі має як на рівні свідомості, так 
і в підсвідомості, і, головне, в самому процесі практичну дію. Це і дає змогу їй лінгвістично ви-
переджати раціональне мислення: спочатку про зміст нової ідеї здогадуються, a потім вже нама-
гаються раціонально обґрунтувати її. Гіпотеза має не тільки раціональну підставу, як вірування, 
що йде від інших сфер духовної діяльності, вона повинна враховуватися при функціонуванні всіх 
компонентів (надправа). Віра – це таке ставлення суб’єкта до об’єкта, яке накладається буквально 
на всі суб’єкт-об’єктні і суб’єкт-суб’єктні відносини. Найбільш тісно це відношення пов’язано 
з реалізацією можливого, відрізнення можливого від неможливого.

Крім дослідної, емпіричної чи теоретичної інформації, у праві завжди присутній спосіб його 
уявлення (репрезентація). Найфундаментальніші способи репрезентації реальності є найбільш за-
гальною основою права. Кожна з характеристик буття являє собою систему опозицій, таких як: 
істинне значення змісту віри, ціннісне ставлення, протиставлення суб’єкта суб’єкту за способом 
репрезентації реальності (форма права, тип обґрунтованості права).

Однак суб’єкт не завжди усвідомлює всю систему опозицій. Мабуть, цей факт позначаєть-
ся на усвідомлених операціях. Від цього залежить структурно-операціональна значущість права. 
Можна також говорити про операційний простір права. Тут мається на увазі мережа «контрар-
них» відносин між цим правом і іншим, які перебувають у будь-якому опозиційному відношенні. 
Чим ширше опозиційний простір, тим більше при інших рівних умовах його евристична цінність.  
Евристична цінність права залежить також від типу підстави права. Не тільки безпосередня 
інформація, що міститься у праві, оформлюється на базі того чи іншого способу подання, a й 
оформлюється і відповідна підстава права.

Право, повторюючись й інтегруючись один з одним, перетворюється у стійкий стан суб’єкта 
(особистості, соціальної групи, суспільства, людства). Концентруючись і редуцируючись, ці аксіо-
логічні стани стають властивостями суб’єкта, тобто правом, що визначає напрям його поведінки.

Право є основою вольових устремлінь, фундаментом активності та ініціативності людини. 
Воно синтезує в собі результати функціонування всієї системи цілеспрямованого виховання  
індивідуального і колективного суб’єкта. Поняттю «право» органічно притаманна певна внутріш-
ня спрямованість, саморефлексивність. Суб’єкт немовби «вдивляється» у власний духовний світ, 
зіставляючи міру відповідності своїх знань, поглядів, уявлень й установок актуальним життєвим 
потребами та інтересами, a також реальним умовам їхнього задоволення.

Право як властивість суб’єкта характеризується такими параметрами: спрямованістю (гума-
ністичною, антигуманістичною, оптимістичною, песимістичною тощо); інтенсивністю, глиби-
ною (поверхневої, тобто на рівні слабкої когнітивності, середньої глибини), що охоплює сферу 
свідомості і підсвідомості, без усвідомлення своїх фундаментальних способів подання, і глибо-
кої – повної, що охоплює сферу свідомості і безсвідомості широтою.

Спонукальна сила права проявляється в його впливі на всі компоненти світогляду. Воно спів-
відноситься зі світоглядом як частина і ціле. Процеси формування світогляду і права збігаються, 
хоча й мають свої особливості. Світогляд функціонує через право в правильності його вихідних 
концепцій і основоположень. Право розширює, поглиблює світогляд, реалізуючи свої функції. 
Якість права, зрозуміло, залежить від того, на основі якого рівня суспільної свідомості воно сфор-
мувалося – буденної або теоретичної.

Із відривом свідомої сфери від чуттєво емоційної, несвідомої сфери «випаровується» і саме 
аксіологічне поле сприйняття суб’єкта. У цьому разі воно може трансформуватися в нейтраль-
но-інформаційний масив знань. Ось чому ідеологія, відірвана від стійких настроїв, сподівань 
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і прагнень широких мас безпорадна. Тому необхідно володіти механізмом перекладу аксіоло-
гічних значень з одного рівня на інший, адже це потужні механізми утворення шкали цінностей 
суб’єкта.

Досить часто право може приймати і «збочені» форми, особливо, коли суб’єкт некритич-
но засвоює певні уявлення, догматично сприймає будь-які принципи. Залежно від уподобань 
суб’єкта, воно має позитивну або негативну спрямованість, або індиферентне, a за своєю фор-
мою – суб’єктивне і належить конкретному суб’єкту. Різниця видів права залежить від характеру 
підстав і їх прийняття. Хоча право реального суб’єкта і не може бути суто інформаційним, все 
ж такий тип доцільно виділити. Люди цього типу вірять в інформацію, для них вона найвища 
цінність. Зазвичай ця віра поєднується з вірою в раціональні форми організації інформації. Якщо 
останнього моменту немає, то фактично немає ніякого права. У цьому разі поведінка суб’єкта 
з легкістю змінюється залежно від змін інформаційних потоків, він є маріонеткою. Тоді, коли 
право інформаційного типу пов’язано з логічними та іншими раціональними формами обробки 
інформації, право цього виду можна назвати раціональним.

Інформаційне поле суб’єкта не існує саме по собі, a завжди пов’язане з якимось способом по-
дання, при цьому цей факт може як усвідомлюватися, так і не усвідомлюватися, «пальма першо-
сті» може надаватися безпосередньо інформації або способам її подання. У такому разі, коли явна 
перевага надається способам репрезентації і реальності, можна умовно назвати репрезентатив-
ним типом права. Репрезентативно-інформаційний тип права пов’язаний із великою активністю 
лівої півкулі головного мозку.

Найціннішим видом права є те, в якому гармонійно поєднуються всі поля права, хоча якесь 
поле все ж таки є домінуючим. Крім того, у конкретній ситуації, особливо екстремальної, домі-
нанти можуть змінюватися. Оскільки завдання типології права багатопланове, то для її розвитку 
потрібно кожен раз виділяти види права на основі різних підстав, бо, як відомо, не може бути 
ніякої класифікації, яка була б релевантна всім рівням і цілям дослідження.

Головний зміст права, який визначається його домінуючими полями, задається різними ти-
пами сприйняття суб’єкта: емоційно-образним, інформаційно-раціональним, репрезентативним, 
репрезентативно-інформаційним тощо.

Автором типи права виділяються за рівнем свідомості, на якому вони, перш за все, формують-
ся. Як властивість суб’єкта, право виробляється саме в результаті взаємодії двох протилежних ме-
ханізмів: свідомого і безсвідомого. Результативний вплив на право суб’єкта передбачає певне ви-
користання деяких засобів для перекладу або трансляції інформації зі свідомості в підсвідомість 
і назад. Тому важливі не тільки потоки інформації, безпосередньо спрямовані в центр свідомості, 
a й на його периферію, звідки вони проникають у підсвідомість.

Тип права залежить від ціннісного ставлення засобів діяльності суб’єкта до його подання про 
належний результат як ідеальний. Виділені за цим критерієм різні види права розкладаються за 
шкалою: від шкали, яка виражається максимою (мета виправдовує засоби), ціна якої нам добре 
відома, особливо коли і самі цілі значною мірою виявлялися ілюзорними, до шкали, яка виража-
ється формулою: «Ніяка мета не може бути виправданням антигуманних засобів!». Ставленням 
засобів до діяльності суб’єкта до ідеалу конкретизується важлива властивість права, що склада-
ється в детермінації головної спрямованості поведінки суб’єкта.

При формуванні права як властивості суб’єкта важливо враховувати складні процеси, що від-
буваються у нашому глобальному світі, виділяти діалектику загального і приватного, класового 
і загальнолюдського. Під впливом єдиних за своєю природою глобальних викликів та імперативів 
соціально-економічного розвитку сучасного суспільства, звужується сфера світоглядних розбіж-
ностей. А між полярно протилежними ідеологіями проявляються точки дотику – конвергуючі 
елементи. Це об’єктивні веління часу, що відображають прогресивну тенденцію поступального 
розвитку людства. Отже, змінюються його ціннісні аргументації, змінюється підстава й істот-
ний зміст права суб’єкта, його моральні гносеологічні і соціально-психологічні механізми реа-
лізації. На думку автора, перспективу подальшого дослідження цієї проблеми становить пошук 
оптимальних методів і форм соціально-психологічної діагностики заходів права особистості та 
її вплив на творчу активність суб’єкта. Вибір тактик, засобів і методів формування права визна-
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чається на підставі комплексів авторів, природи суб’єкт-об’єктних і суб’єкт-суб’єктних відносин, 
між явною і латентною структурами права.

Зміст права становить не фізично відчутна предметність, a норми, цінності і змісти. Оперуючи 
ними, людське мислення вибудовує специфічну за своїми ознаками і властивостями реальність, 
що називається правовою. У цієї реальності, незважаючи на те, що природа її компонентів має 
переважно духовний, ідеальний характер, повинен бути соціокультурний субстрат, без якого ні 
норми, ні цінності, ні смисли права не змогли б впливати на людину. Субстратом, звичайно, нази-
вають здатні почуттєво сприйматися основи ідеально-духовних реалій, що впливають на людину. 
Оскільки всі ті духовні форми, що так чи інакше пов’язані з людиною, обтяжені матеріальністю, 
то субстратність присутня практично всюди, включаючи найтонші і піднесені духовні прояви на 
зразок музики, релігії і моральності. Право в цьому разі не є винятком.

У права, як і в усього на світі, є причини його появи, розвитку і функціонування, і їх дослі-
джує теорія права. Але, крім них, існують ще й причини цих причин, або загальні основи буття 
правової реальності. Маючи метафізичний, онтологічний, культурологічний, антропологічний, 
екзистенціальний характер, ці основи не є предметом чистої юриспруденції, a утворюють пред-
мет філософії права. Розмірковуючи про неї, філософія виходить далеко за межі теорії права і за-
нурюється у питання, що стосуються природи буття і небуття, хаосу і порядку, цивілізації і куль-
тури, добра і зла та ін.

Через пульсуючу ритміку відношень внутрішніх протилежностей будь-яка правова реалія пе-
ребуває у властивій їй якості, розпадається і знову об’єднується в цілісність, залишається собою 
і стає іншою, піддається впливу ентропії й активно протидіє їй [10, с. 16–17].

Право опосередковане соціально-історичним досвідом, і в цьому сенсі воно апостеріорне, a не 
апріорне. Тому природу права (соціально-історичний зміст і зміст буття права, його сутності й 
існування) не слід плутати ні з правом природи (із природною даністю права), ні з природою ро-
зуму (з апріорною даністю права із чистого розуму), хоча і розум, і природа відіграють істотну 
роль в історичному процесі генезису і розвитку права [11, с. 61].

Антропологічне дослідження права дало можливість сформувати методологію, яка може по-
яснити духовно-правовий світ людини, не протиставляючи людину природі, a поєднуючи їх, не-
зважаючи на багатовимірність поведінки людини у природно-правовому просторі. Під впливом 
різноманітних правових норм інтелект формує дух людини, що в результаті відображається в її 
поведінці. Оскільки на зміну філософській антропології приходить екзистенціалізм, то методоло-
гічними засадами стають не раціональні, a інтелектуальні, ірраціональні, духовні засади. Право 
яке не знає меж, перебуває у таємничому світі духовності, має підсвідомі і безсвідомі прояви, 
володіє трансцендентальними властивостями настрою та почуттів, налаштовує людину на відпо-
відні дії [11, с. 62]. 

Нове бачення сутності права можливе тільки через заперечення метафізичного суб’єкта і від-
кидання класичного тексту, при переході до нового розуміння суб’єктивності і тексту. Духовне 
життя складається з екзистенційних суперечностей і виражається в діалектиці душевних рухів. 
Тобто передбачається узгодження індивідуального і соціального через інтеграцію свідомого і не-
свідомого, раціонального і нераціонального в самій людині, де індивідуальне не тільки співвід-
носиться, a й протистоїть соціальному, a у своєму вищому прояві означає протидію тискові сус-
пільного оточення з метою обстоювання своєї природної чистоти та досконалості на противагу 
суспільним катаклізмам і дисгармонії [10, с. 17].

Висновки. Особливістю праворозуміння в епоху глобалізації є те, що нині існує низка сут-
нісних ознак (принципів права), формального і змістовного рівнів, які визнаються невід’ємними 
властивостями права, що визнані міжнародною спільнотою. Ці ознаки становлять певні ідеальні 
стандарти права, з якими порівнюється право суверенних держав.

Право – це явище, що виникає разом із суспільством. Його метою є забезпечення співіснуван-
ня людей на засадах справедливості, сутність якого зумовлена низкою біосоціальних факторів. 
Культурні, юридичні, економічні, політичні, антропологічні фактори в межах глобалізації набу-
вають нового забарвлення, нового змісту, що зумовлено сутнісними особливостями глобалізації. 
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Остання. Зважаючи на власну унікальність і специфіку, існує як самостійний сучасний чинник 
розвитку права.

Процеси глобалізації зумовлюють необхідність формування достатнього правового підґрун-
тя для забезпечення гармонійного співіснування націй і вирішення проблем загальнолюдського 
масштабу. Право є найважливішим елементом глобалізації, її необхідним нормативним фунда-
ментом.

Результатом об’єднання є напрацьовані міжнародною спільнотою норми і правила поведін-
ки держав, створення міжнародно-правових механізмів забезпечення досягнення певних цілей. 
Основна роль сучасної держави полягає у виборі стратегій розвитку суспільства та формування 
нової парадигми його функціонування, які здатні забезпечити: а) участь суспільства у глобалі-
зації; б) послідовність та ефективність глобалізаційних процесів для суспільства. Глобалізація 
породжує універсалізацію права, що відбувається у формі правової інтернаціоналізації та пра-
вової конвергенції. На нашу думку, національні правові системи в процесі правової конвер-
генції та інших інтеграційних явищ повинні поступово вплітати свій специфічний зміст у за-
гальну тканину загальнолюдської, світової правової культури, всередині якої відмінності між 
національними системами повинні зберегтися настільки, щоб можна було говорити про єдність 
різноманіття [5, с. 18]. Універсалізація права охоплює юридичну норму, юридичну освіту, юри-
дичну практику, систему норм і принципів права.

Доведено, що чинники існування розвитку права на сучасному етапі набувають нового за-
барвлення та змісту, що зумовлене особливостями глобалізації; зроблено висновок про відсут-
ність достатніх підстав для ствердження, що глобалізація спричиняє крах національних держав. 
Обґрунтовано, що під впливом глобалізації відбувається обмеження державного суверенітету, 
інтерналізація функцій держави, модернізація державного правління. Право розуміється як со-
ціальний регулятор, що об’єднує загальноцивілізаційне та особливе, притаманне конкретному 
суспільству. Право отримує завершеність свого буття через його практичну реалізацію. Регіо-
налізація не виключає глобалізації як інтеграції та уніфікації на світовому рівні, a є необхідною 
передумовою.
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Плавич В. П. Право в умовах глобалізації: становлення, особливості і тенденції розвитку
У статті проаналізовано ознаки права з погляду особливостей сучасного розуміння права, способів право-

вої інтеграції, фактори розвитку права в глобалізованому світі. Досліджено сутнісні характеристики глобаліза-
ції як визначального явища сучасності, її прояви в основних сферах життєдіяльності суспільства.
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Визначені основні тенденції розвитку права, які зумовлені глобалізаційними процесами. Досліджено пра-
вову інтеграцію як об’єднання національних правових систем шляхом приведення їх базових елементів у від-
повідність до визначених правових стандартів.

Ключові слова: глобалізація права, правова інтеграція, фактори розвитку права, способи правової інтеграції.

Plavich V. The law in the globalization conditions: formation, features and trends of development
The scientific article analyzes the feature of law from the point of view of a particularly modern understanding of 

law, ways of legal integration, factors of the development of law in a globalized world. The essential characteristics of 
globalization, as the determining phenomenon of modernity, its manifestation in the main spheres of the life activity 
of society are studied.

The main tendencies of the development of law, which are determined by globalization processes, are determined. 
Legal integration as an association of national legal systems has been studied, by bringing their basic elements into 
conformity with certain legal standards.

Key words: globalization of law, legal integration, factors of law development, ways of legal integration.
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ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ПРАВА  
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1917–1918 рр.)

Постановка проблеми. У сучасних умовах розбудови правової системи незалежної Украї-
ни, її поступової інтеграції в європейський простір актуалізується звернення уваги до минулої 
правової спадщини. При цьому важливо наголосити, що сучасна Українська держава, її право 
перебувають у перехідному стані, a отже, існує низка проблем, пов’язаних із визначенням систе-
ми джерел права, їх структуризацією, упорядкованістю тощо. Відтак закономірним є прагнення 
проаналізувати джерела права Української Народної Республіки (далі – УНР), оскільки перша 
українська національна держава ХХ ст. і її право також перебували у перехідному періоді, який 
відрізнявся драматизмом історичної ситуації, військовим конфліктом, соціальною і правовою  
активністю народу. Тому, як ми вважаємо, досвід формування системи джерел права УНР є слуш-
ним і повчальним для сьогодення; необхідною є побудова стрункої і чіткої, a не хаотичної і роз-
балансованої, системи джерел права України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У науковій літературі проблемам джерел права 
УНР присвячено низку праць. Переважно в них досліджено проблеми становлення і розвитку 
конституційного, земельного, кримінального, трудового законодавства УНР, впливу правосвідо-
мості на правотворчий процес тощо. Проте в історично-правовій науці існує прогалина, пов’язана 
з історично-правовим аналізом усього комплексу джерел права у період існування УНР. 

Мета статті полягає у з’ясуванні системи джерел права УНР, виявленні їх змісту, ролі і зна-
чення у процесі встановлення правопорядку у державі. 

Основні результати дослідження. Основним джерелом права у період існування УНР були 
нормативно-правові акти, a серед них – закони. Цікавим є питання: чи можна віднести до за-
конів ІІІ і ІV універсали Української Центральної Ради (далі – УЦР)? Адже універсали були 
специфічними політико-правовими документами, за формою нагадували декларації чи відозви 
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до народу. Проте вони містили низку важливих нормативних приписів конституційно-правового 
характеру. Так, у ІІІ Універсалі (7 листопада 1917 р.) містилися такі положення, як скасування 
права власності на панські, удільні, церковні та інші землі, встановлення 8-годинного робочого 
дня, скасування смертної кари, забезпечення прав і свобод громадян тощо [1].

ІV Універсал (9 січня 1918 р.) проголошував незалежність УНР, підтверджував всі права і сво-
боди громадян, закріплював положення, що всі нації будуть користуватись правом національно-
персональної автономії, встановлював, що ліси, води і надра, як «добро українського трудящого 
народу», переходять у порядкування держави тощо [2]. Враховуючи зазначене, можна стверджу-
вати, що універсали були законами і мали конституційно-правовий характер.

Іншим важливим джерелом була Конституція УНР від 29 квітня 1918 р. (Статут про дер-
жавний устрій, права і вольності УНР). Її прийняття підсумувало увесь складний процес кон-
ституційного правотворення в УНР, закріпило політичні ідеї УЦР, сприяло нормативному 
«оформленню» правової системи держави. Конституція УНР достатньо досліджена у науковій 
літературі, тому вкажемо на її найбільш важливі норми, які свідчать про ставлення законодавця 
до джерел права УНР. Так, у Конституції УНР отримав закріплення принцип поділу державної 
влади на три гілки, що означало: існує єдиний орган законодавчої влади, яким було визнано 
Всенародні Збори (пр. 23). Саме Всенародні Збори (парламент) мав право приймати закони; 
Конституція УНР встановила і виключне право парламенту на прийняття законів (постанов) 
щодо таких питань, як-то: збір податків, державні позики, обов’язкова військова або міліцейська 
служба громадян, оголошення війни, підписання миру, встановлення «одиниці міри, ваги і мо-
нети» (пр. 44–49) [3].

Вища виконавча влада в УНР мала належати Раді Народних Міністрів, до компетенції якої 
входило вирішення питань, які залишались поза межами діяльності органів місцевого самоуправ-
ління, або які стосувались інтересів всієї держави. Також Рада Народних Міністрів мала контро-
лювати і координувати діяльність зазначених органів, не порушуючи їх компетенції, та допомага-
ти в їх діяльності (пр. 24, 50) [3]. Вищий орган виконавчої влади мав право видавати в межах свої 
компетенції відповідні підзаконні акти (хоча Конституція УНР не визначила форму цих актів).

Отже, у процесі нормотворчості був проведений чіткий розподіл між законами і підзаконними 
актами. Свідчення цьому знаходимо у відповідних положеннях ІІІ Універсалу. Так, у цьому доку-
менті проголошувалося, що до моменту легітимізації Установчих Зборів України право видавати 
закони належить лише УЦР, a Генеральний Секретаріат є урядом і виконавчим органом. Більш 
чітко про зазначений розподіл говориться у Законі УНР від 25 листопада 1917 р. «Про право-
наступництво». Зокрема, у р. І визначено, що «виключне і неподільне право видавати закони для 
Української Народної Республіки належить – Українській Центральній Раді», a у ст. 2 р. ІІ за-
кріплено положення, що «право видавати розпорядження в обсягу урядування, на основі законів, 
належить Генеральним Секретарям Української Народної Республіки» [4].

Слід зазначити, що з проголошенням УНР УЦР рішуче узяла курс на розбудову власної нор-
мативно-правової бази, яка відповідала б новим суспільним відносинам, що почали складатись 
після Лютневої революції 1917 р. Передусім, увага приділялась прийняттю актів у різних галузях 
публічного права. Так, можна назвати кілька важливих документів у сфері конституційного за-
конодавства. Крім названих вище ІІІ та ІV універсалів, Конституції УНР, Закону «Про правонас-
тупництво, були прийняті такі закони: від 11 та 17 листопада 1917 р. «Про вибори до Установчих 
Зборів УНР», від 9 січня 1918 р. «Про національно-персональну автономію», від 2–4 березня 
1918 р. «Про громадянство», від 6 березня 1918 р. «Про поділ України на землі». 

Значна увага УЦР приділялась нормативному забезпеченню функціонування фінансової сис-
теми УНР. Для цього були прийняті такі закони: від 9 грудня 1917 р. «Про Головну скарбницю 
і Держбанк УНР», від 19 грудня 1917 р. «Тимчасовий закон про випуск державних кредитових 
білетів УНР», від 1 березня 1918 р. «Про грошову одиницю, биття монети та друк державних 
кредитових білетів», від 11 квітня 1918 р. «Про тимчасові розписи видатків на 1918 р.».

Законодавча діяльність Центральної Ради поширювалася і на інші сфери. Зокрема, у галузі 
трудового законодавства були прийняті важливі закони: від 28 листопада 1917 р. «Про робітничі 
комітети», від 25 січня 1918 р. «Про 8-годинний робочий день», від 2 березня 1918 р. «Тимчасо-
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вий статут громадських робіт», від 22 квітня 1918 р. «Про фабрично-заводські комітети» та інші, 
у сфері земельного законодавства – від 18 січня 1918 р. «Тимчасовий земельний закон УНР» та 
поправка до цього закону від 29 квітня 1918 р., у галузі кримінального законодавства – закони від 
19 листопада 1917 р. «Про амністію», від 5 березня 1918 р. «Про покарання учасників воєн і по-
встань проти Української держави», від 16 квітня 1918 р. «Про недоторканість членів Централь-
ної Ради», циркуляр від 13 квітня 1918 р. «Про затримання і притягнення до відповідальності 
чужинців-спекулянтів, які не мають документів на право в’їзду на територію УНР». 

Проте складна суспільно-політична ситуація в країні, війна з більшовицькою Росією та деякі 
інші причини гальмували розвиток нормативно-правової бази УНР. За цих умов повністю скасу-
вати чинність старого (імперського) законодавства було не можливо. Саме тому у законі «Про 
правонаступництво» містилися положення, що «всі закони і постанови, які мали силу на території 
Української Народної Республіки до 27 жовтня 1917 року, оскільки вони не змінені і не скасовані 
Універсалами, законами і постановами Української Центральної Ради, мають силу і надалі, як 
закони і постанови Української Народної Республіки» (ст. 1 р. ІІ), до видання розпоряджень гене-
ральними секретарями УНР «зостаються в силі розпорядження російської влади, які були видані 
до 27 жовтня 1917 р., оскільки вони вже не змінені або не скасовані Українською Центральною 
Радою та Генеральним Секретарством» (ст. 2 р. ІІ) [4].

Отже, факт наявності таких положень свідчив, що УЦР включила до нормативно-правової 
бази УНР закони і підзаконні акти колишньої Російської імперії та Тимчасового уряду, але у тій 
частині, яка не суперечить новому законодавству. Саме тому у сфері трудового, цивільного, кри-
мінального, процесуального законодавства продовжували діяти, відповідно, закон Тимчасового 
уряду від 22 червня 1917 р. «Про розпорядок розвитку і прикладення діючих законів про охорону 
праці», Звід законів Російської імперії (Х том), Кримінальне Уложення 1903 р., імперські стату-
ти, що визначали порядок утримання у в’язницях, різноманітні тюремні інструкції, постанова 
Тимчасового уряду від 2 серпня 1917 р. «Про вжиття заходів проти осіб, що загрожують обороні 
держави, її внутрішній безпеці та завоюванням революції 1917 року», ухвала Тимчасового уряду 
«Про відповідальність за ображення дипломатичних представників іноземних дружніх держав», 
Статут кримінального судочинства 1864 р., Статут цивільного судочинства 1864 р. та низка ін-
ших нормативно-правових актів.

В УНР чинними були і правові звичаї. Так, окремі норми земельного, сімейно-шлюбного, 
спадкового права відтворювали норми звичаєвого права. Хоч і в опосередкованій формі, але все 
ж УЦР проголосила чинність деяких норм звичаєвого права. Саме так ми можемо тлумачити на-
ступну частину тексту ІІІ Універсалу: «Суд на Україні повинен бути справедливий, відповідаль-
ний духові народу. З тою метою приписуємо Генеральному Секретарству Судових Справ зробити 
всі заходи упорядкувати судівництво і привести його до згоди з правними поняттями народу» [1] 
(виділено авторами. – А. Ш., С. К.). 

У сучасній науковій літературі висловлюється справедлива думка, що в окремі історичні пе-
ріоди зростає роль регулюючої функції правосвідомості. Так, слід погодитись з думкою деяких 
дослідників, що в умовах стабільного державного ладу, усталеної правової системи, розвиненої 
юридичної техніки, коли домінує нормативно-правовий акт, правосвідомість як джерело права 
зазвичай не розглядається. Проте в умовах формування національної правової системи, соціаль-
них революцій, кардинальних перетворень у соціальній структурі суспільства, при відсутності 
достатньої нормативної бази, стійкої і розгалуженої системи законодавства, чіткого механізму 
її реалізації, нормативна функція правосвідомості проявляється особливо виразно [5, с. 41–42;  
6, с. 44–45]. 

Загалом можна говорити, що така функція правосвідомості набуває свого вияву у перехід-
ний період, коли ще не розбудована струнка і чітка система національного законодавства, яке 
б повністю регулювало «нові» суспільні відносини. Крім того, законодавство попередньої доби 
у більшості випадків вже не може здійснювати регулюючий вплив на такі відносини, оскільки 
створювалось для зовсім інших умов. Класичним прикладом такого перехідного періоду є доба 
УНР. І хоча в офіційних документах УНР ми не знаходимо закріплення правосвідомості як дже-
рела права, все ж вона мала значення регулятора суспільних відносин.
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Зрозуміло, що у досліджуваний нами період активізується роль народної правосвідомості, яка 
у сфері правотворчості проявляється у правових звичаях, і, особливо – революційної правосві-
домості. Її конкретним виразом, як вважають деякі науковці, є погляди конкретного судді щодо 
«революційної доцільності», сформовані на основі відповідного рівня правової культури; або по-
гляди конкретного судді щодо політичної доцільності [7, с. 57; 8, с. 39]. 

Революційна правосвідомість стає одним із джерел права у сфері правозастосування, переду-
сім – у судовій сфері. Однак революційна правосвідомість була притаманна діяльності радянських 
судів. Для УНР же притаманним було існування професійності правосвідомості суддівського 
корпусу, a судді надавали перевагу законодавству. Як ми вважаємо, саме така форма правосвідо-
мості відображає принципи законності та справедливості у діяльності судів. Очевидно, саме для 
забезпечення справедливого суду УЦР у ІІІ Універсалі постановила, що судівництво в УНР має 
базуватися на «правових поняттях народу», a не на революційній правосвідомості. Навіть надзви-
чайні судові органи – військово-революційні суди, діяльність яких підлягала нормам «Інструкції 
військовому революційному суду» від 5 березня 1918 р., мали вирішувати справи, дотримуючись 
принципу законності, їх вироки мали відповідати чинному законодавству. 

Слід зазначити, що слабкість державного механізму, незавершеність судової реформи в УНР, 
у значній кількості випадків – неефективність діяльності органів державної влади й управління 
на місцях, викликали потребу у населення (особливо в сільській місцевості) до здійснення гро-
мадського судочинства, у процесі якого реалізувались здебільшого норми звичаєвого права. Воно 
могло провадитися громадськими судами, різноманітними органами сільського самоврядування, 
і мало на меті забезпечити реалізацію населенням власного розуміння поняття справедливості.

Висновки. Право УНР перебувало у перехідному періоді, тому його характерною рисою була 
багатоджерельність. До системи джерел права УНР можна віднести нормативно-правові акти, 
правові звичаї; нормативну функцію мала також правосвідомість.

Основним джерелом права були нормативно-правові акти (закони і підзаконні акти). Серед 
законів, право приймати які мав лише єдиний орган законодавчої влади – УЦР, слід виділити 
ІІІ та ІV універсали УЦР, Конституцію УНР від 29 квітня 1918 р. Було прийнято низку важли-
вих законів у сфері конституційного, кримінального, земельного, фінансового, трудового за-
конодавства. Підзаконні акти мали право видавати органи виконавчої влади й органи місцевого 
самоврядування. На території УНР визнавалася дія тих нормативно-правових актів колишньої 
Російської імперії та Тимчасового уряду, які не були скасовані УЦР і не суперечили чинному 
законодавству.

Чинними в УНР були правові звичаї, які відображали у правотворчій сфері народну правосві-
домість і відтворювались у земельному, сімейно-шлюбному, спадковому законодавстві. У сфері 
правозастосування джерелами права можна визнати професійну правосвідомість суддів і право-
свідомість населення; остання знаходила свій вияв під час громадського судочинства, яке було 
спрямоване на реалізацію норм звичаєвого права.
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Шутак І. Д. Метод аналізу в юридичній техніці 

Шевченко А. Є., Кудін С. В. Історико-правовий аналіз джерел права Української Народної Республіки 
(1917–1918 рр.)

У статті досліджено систему джерел права Української Народної Республіки, виявлено їх зміст, роль і зна-
чення у процесі встановлення правопорядку у державі. З’ясовано, що до системи джерел права УНР можна 
віднести нормативно-правові акти, правові звичаї; нормативну функцію мала також правосвідомість. Встанов-
лено, що основним джерелом права були нормативно-правові акти. Доведено, що право приймати закони мав 
лише єдиний орган законодавчої влади – Українська Центральна Рада, a підзаконні акти мали право видавати 
органи виконавчої влади й органи місцевого самоврядування. З’ясовано, що на території УНР визнавалась дія 
тих нормативно-правових актів колишньої Російської імперії та Тимчасового уряду, які не були скасовані УЦР 
і не суперечили чинному законодавству. Обґрунтовано положення, що чинними в УНР були правові звичаї, які 
відображали у правотворчій сфері народну правосвідомість і відтворювалися у земельному, сімейно-шлюбно-
му, спадковому законодавстві. Встановлено, що у сфері правозастосування джерелами права були професійна 
правосвідомість суддів і правосвідомість населення, a остання виявлялася під час громадського судочинства, 
яке було спрямоване на реалізацію норм звичаєвого права.

Ключові слова: Українська Народна Республіка, джерела права, історично-правовий аналіз, нормативно-
правові акти, закони, правові звичаї, правосвідомість.

Shevchenko A., Kudin S. Historical and legal analysis of sources of law of the Ukrainian People’s Republic 
(1917–1918)

In article the system of sources of the law during existence of the Ukrainian People’s Republic is considered, its 
contents, a role and value in the course of establishment of law and order in the state are revealed. It is established that 
in the system of sources of the law of the period of existence of the Ukrainian People’s Republic it is possible to carry 
normative legal acts and legal customs; also the sense of justice had legal consciousness.

It is established that normative legal acts (laws and bylaws) were the main source of the law. It is established that 
during the studied period III and IV Universals of the Central Rada and the Constitution of the Ukrainian People’s 
Republic of April 29, 1918 were the main acts. It is established that rule-making activity has been concentrated in the 
sphere of the constitutional, land, labor, criminal legislation, the attention to standard ensuring functioning of a financial 
system of the Ukrainian People’s Republic was paid.

It is proved that only one regulatory authority – the Central Rada had the right to adopt laws, and bylaws had the 
right to give executive authorities and local governments. It is established that in the territory of the Ukrainian People’s 
Republic operation of those normative legal acts of the former Russian Empire and Provisional government which 
haven’t been cancelled by the Central Rada admitted and didn’t contradict the current legislation. It is revealed that such 
normative legal acts were acting in the sphere of the labor, civil, criminal, procedural legislation. Situation is proved 
that acting in the Ukrainian People’s Republic were legal customs which reflected national sense of justice in the law-
making sphere and were reproduced in the land, family and marriage, hereditary legislation. It is proved that, though in 
the mediated form, but nevertheless the Central Rada has proclaimed force of some norms of common law. It is estab-
lished that in the sphere of law enforcement the professional legal consciousness of judges and legal consciousness of 
the population were sources of law. It is proved that for the Ukrainian People’s Republic existence of professionalism of 
legal consciousness of the judicial case was inherent, and judges preferred the legislation. It is revealed that such form 
of legal consciousness reflected the principles of legality and justice in activity of the courts. It is established that for 
ensuring fair trial the Central Rada has established the rule that legal proceedings in the Ukrainian People’s Republic 
have to be based on «legal concepts of the people», but not on revolutionary legal consciousness. It is revealed that the 
weakness of state mechanism, incompleteness of judicial reform in the Ukrainian People’s Republic, in a significant 
amount of cases – inefficiency of activity of state governing bodies on places, have caused requirement in the population 
to implementation of public legal proceedings in the course of which the legal consciousness of the population found 
the expression. It is proved that public legal proceedings have been directed to realization of norms of common law.

Key words: Ukrainian People’s Republic, law sources, historical and legal analysis, normative legal acts, laws, legal 
customs, legal consciousness.
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МЕТОД АНАЛІЗУ В ЮРИДИЧНІЙ ТЕХНІЦІ

Постановка проблеми. Питання юридичної техніки є одними з найважливіших для юридич-
ної науки. Юридична техніка сприяє не тільки автономізації конкретних правових галузей, a й 
їх інтеграції, що визначається потребами розвитку концепцій теоретичного правознавства, його 
інтеграції у європейський дослідницький простір. 
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Досягнення людства в галузі техніки і технологій безпосередньо позначаються на розвиткові 
юридичної науки та системи права. Удосконалені технічні та технологічні прийоми і засоби якіс-
но впливають на розробку, прийняття, виклад відповідних нормативно-правових актів та інших 
юридичних документів. Юридична техніка та юридичні технології зумовлюють одна одну і мають 
спільну природу.

Надто швидкі темпи створення українського законодавства без урахування прийомів та засо-
бів юридичної техніки спричинили прийняття великої кількості необдуманих, юридично неякіс-
них та логічно неструктурованих нормативно-правових актів, що при подальшому їх застосуван-
ні призвело до численних помилок, колізій та протиріч у регулюванні суспільних відносин, при 
вирішенні конкретних життєвих обставин. 

Розвиток юридичної техніки зумовлений її взаємодією з логікою, філологією, герменевтикою. 
У науковій літературі до переліку дисциплін, взаємопов’язаних із юридичною технікою, зарахо-
вують також праксеологію, кібернетику та ін.

Володіння техніко-юридичним інструментарієм, зокрема методом аналізу – найважливіший 
компонент високоякісної підготовки фахівців у сфері юриспруденції. Юристів, які володіють ме-
тодом аналізу, потребують у всіх сферах юридичної діяльності. На жаль, у сучасній Україні від-
сутня професійна школа юридичної аналітики, існує дефіцит професійних аналітиків права.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Юридичну техніку різнобічно вивчають україн-
ські спеціалісти, зокрема К. Волинка, Б. Даневич, О. Дзюбенко, Л. Луць, О. Мурашин, І. Онищук, 
Л. Пригара, П. Рабінович, В. Риндюк, О. Скакун та інші, a також зарубіжні дослідники В. Бара-
нов, Р. Бержерон, М. Давидова, Ю. Тихомиров, Д. Чухвічев та ін.

Окремі аспекти застосування методу аналізу в юридичній техніці отримали своє вираження 
у розробці теоретичних і прикладних проблем цього явища, орієнтованих на створення впоряд-
кованої системи засобів, способів і методики юридичної техніки, зокрема у працях Н. Власенко, 
О. Іванюка, В. Ісакова, В. Казимірчука, В. Карташова, І. Онищука, Ю. Тихомирова, В. Сирих, 
Т. Хабрієвої, Р. Чернобель та ін.

Мета статті – розкрити основні засади теорії та практики застосування методу аналізу в юри-
дичній техніці.

Основні результати дослідження. Юридична техніка поєднує загальну теорією права та га-
лузеві дисципліни: цивільне, кримінальне, адміністративне, міжнародне право та ін. Галузеві на-
уки не обмежуються тими практичними рекомендаціями, які розробляє для них теорія права. 
Зрештою, загальна теорія права на цьому етапі себе вже вичерпала. Професійні прийоми і за-
соби доповнюють, конкретизують, розвивають положення юридичної техніки, наповнюють їх 
конкретним практичним змістом. Прикладом можуть слугувати техніка укладення договору, тех-
ніка ведення судового засідання, техніка кваліфікації злочину. Багато засобів юридичної техніки 
вивчаються у межах трудового та сімейного права – конструкції, фікції, презумпції, преюдиції.

Зміст юридичної техніки органічно пов’язаний із сутністю та ознаками самого права, що ви-
никає у зв’язку з його функціонуванням. Завдяки нагромадженню практичного досвіду юридична 
техніка переростає в теоретичне знання про шляхи, способи та засоби реалізації права в процесі 
здійснення юридично значущої діяльності.

За своїм безпосереднім змістом метод аналізу являє собою певну сукупність прийомів, спосо-
бів пізнання об’єкта і предмета юридичної техніки, зміст яких становить набір правил, принципів. 
Знання і творче застосування прийомів, способів наукового пізнання у вивченні права та інших 
явищ і процесів значною мірою полегшує шлях до об’єктивно-істинних знань, оберігає від по-
милок.

Структурно-аналітичний підхід до вивчення права припускає з’ясування структурних елемен-
тів та особливостей інститутів права або держави, a в деяких випадках – своєрідності політичних 
систем в їх синхронному або діахронному вимірах. Наскільки право виражене особливою су-
купністю соціальних інститутів, настільки прийоми структурного аналізу (структурно-функціо-
нальний, структурно-типологічний, структурно-системний) застосовуються в теоретичному та 
історичному аналізі організації, типології та функціонуванні правових інститутів, галузей права, 
установ державної влади, режимів правління тощо [1, с. 32].
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В аспекті викладеного простіше буде розглядати юридичну техніку як явище, що стосується 
форми та структури в праві. Такий підхід сформувався у країнах романо-германської системи 
права на межі ХІХ–ХХ ст. у контексті розвитку доктрини юридичного позитивізму, який вба-
чав роль правової науки лише у формально-юридичному аналізі права, розглядав форму права, 
відмежовуючись від його змісту. Єдність форми і змісту в праві дає підстави стверджувати, що 
юридична техніка певним чином впливає не тільки на формулювання, a й на пошук його пра-
вового змісту. Тому завдання юридичної науки – розкрити тенденції і межі впливу юридичної 
техніки [2].

У країнах романо-германської системи права поняття юридичної техніки загальновизнане, але 
має неоднаковий зміст. Західноєвропейські автори висловлюють різні погляди щодо цього. Одні 
з них вважають, що сфера юридичної техніки – це правотворчість і судочинство, де норми, ви-
роблені наукою, мають своє тлумачення і застосування. Друга група авторів розглядає юридичну 
техніку, з одного боку, як інтелектуальний різновид правотворчості, як розвиток концепцій, за-
вдяки яким право неминуче набуває наукового вираження; a з другого – як будь-яку роботу щодо 
логічної систематизації норм права, що здійснюється спільними зусиллями доктрини та судової 
практики. 

Варто зазначити, що методи юридичної техніки охоплюють всі наукові методи, використо-
вувані загальною теорією права, як загальні (аналіз, синтез, класифікація тощо), так і приватні 
(формально-юридичний, порівняльно-правовий). 

Метод аналізу передбачає умовний поділ державно-правових явищ на окремі частини, виді-
лення у них головних або істотних рис, на основі чого виробляється якесь правило юридичної 
техніки. Наприклад, аналіз кримінально-правових заборон дає можливість визначити щось за-
гальне, властиве їм усім (наявність вини, вік осіб, які порушили заборони, тощо) [1, с. 35].

Зв’язок права й аналітики очевидний. Спроба осмислення ролі аналітичного мислення в праві 
призвела до виникнення одного з впливових напрямів юридичної думки – аналітичної юриспру-
денції. Від якості юридичного мислення залежить рівень розвитку та ефективності юридичної ро-
боти, a також політико-правова і техніко-юридична досконалість нормативних та індивідуальних 
правових актів [3, с. 3].

Для постійного і систематичного аналізу дії законів необхідно використовувати узагальнення 
судової та арбітражної практики, парламентські слухання, парламентські та депутатські запити, 
можливості Рахункової палати, прокуратури, інституту Уповноваженого з прав людини. Важли-
во вибудувати систему, що дає змогу здійснювати регулярний аналіз всіх чинників (тимчасових 
і постійних, позитивних і негативних), що впливають на розвиток українського законодавства, 
визначити ступінь їх впливу на законодавчий процес. Недостатнє врахування потреб законодав-
чого регулювання призводить до того, що частина законів народжується стихійно, a програми 
реформ не завжди супроводжуються законодавчими актами.

Для цього необхідно забезпечити задовго до прийняття законопроекту його аналітичний су-
провід, об’єктивний і точний аналіз переваг, які очікуються у результаті його застосування у всіх 
сферах (адміністративній, юридичній, соціальній, економічній). Тільки таким чином можна пере-
конатися у тому, що передбачені заходи відповідають поставленим завданням, a елементи нега-
тивного впливу порівняно з отриманими перевагами незначні.

В останні роки ефективність законодавчої діяльності парламенту значно зросла, що стало 
перш за все результатом узгоджених дій парламентської більшості. Однак необхідно домогтися 
радикального поліпшення, зробити так, щоб законодавчий процес став втіленням узгодженої волі 
всіх гілок влади, єдиного уявлення про розвиток національного права. Планування – це можли-
вість реалізації комплексного підходу до законодавчого регулювання через визначення пріори-
тетних напрямів, раціональний розподіл зусиль при розробці законопроектів, аналізу норм права 
та узгодження їх між собою, підвищення ефективності наукових досліджень і зосередження їх на 
головних напрямах [4, с. 33]. Реалізація всього комплексу перерахованих заходів, зокрема й за-
стосування методу аналізу, може сприяти вдосконаленню законодавства. 

Крім мовних та інших загальносоціальних засобів, матеріалом для створення норм права є 
різноманітна інформація власне правового характеру: про стан суспільних відносин та способи їх 
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регулювання, про доцільні напрями правового впливу на ці відносини, про чинні соціальні норми 
тощо. Аналіз всієї цієї інформації і визначення на її основі загальних напрямів і цілей правового 
регулювання перебуває, ймовірно, за межами юридичної техніки, становлячи предмет правової 
політики.

Варто з’ясувати, чи практика застосування законодавства не обмежується формально-логіч-
ним аналізом. Тут необхідний аналіз реальної поведінки суб’єктів права, здійснюваний конкрет-
но-соціологічними методами, бо тільки за його допомогою розкривається механізм соціальної дії 
норм права, з’ясовується відповідність норми права цілям правового регулювання, визначаються 
шляхи вдосконалення законодавства і практики його застосування, виявляється співвідношення 
різних методів правового регулювання і закономірностей суспільного розвитку [5, с. 110].

Таким чином, в оцінці аналітичних відомостей, що містяться у різних джерелах та утво- 
рюють емпіричну основу юридичної техніки, слід використовувати два основні критерії: істин-
ність і правильність. Останній критерій слід застосовувати у процесі аналізу норм права і резо-
лютивних частин правозастосовних актів. Всі інші свідчення джерел про правові реалії є резуль-
татом суб’єктивного відображення безпосереднього буття права, об’єктивної реальності і, перш 
ніж отримати статус наукового факту, повинні пройти ретельну перевірку на істинність, тобто 
відповідність зображуваним подіям, фактам, процесам [5, с. 330].

Ю. Тихомиров виокремив такі параметри аналізу: дотримання конституційно встановлених 
предметів відання; повнота, законність й ефективність нормативно-правового акта за колом 
функціональної діяльності органів та їх підсистем; зіставлення результатів роботи судових орга-
нів з їх юрисдикційними повноваженнями; адекватність правової системи та основних напрямів 
сучасної структури економічної діяльності [7, с. 104].

Поверховість тлумачення нормативно-правових актів слід долати якістю наукових дослі-
джень, яка може бути забезпечена тільки аналізом нормативного матеріалу та практики його за-
стосування, поглибленням досліджень [6, с. 16].

Оцінюючи діяльність судів щодо вирішення справ, слід мати на увазі, що ця діяльність пере-
важно складається із двох гілок, що переплітаються та у підсумку об’єднуються. Перша гілка – це 
аналіз обставин, на які посилаються учасники процесу, та доказів, які ці обставини підтверджують 
або спростовують. Друга гілка – це юридична кваліфікація обставин, виявлення та аналіз право-
відносин, що виникли внаслідок таких обставин, встановлення змісту прав та обов’язків сторін. 
Друга гілка діяльності суддів щодо вирішення справ – це тлумачення правових актів та здійснен-
ня висновків щодо змісту прав та обов’язків учасників відповідних відносин [6, с. 39].

Аналіз динаміки нормативно-правового регулювання дає змогу виявляти так зване надлишко-
ве регулювання. Маються на увазі сфери та рівень діяльності суб’єктів права, які не вимагають 
яких-небудь способів правового впливу. Їх видозміна або відсутність дає більш відчутний кінце-
вий ефект, дозволяючи гнучко стимулювати вектори правомірної поведінки [7, с. 88].

На думку І. Онищука, аналітична функція є однією з визначальних функцій техніки правового 
моніторингу, зміст якої полягає у визначенні ступеня ефективності дії норм права на практиці, 
a також у виробленні пропозицій з метою підвищення ефективності реалізації нормативних при-
писів у майбутньому. Метод аналізу необхідно застосовувати на етапі перевірки конституційно-
правової природи нормативно-правових актів та виявлення елементарних дефектів соціального 
змісту. Доцільно здійснювати перевірку тих системних характеристик законодавства, які можуть 
утруднити реалізацію цих актів. Ідеться про аналіз тієї підсистеми законодавства, в якій діють 
нормативно-правові акти, з точки зору наявності прогалин і суперечностей, оцінювання ступеня 
стабільності законодавства тощо [7, с. 262].

За допомогою методу аналізу можна побачити зв’язок між попередніми і наступними право-
вими явищами, коли в правовому акті йдеться лише про одне із них; норми права, сфери дії яких 
частково збігаються; спеціальні норми права, що відрізняються за змістом диспозиції і за особ-
ливостями гіпотези тощо. 

До прикладу, несумісними є диспозиції норм права, які викладені у статтях 92 і 58 Конституції 
України. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 92 Конституції України виключно законами України визнача-
ються «права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов’язки гро-
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мадянина». Отже, обов’язки громадянина, що не належать до категорії основних, можуть вста-
новлюватися і підзаконними актами. Крім того, наведене конституційне положення виключає 
встановлення прав та обов’язків людини й громадянина Конституцією. У статті 58 Конституції 
України йдеться про порядок доведення до відома населення не тільки законів, a й інших нор-
мативно-правових актів, що визначають права і обов’язки громадян, тоді як відповідно до ст. 92 
Конституції права людини і громадянина визначаються виключно законами. У цьому разі існує 
колізія між двома нормами права, що мають однакову юридичну силу, однакову сферу дії, одна-
кову здатність конкурувати при правозастосуванні. Логічних засобів вирішення таких колізій не 
існує. За допомогою висновку ступеня із п. 1 ч. 1 ст. 92 Конституції України виявляється норма 
права, згідно з якою, якщо права і свободи людини та громадянина, гарантії цих прав і свобод, 
основні обов’язки громадянина визначаються законами, то Основним Законом вони можуть ви-
значатися тим паче. У такий спосіб усувається суперечність між п. 1 ч. 1 ст. 92 і численними 
положеннями Конституції України, якими встановлюються права, свободи й обов’язки людини 
і громадянина, a претензії народних депутатів на парламентський суверенітет виявляються таки-
ми, що суперечать Конституції [6, с. 124].

Висновки. Таким чином, застосування методу аналізу в юридичній техніці, що складається 
із юридичної термінології, юридичної конструкції, форми нормативно-правового акта, прийомів 
і правил викладу його змісту дає змогу досліджувати проблеми правотворчості, проводити екс-
пертизу нормативно-правових актів та створювати ефективне законодавство для розвитку Украї-
ни як правової держави.

Аналітичний погляд має на увазі розподіл проблеми на системно пов’язані частини, виявлен-
ня причинно-наслідкових зв’язків, прогнозування та оцінку всього спектра наслідків прийнятого 
рішення – характерний як для юридичної науки, так і для юридичної практики. На основі за-
стосування методу аналізу норм права, крім інших техніко-юридичних методів, розкривається 
деталізована картина законодавства, практики його застосування, оголюється його правовий і со-
ціальний зміст, відпрацьовуються найбільш ефективні прийоми і форми юридичної діяльності.
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Шутак І. Д. Метод аналізу в юридичній техніці
У науковій статті розкрито основні засади теорії та практики застосування методу аналізу в юридичній 

техніці. Показано, що за допомогою методу аналізу визначається рівень результативності дії норм права на 
практиці, a також формуються пропозиції з метою підвищення ефективності реалізації нормативних приписів 
у майбутньому. За своїм безпосереднім змістом метод аналізу являє собою певну сукупність прийомів, спосо-
бів пізнання об’єкта і предмета юридичної техніки, зміст яких становить набір правил, принципів. 

Метод аналізу передбачає умовний поділ державно-правових явищ на окремі частини, виділення у них 
головних або істотних рис, на основі чого виробляється якесь правило юридичної техніки. Спроба осмислення 
ролі аналітичного мислення у праві призвела до виникнення одного з впливових напрямів юридичної думки – 
аналітичної юриспруденції. Від якості юридичного мислення залежать рівень розвитку та ефективність юри-
дичної роботи, a також політико-правова і техніко-юридична досконалість нормативних та індивідуальних 
правових актів.

Ключові слова: метод аналізу, юридична техніка, теорія права, правотворчість, правове регулювання, нор-
мативно-правовий акт.



100   • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Shutak I. Method of analysis in legal technique
In the scientific article the basic principles of the theory and practice of using the method of analysis in legal tech-

nology are disclosed. It is shown that the method of analysis determines the level of effectiveness of the norms of law 
in practice, as well as proposals are made to improve the effectiveness of the implementation of regulatory regulations 
in the future. In its direct content method of analysis is a certain set of techniques, methods of knowledge of the object 
and the subject of legal technology, the content of which is a set of rules, principles.

The method of analysis involves the conditional division of state-legal phenomena into separate parts, the allocation 
of major or substantial features in them, on the basis of which a certain rule of law technique is produced. An attempt 
to understand the role of analytical thinking in law led to the emergence of one of the most influential areas of legal 
thought – analytical jurisprudence. The quality of legal thinking depends on the level of development and efficiency 
of legal work, as well as the political, legal and technical and legal perfection of normative and individual legal acts.

The application of the method of analysis in legal technology, consisting of legal terminology, legal structure, form 
of a legal act, methods and rules of presentation of its content, allows us to investigate the problems of law-making, to 
carry out the examination of normative legal acts and to create effective legislation for the development of Ukraine as 
a rule of law.

The analytical view implies the division of the problem into systems-related parts, the identification of causal links, 
forecasting and evaluation of the entire spectrum of the consequences of the decision – characteristic both for legal sci-
ence and for legal practice. On the basis of application of the method of analysis of the law, in addition to other technical 
and legal methods, a detailed picture of the legislation, practices of its application, reveals its legal and social content, 
the most effective methods and forms of legal activity are developed.

For continuous and systematic analysis of the law, it is necessary to use the generalization of judicial and arbitra-
tion practice, parliamentary hearings, parliamentary and deputy requests, the possibilities of the Accounting Chamber, 
the Office of Public Prosecutor, the Office of the Commissioner for Human Rights. It is important to build a system 
that allows for a regular analysis of all factors (temporary and permanent, positive and negative) that influence the 
development of Ukrainian legislation, to determine the extent of their influence on the legislative process. Insufficient 
consideration of the requirements of legislative regulation leads to the fact that some laws are born spontaneously, and 
programs of reforms are not always accompanied by legislative acts.

Key words: method of analysis, legal technique, theory of law, law-making, legal regulation, normative-legal act.
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ПРАВОВА АНАЛІТИКА В СФЕРІ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

Постановка проблеми. Незважаючи на активну правову політику держави з відповідними 
інституціями, стратегічні удосконалення і підвищення ефективності у законодавчому полі, й досі 
існує низка питань, що залишаються не врегульованими. Тому, підтримуючи думку Н. Оніщенко, 
вважаємо, що варто не обмежуватися відповідною констатацією, a зробити певні спроби, запро-
понувати шляхи вирішення та напрацювання задля удосконалення відповідної стратегії в умовах 
кризових проявів в економіці, запобігання гострих соціальних конфліктів. Для досягнення цієї 
мети необхідно звернути увагу на такий напрям наукового узагальнення, як правова аналітика 
[1, с. 16]. Аналітика (аналітична діяльність) – творча інтелектуальна діяльність з вилучення ново-
го актуального знання із сукупності зібраної інформації [2, с. 13]. Досить довгий час аналітичні 
дослідження траплялися лише в точних науках (математика, хімія, економіка). Проте сьогодні, 
з розвитком суспільства, зв’язок права й аналітики очевидний. Правова аналітика – професійна 
аналітична діяльність у сфері законотворчості і правозастосування, правової культури, правового 
інформування, освіти та виховання [2, c. 341]. Вона дає змогу повно і точно розглядати з юридич-
ного погляду життєві ситуації, конфлікти, формулювати висновки про факти дійсності, ухвалю-
вати обґрунтовані судові рішення, складати інші юридичні документи, вести правове навчання, 
давати юридичні консультації, здійснювати правову експертизу. На основі кваліфіковано опра-
цьованого аналітичного матеріалу можна розкрити деталізовану картину законодавства, практи-
ки його застосування, їх правовий і соціальний зміст, відпрацювати найбільш ефективні прийоми 
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і форми юридичної діяльності. А тому, в умовах сучасного інформаційного суспільства, з метою 
підвищення рівня розвитку й ефективності юридичної роботи, a також політико-правової і техні-
ко-юридичної досконалості нормативних та індивідуальних правових актів у системі виконання 
кримінальних покарань потрібно активно звернутися до теорії і практики правової аналітики.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наукове дослідження правової аналітики здій-
снювалося у працях таких вітчизняних і зарубіжних науковців: Н.  Оніщенко, І. Кузнєцов, В. Іса-
ков, П.  Конотопов, О. Селиванов та ін. Проте їхні дослідження не охоплювали правової аналіти-
ки в системі виконання кримінальних покарань, тож це питання є актуальним.

Існує об’єктивна необхідність розглянути можливості застосування правової аналітики в основ-
них сферах виконання кримінальних покарань, a саме: вдосконалення системи законодавства, 
виконання рішень суду (призначення покарання та звільнення від нього), оцінки суб’єктів про-
бації і засуджених, прогнозування рівня рецидивної злочинності та виявлення його причин, що 
і є метою нашої статті. 

Основні результати дослідження. Інформатизація та інтелектуалізація державного управ-
ління є однією з основних тенденцій останніх десятиліть. А тому при вирішенні сучасних проб-
лемних питань варто звернутися до нових способів і прийомів, що дадуть змогу провести аналіз 
у правовій сфері задля отримання нового знання. Одним із таких прийомів і є правова аналітика. 
Застосування її положень в органах державної влади вже давно прослідковується у розвинених 
зарубіжних країнах, таких як США, Англія, Австралія та ін. Останній із відомих на весь світ випа-
док стався під час передвиборчої кампанії Д. Трампа. Фірма Cambridge Analytica зібрала для його 
виборчого штабу дані про мільйони профілів користувачів Facebook у США, плануючи створити 
з їхньою допомогою програму для прогнозування і впливу на результати виборів. Про це йдеться 
у розслідуванні, проведеному The New York Times і The Observer of London, пише The Guardian.  
Як пояснив професор психології Кембриджського університету О. Коган, вдалося отримати до-
ступ до особистих даних 270 тис. осіб за допомогою програми thisisyourdigitallife. При заванта-
женні програми, вона займалася складанням психологічних портретів, оскільки користувачі дава-
ли згоду на передачу інформації, пов’язаної з їх обліковим записом, a компанія використовувала 
отримані дані для створення системи, яка могла б направляти окремих американських виборців 
на персоналізовану політичну рекламу. Отже, пропонуємо розглянути можливі варіанти застосу-
вання аналітичних знань із запозиченням позитивного зарубіжного досвіду в системі виконання 
кримінальних покарань на конкретних прикладах. 

Так, ще 2008 р. один із кращих вендорів (компанія, що спеціалізується на розробці програм-
ного забезпечення), використовуючи методологію Data Mining (міждисциплінарну галузь, що ви-
никла і розвивається на базі таких наук, як прикладна статистика, розпізнавання образів, штучний 
інтелект, теорія баз даних тощо), створив рішення (програму) для сфери забезпечення безпеки 
США. Рішення (програма) дає змогу сформувати картину про криміногенну обстановку в регіоні 
за допомогою аналізу всіх наявних джерел даних. Етапи й результат використання рішення вклю-
чають у себе: прогноз тенденції та взаємозв’язку в кримінальній діяльності; визначення основних 
факторів, що впливають на ймовірність здійснення протиправних дій; використання інформації 
для виділення фінансових і людських ресурсів на планування й ефективне вирішення проблем. 
Основні сфери використання рішення (програми): національна безпека; забезпечення правопо-
рядку; судочинство; виконання покарань; прикордонний і митний контроль. 

Розглянемо більш детально кожен із названих вище напрямів та можливість їх використання 
в Україні. Один із напрямів застосовано в Агентстві з обслуговування суду м. Вашингтон (округ 
Колумбія). Агентство з обслуговування суду і нагляду за правопорушеннями (Court Servicesand 
Offender Supervision Agency, CSOSA) є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює 
контроль за 15 тис. осіб, умовно-достроково звільнених, умовно засуджених і звільнених від 
покарання з випробуванням в окрузі Колумбія. CSOSA використовує рішення для ефективного 
управління робочим навантаженням співробітників, вивчення моделі рецидивної злочинності та 
забезпечення безпеки жителів району. Дані збираються з різних джерел й аналізуються. Забез-
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печується доступ до інформації для всіх співробітників, відповідальних за роботу з умовно-до-
строково звільненими та умовно засудженими особами. Це дає змогу службовцям швидко та 
ефективно приймати правильні рішення. Тут можна провести паралель із сучасною службою 
пробації України, що має схожі функції щодо осіб, яким покарання у виді обмеження волі або 
позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді громадських робіт або виправних 
робіт, осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, звільнених від відбування по-
карання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Співробітник органу про-
бації за рішенням суду під час наглядової пробації застосовує до осіб, звільнених від відбуван-
ня покарання з випробуванням, пробаційні програми з урахуванням потреб засудженого. Нині 
в Україні близько 39 тис. суб’єктів пробації, що потребують об’єктивної оцінки ризиків і потреб 
та оцінки результатів проходження програм. Звісно, у цьому напрямі вже здійснюється робота, 
але вона жодним чином не автоматизована і вимагає великої кількості ресурсів та не виключає 
«людського» фактору. До того ж у зв’язку з тривалістю процедури кількість критеріїв для оцінки 
обмежена. Натомість, якби в систему пробації України були запроваджені аналітичні програми, 
кількість яких на світовому електронному ринку зараз просто вражає, роботу за цими напрямами 
можна було б організувати швидше в декілька разів (програми дають можливість опрацьовувати 
до 30 тис. осіб за один робочий цикл щонайменше за 300 критеріями), отримані результати одразу 
були б візуалізовані й готові для прийняття на їх основі рішення про ефективність чи ні тієї або 
іншої програми, необхідність її доповнення та про самого засудженого.

Також системи аналітичної роботи застосовує Управління виправних установ штату Флорида. 
Воно виконує нагляд за особами, підозрюваними в серійних злочинах. Програма забезпечує до-
ступ до архівів виправних установ. Службовці можуть аналізувати характер і способи вчинення 
злочинів, швидко складати звіти і передавати їх в місцеву поліцію і відділи шерифів, сприяючи по-
шуку та затриманню підозрюваних, a також легко відстежувати події, що стосуються ув’язнених, 
наприклад, переміщення з однієї установи в іншу, застосування дисциплінарних стягнень і ви-
падки вживання наркотиків. Ця інформація може бути використана для аналізу демографічних 
даних і статистики вживання наркотиків. Визначення особливостей поведінки засуджених сприяє 
впровадженню нової політики щодо зниження споживання наркотиків у виправній установі. Про-
грама дає Управлінню можливості оперативно об’єднувати, аналізувати та інтерпретувати дані 
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Розглянемо зазначене твердження на прикладі прогнозування (моделювання) ймовірності по-
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що впливають на рецидив: злочин у групі, неблагопо-
лучна родина та матеріальній стан, відсутність освіти, 
професії, залежність, діагноз тощо. Беремо вибірку за-
суджених, «скоримо» (scoring – проводимо оцінку за-
суджених за допомогою аналітичної програми, в основі 
якої закріплені методи математичної статистики), й 
отримуємо навпроти кожного значення ймовірності ре-
цидиву. Вище 0.5 – значення високе. Для України це 
питання є дуже актуальним, оскільки здійснивши ана-
ліз за даними статистики можемо стверджувати, що 
з 2008 р. рівень рецидиву постійно зростає.

Проте це ілюструє вже наявний стан речей, a запро-
понований вище спосіб дав би змогу здійснити прогноз 
і, як наслідок, розробити засоби протидії і попереджен-
ня. Плюс – існує низка проблем, які може вирішити 
лише правова аналітика. 

Наприклад, опрацювавши статистичні дані, ми ви-
значили рівень рецидиву у відсотках особами, які звіль-
нені умовно-достроково. Він поступово зменшується, 
a отже, можна зробити висновок, що в установах вико-
нання покарань особи виправляються, але його, на 
жаль, важко підтвердити, оскільки критерії для досто-
вірного правового аналізу відсутні, тому що їх збір та 
збереження на сьогодні, на жаль, не регламентовані 
у законодавстві України. 

Дискусійним питанням під час проведення науково-
го аналізу виявився рівень рецидиву особами, звільне-
ними за актом амністії. З 2008 по 2014 рр. рівень такого 
рецидиву становив менше 1 % та залишався незмінним, 
проте 2015 р. помітне його зростання. Низка науковців 
пов’язує це з неоднозначними актами законодавства, 
що діяли на той час, a підтвердженням чи спростуван-
ням їхніх слів стало б проведення глибокого аналітико-
правового дослідження для відслідковування кореляції 
між рисами особи, яка була звільнена, та положенням 
нормативно-правових актів, проте ми знову стикаємося 
з проблемою відсутності даних і систем для проведен-
ня такого аналізу. До того ж, на нашу думку, видається 
доречним здійснення аналітико-правового постатей-
ного дослідження (залежно від статті, за яку відбувала 
покарання особа, звільнена за актом амністії) для ви-
значення стану і залежності рівня рецидиву вчиненого 
окремими категоріями осіб та взаємозв’язку соціально-
демографічних ознак і кримінальної санкції, аби в май-
бутньому на основі отриманих результатів приймати більш достовірне рішення, за якими стаття-
ми Кримінального кодексу України особи можуть звільнятися за актом амністії, a за якими ні. Але 
найпроблемнішим питанням на сьогодні, на нашу думку, залишається питання пенітенціарного 
рецидиву, рівень якого повинен зменшуватися завдяки пенітенціарній пробації, але по факту це 
не так. Тому нині, як ніколи раніше, потрібно точно та неупереджено здійснювати аналіз осіб, що 
звільняються, визначати їхні потреби та ризики при призначенні програм, аби мати можливість 
не тільки знизити рівень пенітенціарного рецидиву, a й розробити систему заходів попередження 
та профілактики і розрахувати матеріальні та людські затрати на роботу з цією категорією. Проте 
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сьогодні в Україні відсутні необхідні ресурси, аби реалізувати це на практиці, a тому зазначене 
питання потребує уваги з боку наукової спільноти та законодавця.

Висновки. Слід зазначити, що правова аналітика – надзвичайно дієвий і необхідний механізм, 
що повинен стати концепцією напрямів, необхідних у майбутньому як для юридичної науки, так 
і для юридичної освіти та практики.

Застосовуючи методи аналітико-правових досліджень, можна буде не тільки оперативно та 
ефективно опрацьовувати дані про той чи інший феномен або явище, наприклад, рівень злочин-
ності чи рецидиву, a й отримати можливість здійснювати тривале та точне прогнозування прояву 
і стану цих явищ у майбутньому, що дасть змогу надавати пропозиції центральним органам вла-
ди щодо нормативно-правового, організаційного, науково-методичного, інформаційного забез-
печення будь-якої сфери державного життя, зокрема й сфери виконання кримінальних покарань. 
А тому потрібно приділити значну увагу розробленню і впровадженню інформаційно-комуніка-
ційних технологій для збору, передачі, обробки, зберігання та розповсюдження інформації про 
засуджених та суб’єктів пробації; моніторингу кількісних і якісних показників рівня та стану зло-
чинності; створення баз даних та інформаційно-аналітичних довідників у сфері виконання кримі-
нальних покарань, a також питанню освіти в частині підвищення кваліфікації з питань правової 
статистики, інформаційно-аналітичних систем та аналітики. 
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Бараш Є. Ю. Правова аналітика в сфері виконання кримінальних покарань
Стаття присвячена дослідженню різних аспектів застосування нових наукових підходів, зокрема прийо-

мів правової аналітики, для ефективної законотворчої діяльності у сфері виконання кримінальних покарань та 
якісного практичного застосування до особи призначеного судом покарання на основі достовірної галузевої 
статистики та аналітики, що давало б змогу відслідковувати відповідні процеси та приймати зважені управ-
лінські рішення, при реформуванні системи кримінальних покарань України. Запропоновано нові підходи для 
проведення оцінки суб’єктів пробації та осіб, що відбули покарання, перед застосуванням до них пробаційних 
програм та оцінки результатів їх проходження на базі інформаційно-аналітичних програм. На прикладі моделі 
проілюстровано можливість прогнозування рівня рецидиву засуджених звільнених від відбування покарання за 
допомогою правової аналітики та аналізу і вирішення наявних нині дискусійних питань рецидивної злочиннос-
ті. Розглянуто можливі шляхи застосування правової аналітики та її методів у сфері виконання кримінальних 
покарань для проведення досліджень із проблемних питань, здійснення на основі отриманих результатів вдос-
коналення системи існуючого законодавства, запровадження нових методів роботи із засудженими та систем 
підготовки персоналу.

Ключові слова: правова аналітика, сфера виконання кримінальних покарань, пробація, Data Mining, плану-
вання, прогнозування.

Barash Y. Legal analysis in the sphere of enforcement of sentences
The article is devoted to the research of various aspects of the application of the new scientific approaches, in par-

ticular, methods of legal analysis, for effective law enforcement activities in the sphere of enforcement of the criminal 
sentences and qualitative practical fulfillment of punishment, which is appointed to a person by court. It is based on 
the reliable institutional statistics and analytics that gives the possibility to trace the relevant processes and make sound 
management decisions while reforming the criminal-executive system in Ukraine. 

The new approaches for the assessment of the probation clients and those persons, who have been already sen-
tenced before applying the probation programmes to them, as well as the evaluation of the results of the sentences 
serving on the basis of the informational and analytical programmes, are offered in this article. The model example 
illustrates the possibility of envisaging the level of recidivism of those convicts, who have been released from serving 
their sentences, using the law analytics and solving the current problems related to the repeated crime. Possible ways 
of using the law analytics and its methods in the sphere of enforcement of the criminal sentences are considered for 
carrying out the research on the problematic issues and implementation of the existing legislation with the use of the 
obtained results, as well as the introduction of the new methods of work with the convicts and the personnel training 
systems.

For a long time the analytical research has been used only in the exact sciences, such as mathematics, chemistry 
and economics. At present with the development of the civil society the connection between the law and analysts is 



• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •   105

Білак М. В. Належна правова процедура як основа відновлення легітимності інститутів влади

obvious. The analytical approach provides the researchers with the division of a problem into the systemically related 
parts; the identification of the causal relationships; taking into the account the concomitant factors; envisaging and 
evaluation of the whole spectrum of the possible consequences of the taken decision. The above mentioned is charac-
teristic both for the legal science and for the legal practice. 

The article is an attempt to understand the role of the analytical thinking in the law sphere, which has caused the 
emergence of one of the most influential modern research areas: the legal analytics.

Therefore, in the informational society, in order to improve the level of development and efficiency of the legal 
work, as well as the political, legal and technical legal improvement of the normative and legal acts in the sphere 
of enforcement of the criminal sentences, it is necessary to turn actively to the legal analytics theory and practice.  
The Ukrainian legislator should pay more attention to the implementation and development of the legal analytics in 
all spheres of the public life and state administration of Ukraine, including the sphere of enforcement of the criminal 
sentences, which should consist of the development and continuous implementation of the various and consistent mea-
sures of the state authorities and civil society within the framework of the approved fundamentals constitutional order 
for creating proiper conditions for the development of the legal analytics and the use of the results, which have been 
obtained during this research. Such work should be done systematically. The researchers should take into account the 
international experience in that sphere.

Key words: legal analysis, the scope of criminal punishment, probation, Data Mining, planning, predicting.
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НАЛЕЖНА ПРАВОВА ПРОЦЕДУРА  
ЯК ОСНОВА ВІДНОВЛЕННЯ ЛЕГІТИМНОСТІ ІНСТИТУТІВ ВЛАДИ

Постановка проблеми. Останнім часом все більше постає проблема необхідності впрова-
дження концепції «належної правової процедури» в усіх галузях права, яка в той чи інший спосіб 
напряму пов’язана з реалізацією прав і законних інтересів людини та громадянина. Актуальність 
цієї теми обумовлена прийняттям останніх рішень Конституційного Суду України (далі – КСУ), 
в яких визнано неконституційними закони України «Про засади державної мовної політики» 
та «Про всеукраїнський референдум», оскільки виявлено порушення процедури їх розгляду й 
ухвалення [1; 2]. Фактично мало місце порушення «належної правової процедури», оскільки, як 
справедливо зазначив С. Шевчук, державні акти для визнання їх конституційними мають бути 
легітимними, оптимальними, ефективними, a засоби, які в них передбачаються, пропорційно 
співвідноситися з переслідуваними цілями та мінімально обмежувати гарантовані конституційні 
права та свободи [3, с. 69]. Оскільки «належна правова процедура» прямо не передбачена в Кон-
ституції України, існує потреба у виробленні підходів до формулювання власної концепції «на-
лежної правової процедури» судовими органами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання «належної правової процедури», зо-
крема у вигляді процедурно-процесуальної основи, досліджували різні автори: В. Городовенко, 
Н. Онищук, О. Середа, О. Тихомирова, С. Шевчук, О. Яковенко та ін. Питання належної адміні-
стративної процедури вивчали В. Авер’янов, В. Бевзенко, І. Коліушко, І. Бойко, В. Тимощук та ін. 
Незважаючи на те, що у вітчизняній правовій науці існують деякі комплексні праці з цього питан-
ня, проте на сьогодні існує потреба у винайденні правових основ для формування судами України 
концепції належної правової процедури на підставі чинного законодавства та запровадженні її 
в національну судову практику України.

Мета статті полягає у тому, аби довести, що «належна правова процедура» повинна відпо-
відати концепції справедливості як засобу захисту прав і законних інтересів особи та становить 
сутність легітимності дій влади. Крім того, обґрунтувати, що правовою основою для запрова-
дження концепції «належної правової процедури» судовими органами є положення Конституції 
України і Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція).

Основні результати дослідження. «Належна правова процедура» є старішим і кардинальним 
принципом обмеження влади, передбаченим у ст. 39 Великої хартії вольностей (1215 р.), завдяки 
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якому пізніше «закон країни» став розглядатись як синонім «дотримання належної правової про-
цедури» [4]. «Належна правова процедура», «процедурна справедливість» або концепція «due 
process» – одна з найважливіших правових концепцій як в американській, так і в європейській 
системах права. Зокрема, концепція «належної правової процедури» міститься у п. 1 ст. Конвенції 
[5, с. 219], яка є невід’ємною частиною українського національного законодавства.

У демократичних умовах розбудови й оновлення судової гілки влади однаково важливо для 
всіх видів провадження ідентифікувати правові процедури з правовими стандартами для їх на-
лежного (справедливого) застосування, які, зокрема, містяться у ст. 6 Конвенції. Утім, за справед-
ливим твердженням С. Шевчука, стандарти права на справедливий суд, що містяться у зазначеній 
статті, на етапі судового процесу не обмежуються розглядом справи, оскільки «не існує остаточ-
ного визначеного переліку складових справедливого судового розгляду» [6, с. 186]. 

Термін «належна правова процедура» означає, що будь-які суб’єкти права, і передусім дер-
жавні посадові особи, мають діяти правомірно, тобто згідно з правом, але таким правом, яке не 
тільки є приписом державної влади, a й відповідає критеріям природного права, моральності, ро-
зумності, справедливості, a також загальноправовим принципам, що встановлені органами право-
суддя [3, с. 68–69]. Ідеться про обов’язкові загальноправові принципи як для країн Європейського 
Союзу, так і для членів Ради Європи, що застосовуються Європейським судом з прав людини 
(далі – ЄСПЛ): адміністрація діє тільки на підставі уповноваження у правовій формі та з об-
ґрунтуванням своїх дій; особам, яких ці дії стосуються, має бути забезпечений судовий захист 
та можливість висловити свою позицію з приводу таких дій; застосовані засоби мають бути 
адекватні очікуваному результату; відхилення від норми (дискреція) припускається тільки для 
досягнення поставленої мети; покарання має бути відповідне провині; забороняється накладати 
непосильні обов’язки на деяких осіб за рахунок інших [3, с. 75–76]. Саме практика ЄСПЛ допо-
може судам України запровадити загальноправові принципи «належної правової процедури» на 
національному рівні.

Загалом «належна правова процедура» являє собою юридичну вимогу, згідно з якою держава, 
яка керується принципом верховенства права, повинна поважати всі права особи, a також визна-
чати процедурні межі здійснення повноважень органами публічної влади. Саме ж верховенство 
права відповідно до юридичної позиції КСУ – це панування права в суспільстві. Верховенство 
права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема 
у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливос-
ті, свободи, рівності тощо. Одним із проявів верховенства права є те, що право не обмежується 
лише законодавством як однією з його форм, a включає й інші соціальні регулятори, зокрема нор-
ми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим 
культурним рівнем суспільства [7]. 

Зазначена юридична позиція КСУ поширюється і на необхідність врегулювання державою 
«належної правової процедури», яка буде відповідати уявленням людини про ідеї соціальної 
справедливості, свободи, рівності, що лежать в основі верховенства права і визначатиме справед-
ливе ставлення держави до людини. Сам же принцип верховенства права спершу постав ідеалом 
процедурної справедливості, a тепер як спосіб застосування законів і політичних дій до конкрет-
них осіб, окрім того, суттєво впливає на допустимий зміст цих законів і дій [8, с. 9]. У праві 
англо саксонських країн «належна правова процедура» є складовою концепції верховенства права 
і передбачає правові вимоги до державних правових актів, які стосуються будь-якої галузі права, 
a не тільки конституційного права [3, с. 68–69]. Принципи «належної правової процедури» є уні-
версальними, і поширюються не лише на процесуальне судочинство, їх також дуже важливо за-
стосовувати і на етапі проведення досудового провадження, a також у справах, де здійснюються 
«належні правові процедури» у відносинах між особою і суб’єктами владних повноважень. 

В умовах існування української демократичної держави «належна правова процедура» насам-
перед важлива для її громадян, які прагнуть відчувати відповідальність за ухвалені державою 
рішення як продукт спільної діяльності, обумовленої невід’ємним правом народу країни брати 
участь у політичному управлінні державою відповідно до принципу народовладдя (ч. 2 ст. 5 Конс-
титуції України). Також люди хочуть мати впевненість у тому, що органи влади дотримуються 
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принципу верховенства права (ч. 1 ст. 8 Конституції України) й очікують справедливого ставлен-
ня до людини, поваги до її гідності з боку держави (ч. 1 ст. 3 Конституції України). 

Ідея «належної правової процедури» на початку її виникнення пов’язувалася із судовим про-
цесом розгляду юридичних справ. Зокрема, дослідники конституційного права США зазначають, 
що до належної правової процедури відносяться конституційні положення, пов’язані з гаранті-
єю прав особи у кримінальному процесі [9, с. 246]. На сучасному етапі в зарубіжних країнах 
простежується тенденція до розширення змісту, a саме сфер дії належної правової процедури  
[10, с. 45]. Відповідно, сформувалася і концепція «адміністративної належної правової про- 
цедури», яка, зокрема, в Україні останнім часом набуває своєї актуальності особливо після подій 
у період Революції Гідності. 

У демократичній державі діяльність владних інститутів (особливо в адміністративних органах) 
має відповідати процедурній справедливості, яка міститься у ст. 6 Конвенції. Зазначена стаття 
кореспондується з положеннями ст. 129 Конституції України, яка передбачає, що суддя, здійсню-
ючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. Це дає змогу йому здійснювати 
не тільки рецепцію природного права для визначення і створення суддями стандартів «належної 
правової процедури», a й за допомогою таких основних засад судочинства, як повага, право бути 
почутим, розумність і неупередженість у прийнятті рішень, обмежувати свавільне здійснення 
повноважень органів публічної влади, зокрема дискреції.

Як зазначає С. Шевчук: «...сфера застосування статті 6 не обмежується лише судовими слу-
ханнями. Судове провадження розглядається як кульмінація змагального процесу. Саме справед-
ливість усього цього процесу є найголовнішою цінністю, що лежить в основі положень статті 6 
та Конвенції взагалі. Таким чином, будь-які дії, що йдуть усупереч поняттю справедливості, на 
передсудовій стадії можуть поставити під сумнів справедливе провадження в цілому» [11, с. 237]. 

Ось чому «належна правова процедура» не просто обумовлює здійснення відповідно до прин-
ципу законності органами влади формально позитивних юридичних норм, незалежно від їхнього 
змісту, a й зобов’язує державну владу, втілюючи принцип верховенства права, який вимагає, як 
зазначає С. Головатий у своїй монографії, щоб «підстави для дій і рішень влади були правни-
ми» [12, с. 785]. Це означає, що будь-які дії чи рішення, які виходять за межі наданої публічним  
органам влади або які порушують той чи інший правовий принцип, є нікчемними і нелегітимни-
ми, тобто такими, що не мають законної сили. 

Вказане також випливає із концепції людиноцентричної спрямованості держави (ст. 3 Основ-
ного Закону). За своєю концепцією ст. 3 Конституції України, як зазначає С. Головатий, в прин-
ципі містить усі неодмінні елементи, що є вихідними приписами сучасного конституціоналізму, 
сформованого за постулатами доктрини природнього права [12, с. 662]. Інакше кажучи, ця стаття 
дає чітке уявлення про важливе значення людиноцентричної спрямованості держави і спонукає 
її до дотримання «належних правових процедур». Тому для «належної правової процедури» не-
обхідне встановлення послідовності етапів, стадій вчинення окремих юридично значущих дій, 
тобто дотримання формально закріпленого порядку здійснення відповідного виду юридичної  
діяльності. Принципово важливою є відповідність критеріям належності, що, зі свого боку, забез-
печило б ефективне досягнення бажаного результату [10, с. 45]. Утім, ефективність вимірюється 
не просто досягненням бажаного результату, a тим, що було забезпечене справедливе ставлення 
до особи, яка зазнає відповідного негативного впливу. 

І в зв’язку із цим слід згадати про дослідження процесуального правосуддя у США, яке наочно 
показує, як може забезпечуватися легітимність дій влади у демократичному суспільстві. Зокрема, 
виявлено, що коли підсудні та особи, які беруть участь у справі, сприймають судовий процес як 
справедливий, вони більше схильні виконувати рішення та дотримуватися закону в майбутньому, 
незалежно від того, «виграли» вони справу чи «програли» [13]. Однак слід наголосити, що «важ-
ливі процедурні рішення», як правило, апелюють до самої природи влади чи інституції. Певна 
інституція лише тоді має змогу нав’язувати свою владу громадянам, коли вони вірять, що вона 
спрямовує діяльність на досягнення важливих соціальних цілей, тобто вона повинна мати гро-
мадське раціональне визнання [8, с. 21]. Останнє виражає сутність легітимності дій влади. Ось 
чому процесуальна справедливість важлива не тільки для кримінального, a й усіх видів судових 
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та адміністративних процесів і, зокрема, як фундамент побудови відносин між особою і владою. 
Адже для кожного головне – справедливе ставлення і віра в те, що до особи, яка зазнає негатив-
ного впливу, також буде відповідне поважне ставлення з боку влади.

Висновки. Отже, «належна правова процедура» повинна визначати справедливе ставлення 
держави до людини, яке має збігатися з уявленнями особи про ідеї соціальної справедливості, 
свободи, рівності. Саме соціальні цілі держави будуть відкрито і повно сприйматися суспіль-
ством й визначати легітимність дій влади в державі. Правовим фундаментом запровадження «на-
лежної правової процедури» є ст. 129 Конституції України і ст. 6 Конвенції, які й визначають 
основні принципи справедливого ставлення держави до особи, незалежно від виду процесу. 
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Білак М. В. Належна правова процедура як основа відновлення легітимності інститутів влади
Концепція «належної правової процедури» напряму пов’язана зі здійсненням конституційних прав і закон-

них інтересів людини й громадянина. Сутність такої процедури полягає у справедливому ставленні владних 
органів до особи у всіх їхніх діях. Вона врівноважує владний вплив повноважень і захищає особу шляхом 
визначення процедурних меж здійснення влади. Процедурний аспект діяльності держави має відповідати про-
цедурній справедливості, яка міститься статті у ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод, що є частиною українського законодавства. Ця стаття кореспондується з положеннями ст. 129 Конституції 
України, яка визначає основні засади судочинства, серед яких, якщо узагальнити: повага, право бути почутим, 
розумність та неупередженість у прийнятті рішень. Ці принципи є сутністю легітимності дій не тільки судової, 
a й інших гілок влади, і поширюються не лише на судовий процес, a й на проведення досудового вирішення 
спорів чи на спори, які виникають у відносинах між особою і владними органами. 

Ключові слова: належна правова процедура, процесуальна справедливість, легітимність дій влади.

Bilak M. Fair Procedures as the basis for the renewal of the legitimacy of governing institutions 
The concept of «fair procedures» (or due process) is directly related to the exercise of the constitutional rights and 

legal interests of persons and citizens. At their core, these procedures concern the fairness with which state bodies deal 
with a citizen or person in all of their actions. They create a balance between the influence of powers granted to au-
thorities and the need to protect a person’s rights by establishing procedural limitations in the exercise of the conferred 
powers. As set out in Article 6 of the European Convention on Human Rights (dealing with the right to a fair trial), 
which is incorporated into the body of Ukrainian law, the procedural aspects of state actions must be aligned with the 
notion of procedural fairness. Further, standards governing a fair trial are not just restricted to a criminal trial, or even 
to judicial processes alone, since there is no exhaustive list of elements describing what constitutes a fair trial.

Since the notion of «fair procedures» is not directly defined in the Ukrainian Constitution, there is a need to for-
mulate and articulate a national concept of «fair procedures» through the decisions of the judiciary. Article 6 of the 
Convention, and the corresponding Article 129 of the Constitution of Ukraine, provide that a judge must be indepen-
dent and governed by the rule of law in the determination and application of justice. This means that a court need not 



• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •   109

Захарчук А. С. Дефініції «status» та «contractus»: до проблеми конституціонування інституту...

only rely on the principles of natural justice in determining standards of «fair procedures», but may find support for 
its findings in what constitute the foundations of Ukrainian justice, including: respect, the right to be heard, reason-
ableness, and unbiased decisions. These principles form, in the eyes of citizens, the basis of the legitimacy of not just 
judicial decisions, but also the acts of other branches of power; they encompass not only the judicial process, but also 
cover the pre-trial resolution of disputes, and the acts and disputes that result from the interaction between the person 
and state authorities. 

Therefore, the concepts of «due process» or «fair procedures» relate to quasi-judicial matters, or even the process 
of adopting and/or appealing administrative acts in the administrative process. They are derived from the foundation of 
the rule of law, involving notions of social justice, freedom, and equality before the law. These determine the obliga-
tion of the state to treat a person fairly and to respect their dignity. Based on the criteria described above, the notion of 
procedural fairness thus underpins the rule of law’s application to the content and implementation of legislative acts 
and the acts of administrative authorities. Essentially, the effectiveness of «fair procedures» is measured not only by 
whether they achieve a desired legislative or administrative result, but by the fact that the result was secured through 
the fair treatment of a person that has been negatively affected by a judicial decision or administrative act. 

Key words: fair procedures, procedural justice, legitimacy of actions by state authorities.
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ДЕФІНІЦІЇ «STATYS» ТА «CONTRACTUS»:  
ДО ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ

Постановка проблеми. Методологічною основою дослідження процесу переходу економіки 
від безособистісних відносин до персоналізованої, індивідуальної діяльності є дихотомія «вклю-
ченого» й «автономного» щодо суспільства.

В умовах ринкової економіки, де приватна власність є базисом її існування й одним із основ-
них невідчужуваних прав людини, життєдіяльність індивідів зумовлена економічними мотива-
ми та відображена в специфічних законах економічного характеру. Цей економічний механізм 
функціонує об’єктивно, незалежно від прагнень індивіда чи держави. Тому реалізація зазначених 
відносин потребує юридичного захисту власності й виконання контракту.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Конституювання інституту приватної власнос-
ті характеризується своїми особливостями, відрізняється багатоманіттям. Тому проблеми, які 
пов’язані з закріпленням державою гарантій захисту приватної власності, завжди викликали на-
уковий і практичний інтерес.

Дослідження інституту власності як категорії, що характеризує економічні та правові аспекти 
суспільних відносин, можна розглядати крізь призму економіки, юриспруденції та інших соці-
альних наук.

У 60–70-х роках ХХ ст. завдяки так званій «теорії прав власності», яку розробляли відомі еко-
номісти Р. Коуз, Д. Норт, А. Алчіан та інші, зазначений феномен повертається у науковий обіг.

Серед багатоманіття факторів, пов’язаних з осмисленням процесу становлення інституту при-
ватної власності в Україні, зазначимо такі: наявність у традиційному компоненті українського 
суспільства впливів інших культур у царині звичаїв, господарського механізму, побуту. Тому 
в зазначеному контексті певний інтерес являють праці М. Гримич та П. Захарченка [1; 2].

Права людини як один із феноменів суспільного розвитку становлять складну систему філо-
софських, світоглядних підходів, основний зміст якої полягає в тому, що людина від народження 
наділена певним обсягом невідчужуваних, тобто таких, які ніким не надаються і ніким не позбав-
ляються прав. Особливого значення зазначена проблема набула в Україні у період боротьби за 
державну незалежність у ХІХ ст. Саме цим аспектам присвячені праці А. Захарчука [3; 4].

Генеза ідеї приватної власності пов’язана з історією людської цивілізації та особливостями 
її розвитку. Саме в цьому контексті особливий інтерес являє собою праця М. Новицької [5] та  
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М. Бурдіна, в якій аналізується процес еволюції юридичної термінології в сфері земельних від-
носин та земельної власності [6]. 

Мета статті. Конституційному закріпленню права приватної власності в його сучасному ро-
зумінні передував розвиток на певних етапах суспільства різноманітних уявлень про сутність, 
зміст, роль та функції приватної власності. Одним із факторів трансформації суспільних відносин 
став процес переходу від колективної власності до приватної. Тому метою статті є аналіз від-
носин, виражених через категорії «статус» і «контракт», пов’язаних із формуванням приватної 
власності загалом як цивілізаційної категорії, так і в Україні зокрема.

Основні результати дослідження. З огляду на свою природу в історичному вимірі процес 
розвитку – це процес поступовий. Відомий австрійський антрополог і дослідник економічної 
історії К. Поланьї вважав, що еволюція економіки від колективної форми господарювання до 
індивідуальної відбувалася у межах таких категорій, як «status» та «contractus», запозичених із 
римського приватного права.

Аналізуючи праці відомих мислителів ХІХ – початку ХХ ст. – Г. Гегеля, К. Маркса, Г. Мей-
на та Б. Маліновського – дослідник доходить висновку, що відносини в сучасному суспільстві 
ґрунтуються на контракті (contractus), тоді як стародавнє суспільство базувалося на відносинах 
статусу (status) [7, с. 16]. 

Однією з причин того, що в архаїчних суспільствах економічна діяльність не сприймалась як 
єдиний, неподільний процес, була відсутність поняття власності як права розпоряджатися пев-
ними предметами та результатами праці. Зміна в праві власності поширюється, як правило, не 
на предмет загалом, наприклад, на ділянку землі, a лише на окремі форми користування нею, що 
позбавляє сенсу поняття власності стосовно предмета в цілому.

Поняття «власність» у феодальному суспільстві відображало не абсолютне, неподільне право 
на предмет власності, що мало місце в римському праві, a навпаки, обмеження, певним чином 
розділене. Особливий характер феодальної власності полягає в тому, що держава в образі мо-
нарха є власником землі. На думку Г. Берман, характерною рисою феодальної системи земле-
володіння стало поєднання в феодальному праві політичних та економічних аспектів – права 
управління та права розпорядження землею за допомогою терміна «dominium», запозиченого 
з латинської [5, с. 334].

Статус встановлюється від народження і характеризується правами й обов’язками конкретної 
людини. В його основі лежать родинні зв’язки й інститут усиновлення. Роль статусу зберігається 
при феодалізмі і, з певними зауваженнями, до конституційного закріплення рівності громадян 
у правах в ХІХ ст. 

У пізньому римському праві статус поступово замінюється контрактом, тобто правами й 
обов’язками, що зумовлені двосторонніми домовленостями [7, с. 16]. 

Концепція еволюції людської цивілізації, викладена в поглядах Г. Гегеля, К. Маркса, Г. Мей-
на, була сприйнята європейськими мислителями як завершений конспект історії суспільства. І 
лише на межі ХІХ–ХХ ст. економічна роль держави відокремлюється (хоч і не повністю) від 
політичної ролі. За умов ринкової економіки держава як власник і суб’єкт господарювання ви-
ходить на ринок як рівноправний учасник економічної взаємодії. Тому можна констатувати, що 
в Європі утвердився інститут приватної власності, a за державою залишилося право податку, що 
сплачується на потребу суспільства. Як наслідок, відбувся процес переходу від безособистісних 
відносин до автономного індивідуального існування, що, зі свого боку, зумовило відокремлення 
економіки від політичної системи суспільства і формування ринкових відносин. 

У ринковій економіці виробництво і розподіл матеріальних благ відбувається шляхом само-
регульованої системи ціноутворення. Ця система керується власними законами, так званими за-
конами попиту й пропозиції. Вона приводиться у рух страхом перед голодом і прагненням при-
бутку. Не родинні зв’язки, не правовий примус, не релігійні норми, не вірність васала сеньйору, 
не магія, a специфічні економічні інститути, такі як підприємницька діяльність, заснована на при-
ватній власності, та вільна робоча сила, змушують індивіда реалізувати власні здібності.

У підсумку, в результаті осмислення змін, що сталися в європейському суспільстві, та під 
впливом праць Б. Маліновського, формується розуміння того, що статус домінує там, де еко-
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номіка включена в неекономічні інститути, a контракт – характерна ознака економіки як від-
окремленої сфери суспільства, розвиток якої зумовлений законами специфічного економічного 
характеру [7, с. 18].

Статус відображає ранні етапи розвитку суспільства, які, загалом, характеризуються взаєм-
ністю й перерозподілом. Доти, доки домінують такі форми відносин, не можемо говорити про 
появу такого поняття, як «економіка». Елементи економіки у цьому разі включені в неекономічні 
інститути. Як наслідок, економічний процес інституціонально формується завдяки родинним від-
носинам, шлюбу, вікових груп, тотемних асоціацій тощо. У цьому разі термін «економічне жит-
тя» не має суттєвого значення [7, с. 18].

Тому в примітивних суспільствах відсутній термін «власність» як право на користування 
певними об’єктами. Як наслідок, багатоманіття прав різних осіб щодо одного й того ж предме-
та. У результаті такої фрагментації цілісність предмета, з погляду власності, руйнується. Зміна 
прав власності, як правило, поширювалась не на об’єкт загалом, наприклад, на ділянку землі, 
a лише на способи користуватися нею, що позбавляє сенсу поняття власності щодо об’єкта за-
галом [7, с. 24].

Сьогодні українська спільнота перебуває на етапі становлення правової держави й громадян-
ського суспільства. Сприятливі можливості для вирішення означених проблем постали в період 
радикальних змін початку ХХ ст. Поряд із чинниками політичного, духовного, культурного ха-
рактеру, вітчизняні еліти постали перед складними проблемами економіко-правових відносин, 
передусім аграрних. Протиріччя у становищі українського суспільства полягало в тому, що се-
лянство становило не лише найчисленнішу групу населення, a й було носієм певних суспільних 
цінностей: економічних, політичних, морально-етичних, правових тощо Відповідно до сформо-
ваних ідеалів українське селянство шукало шляхи вирішення існуючих протиріч в епоху револю-
ційних потрясінь 1917–1921 рр.

Загалом законодавство Української Народної Республіки (далі – УНР) розвивалося в напрям-
ку ігнорування доктрини природного права шляхом конфіскації землі у великих землевласників 
(так звана соціалізація). Виходячи з інтересів певної статусної групи – селянства, в Тимчасовому 
земельному законі не передбачалося формування двосторонніх правових відносин (contractus). 
При цьому, забезпечивши індивідуальний характер господарювання, Закон обмежував селянина 
в праві розпорядження землею. Таким чином, формувався механізм реалізації земельних відно-
син, який обмежував свободу землероба [8, с. 128–129]. 

У період Української революції П. Скоропадський, виходячи з реалій революційного процесу, 
формує власне бачення шляхів розвитку суспільства. Подолання таких протиріч йому бачилося 
у вирішені двох взаємозалежних проблем. По-перше, Гетьман вважав, що селянство психоло-
гічно готове до сприйняття механізму приватного землеволодіння. По-друге, поміщики, наля-
кані селянською стихією, готові передати за викуп частину власної землі. Тому в проголошеній 
ним Грамоті до українського народу декларувалося відновлення порушеного урядом УНР права 
приватної власності, створення умов для придбання землі в приватну власність шляхом купів-
лі-продажу. Паралельно з цим передбачалось наділення малоземельних селян, шляхом викупу, 
частиною поміщицьких земель [9, с. 87]. Таким чином, вирішувалася основна мета суспільних 
перетворень – існування індивіда забезпечується інститутами, діяльність яких зумовлена еконо-
мічними мотивами та регулюється законами специфічного економічного характеру.

На жаль, П. Скоропадському не вдалося, з огляду на обставини як об’єктивного, так і суб’єк-
тивного характеру, реалізувати реформаторські починання.

Після встановлення радянської влади в Україні, кардинальна зміна економічних відносин, 
пов’язаних із ліквідацією приватної власності, зумовила подальше протистояння в суспільстві, 
оскільки, відповідно до ст. 1 Конституції Української Соціалістичної Радянської Республіки, 
радянська влада захищала інтереси тих частин суспільства, що належали до певних статусних 
груп – пролетаріату та найбіднішого селянства [9, с. 87].

Водночас примусовий характер колективізації, одержавлення засобів виробництва та нехту-
вання приватновласницькими інтересами не змінили суті мотивації в господарській діяльності 
індивідів, пов’язаної з прагненням до володіння, користування та розпорядження власністю.
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Висновки. В умовах ринкових відносин, що базуються на приватній власності на засоби ви-
робництва, економічний механізм функціонує без зовнішнього втручання особи або держави. Він 
не потребує додаткових стимулів для отримання легітимного прибутку, особливих юридичних 
механізмів, крім захисту власності й виконання контракту.

З огляду на свою природу, як показує світовий та вітчизняний досвід, процес розвитку еко-
номіки від стану інтегрованості в суспільство до відокремлення від нього – процес поступовий 
і тривалий.
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Захарчук А. С. Дефініції «status» та «contractus»: до проблеми конституціонування інституту приват-
ної власності

Дослідження інституту власності як категорії, що характеризує економічні та правові аспекти суспільних 
відносин, можна розглядати крізь призму економіки, юриспруденції та інших соціальних наук.

Для дослідження проблеми певний інтерес становлять праці М. Гримич, П. Захарченка, А. Захарчука, 
М. Новицької, М. Бурдіна та ін.

У статті досліджуються відносини, виражені через категорії «статус» та «контракт» як складові процесу 
формуванням приватної власності.

Статус встановлюється від народження. У його основі лежать родинні зв’язки й інститут усиновлення.
У пізньому римському праві статус поступово замінюється контрактом, тобто правами й обов’язками, 

що зумовлені двосторонніми домовленостями.
У європейському суспільстві сформувалося розуміння того, що статус домінує там, де економіка вклю-

чена в неекономічні інститути, a контракт – ознака економіки як відокремленої сфери суспільства, розвиток 
якої зумовлений законами економічного характеру.

На жаль, українській спільноті на переломних етапах своєї історії не вдалося вийти за межі станового суспіль-
ства й реалізувати починання, направлені на розвиток прав і свобод людини.

Ключові слова: приватна власність, статус, контракт, суспільство, економіка.

Zakharchuk A. Definitions «status» and «contractus»: to the problem of the constitution of the private 
property institution

In a market economy, where private property acts as the basis for its existence and one of the main inalienable 
human rights, individuals’ livelihoods are driven by economic motives and reflected in specific laws of an economic 
nature.

The study of the property institute as a category that characterizes the economic and legal aspects of social relations 
can be viewed through the prism of economics, jurisprudence and other social sciences.

Therefore, in this context, the work of M. Grymich, P. Zakharchenko, A. Zakharchuk, M. Novitsky and  
M. Burdin is of particular interest.The purpose of the article is to analyze the relations expressed in terms of «status» 
and «contract» categories related to the formation of private property.

A well-known Austrian researcher K. Polanyi believed that the evolution of the economy took place within the 
categories of «status» and «contraus» borrowed from Roman private law. In his view, these categories make it possible 
to understand the essence of an industrial society.

The researcher comes to the idea that relations in a modern society are based on contractus, while the ancient 
society was based on status relations.

One of the reasons for the fact that in archaic societies, economic activity was not perceived as a single, indivisible 
process, was the lack of a concept of ownership, as the right to dispose of certain objects and results of labor.
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The status is established from birth and is characterized by the rights and obligations of a particular person. It is 
based on family ties and the institution of adoption. The role of status is preserved with feudalism and, with certain 
remarks, to the constitutional consolidation of the equality of citizens in the rights of the nineteenth century.

In later Roman law, status is gradually replaced by a contract, that is, the rights and obligations arising from bilateral 
agreements. Ultimately, as a result of comprehension of the changes that have taken place in European society, an 
understanding is formed that status is dominated where the economy is included in non-economic institutions, and 
the contract is a characteristic feature of the economy as a separate sphere of society, the development of which is 
predetermined by laws of a specific economic nature .

Today, the Ukrainian community is at the stage of formation of the law state and civil society. Favorable 
opportunities for solving these problems arose during the period of radical changes in the beginning of the twentieth 
century.

The controversy in the situation of Ukrainian society was that the peasantry was not only the most numerous group 
of people, but also served as a bearer of certain social values: economic, political, moral, ethical, legal, etc.

Unfortunately, the Ukrainian community failed to go beyond the civil society and realize the undertakings aimed 
at the development of human rights and freedoms.

Key words: private property, human rights, status, contract, society, economy.
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АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУДДІ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ  
У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ЯК ГАЛУЗЕВИЙ ВИМІР ПРАВОВОЇ АНАЛІТИКИ 

Постановка проблеми. Будучи центральною фігурою в цивільному судочинстві та головним 
учасником цивільних процесуальних правовідносин, від якого залежить рух цивільної справи 
і з яким вступають у правовідносини всі учасники цивільного процесу [1, с. 397], повноваження 
якого чітко визначено Цивільним процесуальним кодексом України (далі – ЦПК України), голо-
вуючий суддя, забезпечуючи виконання завдань цивільного судочинства в конкретних цивільних 
справах (ст. 2), керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності і порядку 
вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками судового процесу їх процесуальних прав 
і виконання ними обов’язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та 
об’єктивного з’ясування обставин справи, усуваючи з судового розгляду все, що не має істотного 
значення для вирішення справи (ст. 214).

Результат правозастосовної діяльності судді втілюється у його рішеннях як стосовно суті по-
зовних вимог, які приймаються, складаються і підписуються в нарадчій кімнаті, так і при вирі-
шенні процедурних питань, пов’язаних з рухом справи, клопотань та заяв осіб, які беруть участь 
у справі, питань про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття 
провадження у справі, залишення заяви без розгляду тощо, більшість із яких суддя вирішує не 
виходячи до нарадчої кімнати (статті 258, 259 ЦПК України). Причому всі заяви та клопотання, 
заявлені учасниками справи у судовому засіданні, суддя має вирішувати одразу (після заслухо-
вування думки інших присутніх у судовому засіданні учасників справи), a результат їхнього роз-
гляду оформлювати ухвалою або у вигляді окремого документа (постановленою у нарадчій кім-
наті), або постановленою не виходячи до нарадчої кімнати, із занесенням до протоколу судового 
засідання (статті 222, 248, 259, 260 ЦПК України). У зв’язку з цим останній вид ухвал учені-про-
цесуалісти називають «протокольними» [2, с. 708]. 

І якщо ухвалення суддею рішення або постановлення ухвали у вигляді окремого документа 
відбувається в нарадчій кімнаті, де у судді є час для його складання (належного обґрунтування 
мотивів та правильних висновків із посиланням на норму закону), то при вирішенні заяв і клопо-
тань учасників справи без виходу до нарадчої кімнати (тобто «на місці») такої можливості у судді 
не існує, a отже, він має володіти неабиякими професійним рівнем, майстерністю, вміти опера-
тивно обробляти інформацію – загалом мати високорозвинутий інтелект та аналітичне мислення, 
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без якого неможливо робити правильні висновки та швидко ухвалювати рішення з питань, які 
виникають під час розгляду цивільної справи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналітична діяльність судді під час здійснення 
правосуддя у цивільних справах як відповідний пізнавальний процес, від якого залежить опера-
тивність і правильність ухвалених суддею рішень, не була предметом самостійного наукового 
дослідження учених-процесуалістів, оскільки як частина пізнавальної діяльності людини пере-
дусім є предметом вивчення філософії та психології. Питання аналітичної діяльності розкрива-
лося й у теорії управління як складова процесу підготовки управлінських рішень (І. Рейтерович, 
Ю. Курносов). У межах цивільного процесу аналітична діяльність судді лише в окремих пра-
цях розглядається як елемент доказування (С. Фурса, Т. Цюра, І. Решетнікова та ін.). Переважно 
ж аналітична діяльність розглядається як аналітичні повноваження судів вищих інстанцій при  
обробці даних судової статистики та узагальненні судової практики (Є. Васьковський, С. Князь-
кін, Ю. Тимофєєв та ін.). Водночас у межах загального поняття «правова аналітика» судова аналі-
тика лише виділяється серед видів правової аналітики (В. Ісаков), без розкриття її ролі і значення 
в правозастосовній діяльності судді під час розгляду і вирішення конкретних цивільних справ.

Мета статті полягає у з’ясуванні ролі аналітичної діяльності судді під час здійснення ним 
правосуддя у цивільних справах як галузевого виміру правової аналітики та визначенні впливу 
аналітичних функцій судді на ефективність його процесуальної діяльності. 

Основні результати дослідження. Так, у будь-якій діяльності, яка передбачає формулювання 
висновків і прийняття тих чи інших рішень, тобто в пізнавальній сфері, важливе значення має 
аналітичне мислення. Загальновідомо, що формування аналітичного мислення вимагається для 
оперативного визначення основних і другорядних аспектів; вирішення складних проблем; належ-
ного обґрунтування висновків тощо.

Науковці обґрунтовано зауважують, що говорити про «рішення» можна лише у тому разі, 
якщо вибір робиться не менше, ніж з двох альтернатив. Тобто прийняття рішень – це синтез ра-
ціональних схем вибору альтернатив й оцінювання їхньої якості. Його завдання полягає у тому, 
щоб із безлічі конкуруючих стратегій вирішення проблеми, на основі аналізу умов і наслідків її 
реалізації, обрати кращу (оптимальну). Під рішеннями, оптимальними в широкому сенсі, розумі-
ються такі рішення, які спрямовані не так на подолання наслідків тих чи інших процесів чи явищ, 
як на вирішення всього комплексу протиріч, який призвів до виникнення проблемної ситуації. 
Тим самим забезпечуватиметься врахування інтересів максимально широкого кола осіб. Це ви-
магає від особи, що приймає рішення, здатності прогнозувати його наслідки та системно бачити 
проблеми [3, с. 8; 4, с. 91, 400].

Варто погодитися із висловленою в літературі думкою, що роль аналітика (спеціаліста з інфор-
маційно-аналітичної діяльності) на державній службі є набагато відповідальною, ніж робота 
аналітика в недержавних структурах, оскільки базовою характеристикою державно-політичної 
діяльності є оперативність. Адже якщо його висновки виявляться неправильними, він напише но-
вий трактат. Державному службовцю дозволена лише одна спроба; якщо він не вгадає, помилки 
стають невиправними [3, с. 4].

Як державний службовець суддя здійснює правосуддя, яке в літературі визначається як одне 
з форм державного управління, засіб виконання державою внутрішньої функції охорони право-
порядку, власності, прав і свобод громадян шляхом вирішення спеціальним органом державної 
влади – судом цивільних і кримінальних справ за правилами, передбаченими цивільним і кримі-
нально-процесуальним правом, тобто шляхом застосування від імені держави норм права щодо 
встановлених у судовому засіданні фактів і правовідносин, a в деяких випадках і заходів примусу 
до правопорушника [1, с. 19, 22; 5, с. 23].

Отже, аналітичну діяльність судді, незважаючи на те, що він є державним службовцем, спра-
ведливо буде віднести до виду правової аналітики, якій в юридичній літературі приділяється мало 
уваги. При цьому важко заперечити, що юристи, які володіють методологією юридичного ана-
лізу, користуються попитом в усіх сферах юридичної діяльності, включаючи правосуддя. Від 
якості юридичного мислення багато в чому залежать рівень розвитку та ефективність юридичної 
роботи. Вона дає змогу повно і точно розглядати з юридичного боку життєві ситуації, конфлікти, 
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формулювати висновки про факти дійсності, ухвалювати обґрунтовані судові рішення, склада-
ти інші юридичні документи, вести правове навчання, давати юридичні консультації, провадити 
правову експертизу [6, с. 3]. Правова аналітика визначається як професійна аналітична діяльність 
у сфері законотворчості і правозастосування, правової культури, правового інформування, освіти 
і виховання. Серед правозастосовного виду правової аналітики виділяється й судова аналітика 
[6, с. 8, 14], проте її зміст не розкривається. 

При цьому, якщо виходити з основних існуючих наукових підходів до класифікацій повнова-
жень судів, то поряд із просвітницькими і превентивними виділяють й аналітичні повноваження 
суду, до яких належать узагальнення, аналіз і забезпечення інформаційної доступності судової 
практики, правова пропаганда, комплексні перевірки роботи нижчестоящих судів і конкретних 
суддів, підвищення їхнього професійного рівня [7, с. 20]. Тобто аналітична діяльність судів зво-
диться переважно до аналітичних повноважень судів вищих інстанцій при обробці даних судової 
статистики та узагальненні судової практики. Проте в такому розумінні аналітичні повноваження 
суду дещо звужені, адже вказана діяльність здійснюється зазвичай працівниками апарату відпо-
відного суду, a не суддею, який здійснює правосуддя у конкретній справі, аналізує докази, роз-
глядає заяви і клопотання та ухвалює рішення. 

Тому актуальною в цьому сенсі є класифікація діяльності судді, наведена ще дореволюційним 
процесуалістом Є. Васьковським, який виділяв логічну та фактичну діяльність суду, яка здійсню-
ється як спосіб здійснення процесуальних прав та обов’язків суду: шляхом висловлення суджень 
і здійснення фактичних дій [8, с. 646]. Тобто діяльність суду з висловлення суджень Є. Васьков-
ський називав логічною. Хоча правильно, на нашу думку, говорити саме про аналітичну діяль-
ність судді, яка пронизує всю його діяльність як при постановленні ухвал у судовому засіданні 
(без виходу до нарадчої кімнати), так і при ухваленні рішень у нарадчій кімнаті.

При цьому, аналізуючи зміст висловлених учасниками справи суджень та заявлених ними 
заяв і клопотань, діяльність судді не ґрунтується на пошуку і встановленні причинно-наслідко-
вих зв’язків (що притаманне логічній діяльності), a передусім має на меті проаналізувати та по-
рівняти отримані дані на предмет відповідності закону та обставинам справи (що притаманне 
саме аналітичній діяльності). Так, за загальним правилом, суддя з’ясовує, чи мають учасники 
справи заяви чи клопотання, пов’язані з розглядом справи, та вирішує їх після заслуховування 
думки інших присутніх у судовому засіданні учасників справи. Суд залишає без розгляду заяви та 
клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший 
строк, визначений судом. Враховуючи, що протягом судового засідання учасниками справи може 
бути заявлено низку різних заяв і клопотань, суддя передусім має проаналізувати, чи заявляли-
ся подібні заяви й клопотання раніше і який результат їхнього вирішення, та залежно від цього 
вже вирішувати їх по суті. Крім того, більшість заяв і клопотань учасників справи стосуються 
витребування доказів. Для вирішення таких клопотань суддя має проаналізувати і зіставити ви-
требувані докази із предметом доказування та передбаченими законом засобами доказування, до-
пустимими в конкретних правовідносинах, a також існування в нормах ЦПК України можливості 
розгляду і задоволення таких заяв і клопотань. Низка заяв і клопотань учасників справи стосуєть-
ся залучення до участі в справі третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору. При розгляді 
таких клопотань суд має проаналізувати і зіставити з предметом спору наявність передбачених 
законом умов для участі такої третьої особи в конкретній справі, якими є: обов’язкова наявність 
цивільних матеріально-правових відносин між третьою особою й однією зі сторін; преюдиціаль-
на пов’язаність матеріально-правових відносин третьої особи й однієї зі сторін з правовідносина-
ми позивача і відповідача; матеріально-правові відносини третьої особи й однієї зі сторін повинні 
передбачати можливість спору про цивільне право між третьою особою й особою, на стороні 
якої вона виступає [1, с. 318]. Як бачимо, для вирішення звичайного для кожної цивільної справи 
питання судді необхідно проявити неабиякі аналітичні здібності з метою його правильного ви-
рішення. 

Більш складнішою варто уявляти собі аналітичну діяльність судді в нарадчій кімнаті при ухва-
ленні рішення, адже ЦПК України висуває до судового рішення вимоги законності й обґрун-
тованості. Так, законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права  
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з дотриманням норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі пов-
но і всебічно з’ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і за-
перечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні (ст. 263 ЦПК 
України). Я. Романюк зауважував, що обґрунтування судового рішення, його аргументація – це 
ключовий критерій якості окремого судового рішення, за яким суспільство оцінює ефективність 
діяльності всієї судової системи. Належне мотивування судового рішення – це стандарт Євро-
пейського суду з прав людини, але який водночас не означає обов’язку суду надавати детальну 
відповідь на кожен аргумент; таке питання вирішується винятково у світлі обставин конкретної 
справи. Проте на суддю покладається відповідальність за якість і чіткість викладення у рішен-
ні мотивів і висновків, особливо що стосується доводів тієї сторони конфлікту, яка в результаті 
ухвалення судом рішення залишається в програші [9]. Вказані вимоги щодо обґрунтованості су-
дового рішення однозначно свідчать про аналітичний характер діяльності судді при розгляді ним 
цивільних справ.

Висновки. Таким чином, зміст вказаної вище діяльності судді дає підстави для висновку, що 
вона має завершений аналітичний цикл (починаючи із законодавчого визначення завдання ци-
вільного судочинства для кожної цивільної справи, збору і систематизації доказової інформації 
про обставини справи, і завершуючи аналізом вимог і заперечень сторін та зіставлення їх із до-
казами та ухвалення рішення). Зазначена аналітична діяльність судді має визначальне значення 
під час здійснення правосуддя у цивільних справах, a це дає змогу говорити про один із галузевих 
рівнів дослідження правової аналітики та за допомогою її методології встановити таким чином 
вплив аналітичних функцій судді на ефективність його процесуальної діяльності.
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зевий вимір правової аналітики

Стаття присвячена з’ясуванню ролі аналітичної діяльності судді під час здійснення правосуддя у цивільних 
справах як галузевого виміру правової аналітики. Звертається увага, що для розгляду і вирішення цивільних 
справ суддя має володіти високою професійною майстерністю, вміти оперативно обробляти інформацію, для 
чого він повинен мати високорозвинутий інтелект та аналітичне мислення, без якого неможливо робити пра-
вильні висновки та швидко ухвалювати рішення з питань, які виникають під час розгляду цивільної справи. 
Проаналізовано існуючі вимоги щодо обґрунтованості судового рішення, які свідчать про аналітичний харак-
тер діяльності судді при розгляді і вирішенні ним цивільних справ. Наводиться обґрунтування, що вказана  
діяльність судді має завершений аналітичний цикл (починаючи з законодавчого визначення завдання цивіль-
ного судочинства для кожної цивільної справи, збору і систематизації доказової інформації про обставини 
справи, і завершуючи аналізом вимог і заперечень сторін та зіставлення їх із доказами та ухвалення рішення). 
Робиться висновок, що аналітична діяльність судді має визначальне значення під час здійснення ним правосуд-
дя у цивільних справах, a це дає змогу говорити про один із галузевих рівнів дослідження правової аналітики 
та за допомогою її методології встановити вплив аналітичних функцій судді на ефективність його процесуаль-
ної діяльності.
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Ключові слова: цивільне судочинство, правосуддя, суддя, аналітичні повноваження, доводи сторін, докази, 
судові рішення, правова аналітика. 

Koroied S. Analytical activity of a judge in administration of justice in civil cases as a sectoral measure of 
legal analysis

The article is focuses on clarification of the role of judge’s analytical activity during administration of justice in 
civil cases as a sectoral measure of legal analysis. It is emphasized that in the legal literature the analytical activity of 
courts is reduced mainly to the analytical powers of the courts of higher instances in the processing of judicial statistics 
and generalization of judicial practice. However, it is emphasized that in this sense analytical powers of the court are 
somewhat narrowed, since the aforementioned activity is usually carried out by the employees of the court officials of 
the relevant court, and not by the judge which is administering justice in a specific case, analyzing evidence, exami-
ning applications and petitions and ruling the judgment. Attention is drawn to the fact that in order to consider and 
resolve civil cases, the judge must have high professional skills, be able to process information promptly, for which 
he must have highly developed intelligence and analytical thinking without which it is impossible to draw the right 
conclusions and to quickly make decisions on issues that arise during consideration of a civil case. It is comparing the 
analytical activity of a judge when a judge rules the judgment or decree in the form of a separate document, which 
takes place in the counseling room (when the judge has time for analytical conclusions), as well as in solving applica-
tions and petitions of the participants of the case without going to the counseling room. Taking into account that during 
the court session a number of different applications and petitions can be filed, the judge must first consider whether 
such statements or claims have been filed before and what is the outcome of their resolution, and, depending on this, 
to resolve it. Most of the statements and petitions of the participants in the case relate to the reclamation of evidence. 
To resolve them, the judge must analyze and compare demanded evidence with the subject of proof and established by 
law means of proof, permissible in a particular legal relationship, as well as the existence in the law of the possibility 
of considering and satisfying such applications and petitions. A number of applications and petitions of participants 
in the case concerns the involvement of third parties in the case without a separate claim for the subject of a dispute. 
In considering such petitions, the court should analyze and compare with the subject of the dispute the existence of 
conditions established by law for the participation of such a third person in a particular case. The existing require-
ments, concerning the validity of a court decision, which indicate the analytical nature of the judge’s activity when 
considering and resolving civil cases, are analyzed. The justification is given to fact that the judge’s activity has a 
completed analytical cycle (from the legislative definition of the task of civil justice for each civil case, the collection 
and systematization of evidence of the circumstances of the case, and completing the analysis of claims and objections 
of the parties and comparing them with evidence and ruling the judgment). It is concluded that the judge’s analytical 
activity is crucial for his administration of civil justice, which allows one to talk about one of the sectoral levels of 
research in legal analysis and, using its methodology, to determine the influence of the analytic functions of a judge on 
the effectiveness of his procedural activity.

Key words: civil proceedings, justice, judge, analytical powers, arguments of parties, evidence, court judgments, 
legal analytics.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ БОЖИХ  
ЯК СВІТОГЛЯДНОГО ДЖЕРЕЛА ПОЗИТИВНОГО ПРАВА 

Постановка проблеми. Розвиток знань про право передбачає глибоке осмислення основних 
світоглядних начал, на яких базується вітчизняне позитивне право. До таких, зокрема, належать 
філософсько-правові категорії, на яких формувалася сучасна українська мораль, яка черпала свої 
витоки зі Святого Письма (Біблії). Знання цих підвалин дає змогу полегшити та удосконалити 
процес правотворчості, оскільки допомагає чіткіше визначити орієнтири законодавчої діяльності 
й забезпечити єдність юридичної практики у різноманітних її сферах. Окрім того, категорія права 
тісно пов’язана зі світоглядними поняттями правди, справедливості, добра, яким, по суті, і повин-
но бути останнє. Тому дослідження змісту системи правових понять та сутнісних характеристик 
позитивного права має не тільки академічне, a й практичне значення. Саме з цього й випливає 
актуальність порушеної проблематики.
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ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Методологічною основою статті стали праці та 
світоглядні концепції С. Алексєєва, Р. Бультмана, В. Бачиніна, П. Гулак-Артемовського, В. Кос-
тицького, О. Львової, І. Луцького, С. Мудрого, Є. Маланюка, Н. Оніщенко, Р. Папаян, В. По-
сентіна, П. Карманського, Л. Костенко, Н. Пархоменко, С. Сунєгіна, Г. Сковороди, Л. Фуллера, 
Ю. Тихонравова, М. Шашкевича, Ю. Шемшученка, які сприяють осмисленню поточних процесів 
у сучасній теорії та філософії права і мають важливе значення для подальшого їх дослідження.

На основі тих фундаментальних основ, які вони заклали, вважаємо за доцільне провадити 
власні дослідження визначеної проблематики.

Мета статті. Сьогодні відсутнє єдине комплексне дослідження особливостей становлення 
ідеї права в контексті іудео-християнської традиції світосприйняття. Саме на сучасному етапі 
державотворення потрібно конкретизувати постанови іудаїзму і християнства в сфері мораль-
но-етичного комплексу, з’ясувати домінанти їх змістовного наповнення відповідно до процесу 
осмислення ідеї права. Також доцільно розглянути символізм текстів Старого й Нового Завітів, 
які породжують різноакцентованість у полі їхнього тлумачення та площині взаємозв’язку розу-
міння соціального призначення моралі і позитивного права.

Основні результати дослідження. Ідея, згідно з якою в основі будь-якого правопорядку 
у підсумку лежить релігія, неодноразово висловлювалася різними мислителями як у сфері філо-
софії, так і теорії права. Вона притаманна для тих теоретико-правових науковців, які основу права 
вбачали у державній владі, тобто представників сучасного позитивного права. Оскільки загаль-
на теорія позитивного права, яка підсумовує дані аналітичної юриспруденції, – це самодостатня 
юридична наука, предметом якої є догма права [8, с. 92]. Крім того, Г. Гегель визначав державу 
як «духовно-моральну ідею, що проявляється у формі людської волі та її свободи, внаслідок чого 
історичний процес за сутністю справи здійснюється за посередництва держави» [3, с. 92].

В одному з поширених у теорії підходів щодо розуміння сутності права стверджується, що 
право утворюється внаслідок еволюції релігійних підстав людської активності, хоча, водночас, 
як система вимог воно є найбільш віддаленою та незалежною від релігії системою. Як наголошує 
Ю. Тихонравов, «найбільш природний і логічний шлях трансформації духу в право пролягає че-
рез послідовність: релігія – мораль – право» [6, с. 92]. 

Оскільки Біблія складається зі Старого (Писання євреїв) та Нового Завітів, доречно розгля-
нути ті аспекти віровчення іудаїзму, які стали основою морального життя та правової традиції 
єврейського народу, із перспективою їх подальшого виходу на історію й аналіз питань виражених 
у християнстві.

В основі всієї релігійної, a далі і правової культури єврейського народу, Святе Письмо – Тора 
(християнський еквівалент – перші пять книг Біблії), що розглядається як безцінний дар самого 
Всевишнього. У середовищі представників народу воно відоме і як Божественний Закон. Вважа-
ється, що свої Встановлення правил життя Господь передав євреям через пророка Мойсея, a тому 
інший варіант назви – Десять Заповідей Божих.

Саме вини були покликані регулювати усі сторони життя суспільства – від взаємин усередині 
родини, до справ організації суспільних інститутів. Їх норми у сукупності утворюють договір, 
який Бог уклав із Обраним народом. Серед представників єврейського народу вважається, що 
саме термін договір – із взаємними обов’язками сторін – найбільше відповідає сутності події. Так, 
на народ покладалися зобов’язання виконувати Божу Волю, a сам Господь обіцяв у разі виконан-
ня Його вимог благовоління й підтримку. Змістовний центр, у якому концентровано ці загаль-
носвітоглядні та моральні приписи, які стають основою регулятивних механізмів життя євреїв 
упродовж усієї їхньої – це 10 заповідей або Декалог.

Р. Папаян зазначає, що «заповіді, за деякою долею умовності, ми можемо назвати біблійною 
“конституцією” (тому що саме вони – основа усіх інших законодавчих положень), в якій у “пре-
амбулі” фіксується, що Бог – основа й джерело права. У цьому плані цікаво виглядає “юридична 
техніка” заповідей. Гранично чітка композиція тексту не залишає сумнівів у її продуманості – 
у русі від загального до одиничного, від основи до деталей. Перші ж “статті” встановлюють осно-
ву основ: відносини людини з Богом, де фіксується Божественне джерело життя й волі, наводить-
ся формула волі (“Не роби собі кумира, <...> не вклоняйся їм і не служи їм”), формула істини  
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(“Не вимовляй імені Господа, Бога твого, даремно”), формула праці для себе (“Шість днів пра-
цюй”) і для Бога (“а день сьомий – субота Господові, Богові твоєму”). Ось тут і стикуються не-
бесне та земне, і звідси заповіді переходять “на землю”, втілюється усе вищесказане у сферу люд-
ських відносин. Вони заново повертаються до джерела життя, цього разу земного (“Шануй батька 
твого і матір твою»”). Загалом, останні п’ять заповідей встановлюють границі земної волі і тим 
самим формують ключові механізми забезпечення недоторканності прав: на життя (“Не вбивай”), 
на родину (“Не перелюбствуй”), на власність і результати власної праці (“Не кради”), на істину 
(“Не вимовляй хибного свідчення”), – і на завершення знову апелюють до духовного початку 
в людині, що зобов’язує її до внутрішніх заборон на ті ж дії (“Не бажай будинку ближнього твого; 
не бажай дружини ближнього твого” та інше.). Як бачимо, в усьому тексті у найтісніший спосіб 
переплітаються норми як моральні, так і юридичні» [5, с. 92].

Таким чином, Декалог визнається джерелом основних принципів регулювання відносин  
єврейського народу з Богом й усієї сукупності суспільних відносин. Хоча він не містить санкцій, 
тобто конкретних вказівок на негативні наслідки, що можуть і повинні наставати для порушни-
ків розпоряджень (крім, можливо, 3-ї заповіді), його положення мали для євреїв обов’язковий 
характер, встановлювали як їх права, так і обов’язки. Десять заповідей закріплюють принцип 
рівності перед Законом, вирішують ключові питання про чинність Закону в просторі й часі. Чин-
ність у просторі визначається принципом громадянства (поширення на кожного єврея, незалежно 
від місця проживання), та територіальності (стосується всіх осіб, що перебувають на території, 
займаній Ізраїлем). Що ж стосується дії у часі, то Законом утверджується необмежений харак-
тер його дії – вважається, що Господь дав його раз і назавжди. Загалом же в усьому віровченні 
підкреслюється: порушення Закону призводить до загибелі народу, a покора Божим Заповідям 
дає йому нескориму силу духу. Таким чином, запорука правильного способу життя в єврейській 
традиції – слідування тим змістовно моральним нормам, що в проекції Божої волі у суспільне 
життя набувають характеру норм юридичних. Така їхня сполука та взаємопереплетення стають 
остаточно зрозумілими, якщо мати на увазі головну сутнісну рису етики євреїв, яка координує 
всю систему організації способу життя.

На думку Р. Бультмана, сутність єврейської моральності сконцентрована в ідеї послуху Божій 
волі. У цьому послуху для людини значуща Честь Божа, a вже як її наслідок – людська гідність. 
«У зв’язку з цим у єврейській етиці обґрунтування того, що є добро і що потрібно від людини, 
не може бути дано, спираючись на те або інше уявлення про людину, виходячи з раціональних 
ідей, закладених у розумі людини. Зрозуміло, тут немає місця для так званої нормативної етики, 
оскільки ніщо не є цінним саме по собі. Зміст вчинкові надає тільки послух» [2, с. 27]. 

Божа Воля, із цього погляду, є формальним авторитетом Писання. Людське благочестя засно-
ване на безумовній покірності щодо Бога багато в чому сприймається як юридичне відношення; 
праведника буде винагороджено, нечестивця – покарано. Важливими для нас є такі моменти: 
по-перше, відсутність ідеалу людини, що реалізує свою волю поза формальним дотриманням роз-
поряджень Тори. Ніщо не є цінним саме по собі, a зміст діяльності надає лише послух. По-друге, 
цей послух полягає в безумовному слідуванні букві Закону, що є реалізацією наміру слідування 
його духу. Маючи на увазі особливості цієї етики, ми зрозуміємо причину вкрай детальної регла-
ментації способу життя в іудаїзмі, в усіх її чітко виражених формальних аспектах.

Сполученість моральних вимог і правових установлень в іудаїзмі виглядає природньо, оскіль-
ки відбувається порівняння понять «гріх» та «злочин». Вважається, що з даруванням Божого За-
кону з’явилася вічно діюча постанова про виховання для розпізнання гріха й злочину. З погляду 
іудаїзму, усе, чого вимагає сам Господь, є добро, a що забороняє – зло. У такий спосіб у віро-
вченні встановлюється поділяюча лінія між праведним (правильним) і гріховним (неправильним).  
У своїй проекції у громадське життя цей поділ морального характеру здобуває формально-фіксо-
ваний стандарт і стає основою всієї правової системи єврейського народу. Власне в межах такої 
світоглядної схеми наповняються змістом основні поняття – праведності і законності, гріха і зло-
чинності. Так вибудовується сукупність вимог морального й одночасно правового характеру.

Коли Закон виявляє провину гріха, одночасно виявляється і провина грішника. При діянні гріха 
Закон встановлює відповідальність грішника і підводить його під «прокляття» [1], оскільки в цьо-
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му випадку йдеться про «переступ» границі дозволеного Богом поводження. Так, значеннєвим 
змістом одночасно наповнюється поняття злочину як «проти» Божого діяння, a отже, суспільно 
небезпечного, оскільки воно посягає на непорушність правил суспільного життя, встановлених 
самим Богом. Можна побачити, як подібне значеннєве сполучення простежується, скажімо, щодо 
вимог дотримання заповідей, які за змістом можна віднести до сфери цивільно-правової юрисдик-
ції, в якій регулюється сукупність майнових і пов’язаних із ними особистих немайнових відно-
син – «не кради», «не бажай <...> нічого, що є у ближнього твого», та наслідків їхнього порушення.  
У сутнісну основу вимог заповідей покладався захист права приватної власності. Остання запо-
відь застерігає навіть від допущення можливості порушення цього права, оскільки вважається, 
що гріховні справи народжуються від гріховних бажань і думок, саме тому вони мають бути 
чистими й праведними.

Зміст заповіді «не кради» можна виразити так: будь чесним і працьовитим, не намагайся при-
власнити те, що тобі не належить, поважай результати праці і власність іншої людини – подібні 
принципи і на сьогодні відображені в будь-якому національному законодавстві: питання власнос-
ті і сукупності відносин у зв’язку з нею і на сьогодні становить стрижень економічної діяльності. 
Оскільки ми акцентуємо увагу на переплетенні етичних і правових вимог у системі нормування 
способу життя євреїв, відзначимо широке тлумачення поняття «крадіжка». «Злодієм уважався не 
тільки той, хто здійснив крадіжку з чужої кишені або чужого житла, a й той, хто свідомо завдав 
шкоди репутації безневинного, хто не пропонував людині свого даху над головою у разі потреби. 
Талмудисти називали злодієм навіть того, хто безсоромно користувався гостинністю хазяїв, або 
віднімав час без потреби у свого ближнього, чи самого себе. Злодійство, з точки зору іудаїзму, це, 
зрештою, обвинувачення Бога в тім, що Він дає недостатньо, тобто повстання проти Божої волі» 
[4, с. 87].

Висновки. Підсумовуючи викладений матеріал, можна зробити такі висновки: сукупність ви-
мог морального характеру, зафіксованих у Святому Письмі євреїв, сприймається як Боже веління, 
що має бути втіленим у суспільному житті. Обов’язковість цих норм і їх чітко виражений фор-
мальний характер сприяють становленню системи норм юридичного характеру. Так, тісно спо-
лучені моральні й правові норми, і основа цього сполучення у змістовному поєднанні праведного 
(правильного) і гріховного (злочинного). Утім, незважаючи на їх тісний зв’язок, не можна назвати 
поняття гріха та злочину (в юридичному розумінні) тотожними, оскільки в системі світоглядних 
координат іудаїзму будь-який злочин як порушення встановленого Богом порядку світобудови є 
гріхом, але не всякий гріх (у правовому значенні) є злочином. Водорозділом у розумінні цього 
питання постає проблема відповідальності. За всякий гріх (той, що не має формального виразу – 
наприклад, неправильні думки) людина буде відповідати перед Богом, але перед суспільством 
буде відповідати лише за деякі; ті, що фіксовані в сукупності вимог правового характеру. Як ві-
домо, уособлення релігійних і правових норм базується на розмежуванні моралі й права, в основі 
якого розрізнення понять «гріх» і «злочин». У традиції ж іудаїзму мораль і право виступають як 
«підсистеми» всієї системи відносин, що регулюються нормами віровчення. Чітко обґрунтоване 
й формально виражене «розрізнення “гріха” та “злочину” виробиться пізніше у римському праві» 
[7, с. 82].
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Луцький Р. П. Теоретико-правовий аналіз Десяти Заповідей Божих як світоглядного джерела пози-
тивного права

У статті розглядається проблема становлення ідеї права в контексті іудео-християнської традиції світо-
сприйняття. Аналізується конкретизація постанов іудаїзму і християнства в сфері морально-етичного комп-
лексу. З’ясовуються домінанти його змістовного наповнення відповідно до процесу осмислення ідеї права. 
Розглядається символізм текстів Старого й Нового Завітів, що породжує різноплановість їхнього тлумачення 
у площині взаємозв’язку розуміння соціального призначення моралі і права. Розмежування моралі й права 
простежується на основі процесу відмінності понять «гріх» і «злочин». 

Ключові слова: Тора, Десять Заповідей Божих, мораль, справедливість, рівність, гуманізм, позитивне пра-
во, природне право.

Lutcky R. Theoretical and legal analysis of the Ten Commandments of God as a world-wide source of posi-
tive law

The article deals with the problem of the formation of the idea of law in the context of the Judeo-Christian world-
view tradition. The concretization of judgments of Judaism and Christianity in the sphere of the moral and ethical 
complex is analyzed. The dominants of its meaningful filling are found out in accordance with the process of compre-
hending the idea of law. 

Today there is no single comprehensive study of the peculiarities of the formation of the idea of law in the context 
of the Judeo-Christian tradition of world perception. It is precisely at the present stage of state-building that it is ne-
cessary to specify the decisions of Judaism and Christianity in the sphere of moral and ethical complex, to find out the 
dominant of their content content in accordance with the process of comprehension of the idea of law. Also, it is ad-
visable to consider the symbolism of Old and New Testament texts, which give rise to multiplicity in the field of their 
interpretation and the plane of interrelationship between the understanding of the social purpose of morality and law.

Since the Bible consists of the Old Testament (the Scriptures of the Jews) and the New Testaments, it is appropri-
ate to consider those aspects of the doctrine of Judaism, which became the basis of the moral life and legal tradition 
of the Jewish people, with the prospect of their further history and analysis of the questions expressed in Christianity.

In the basis of all religious, and then the legal culture of the Jewish people, the Holy Scripture – the Torah  
(the Christian equivalent – the first 5 books of the Bible), which is regarded as an invaluable gift of the Most High. 
Among the representatives of the people, it is known as the Divine Law. It is believed that the Lord gave his ordinances 
of life to the Jews through the prophet Moses, and therefore another variant of the name – The Ten Commandments 
of God.

The fault was intended to regulate all aspects of society’s life, from relationships within the family, to the affairs 
of the organization of social institutions. Their norms together form a treaty that God made with the Selected People. 
Among the representatives of the Jewish people, it is believed that the very term of the contract – with the mutual 
obligations of the parties – is to the greatest extent corresponds to the essence of the event. Thus, the people were 
obliged to perform the will of God, and the Lord himself promised in the fulfillment of His requirements of goodwill 
and support. The informative center, which focuses on the data of world-wide and moral requirements, which become 
the basis of the regulatory mechanisms for the life of Jews throughout their history, is the 10 commandments or the 
Decalogue.

Key words: Torah, Ten Commandments of God, morality, justice, equality, humanism, positive law, absolute law.
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ПРАВОВА АНАЛІТИКА – СУЧАСНИЙ ДИСКУРС

Постановка проблеми. Як відомо, сучасний стан юридичної науки характеризується плю-
ралізмом методологічних підходів для вивчення правової проблематики. Після деідеологізації 
суспільствознавства, пов’язаної з відмовою від домінування єдиної «правильної» методології – 
матеріалізму, науковці колишнього Радянського Союзу взяли на озброєння багато нових «не-
класичних» методів дослідження правової матерії. Серед останніх – аналітична юриспруденція. 
Однак сьогодні поряд з аналітичною юриспруденцію запитуваним засобом пізнання та перетво-
рення правової дійсності є правова аналітика. У зв’язку з цим вбачається актуальним дослідити 
ці два методи вдосконалення правової діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слід зазначити, що різні аспекти окресленої проб-
лематики досліджувалися у працях науковців різних часів та країн. Зокрема, це такі відомі поста-
ті, як Дж. Остін та Г. Харт, дослідники та прихильники їхньої творчості Ф. Оппенгейм і Д. Холл. 
Серед дослідників на пострадянському просторі можна назвати В. Ісакова, В. Нагребельного, 
Н. Оніщенко, В. Оглезньова, Ю. Шемшученка. Водночас комплексно, з урахуванням останньої 
нормотворчої практики, проблеми правової аналітики у зв’язку з аналітичною юриспруденцію не 
досліджувалися, що викликало науковий інтерес до її дослідження.

Мета статті. Дослідити праксеологію правової діяльності компетентних суб’єктів шляхом за-
стосування механізмів правової аналітики.

Основні результати дослідження. Слід зазначити, що як і в багатьох випадках, поява аналі-
тичної юриспруденції завдячує філософії, а саме: аналітичній філософії, чиї методологічні підхо-
ди сповна використали зазначені вище дослідники. Головним методом дослідження аналітичної 
філософії був визнаний аналіз, який пізніше набув категоріального статусу самостійного метода 
дослідження і який дав назву цьому філософському напряму. Його провідною ідеєю стала ло-
гічна диференціація соціальної дійсності через пізнання мови як головного його інструмента, 
а оскільки право – це передусім мова, то зрозуміло, що подібний філософський підхід не могли 
не використати науковці-юристи. 

Зв’язок аналітичної філософії з аналітичною юриспруденцією підтверджує, зокрема, і сам 
Д. Холл. Він стверджував, що увага до мови права, структури та логіки правових норм, змісту нор-
мативного припису була обумовлена розвитком аналітичної філософії права, яка відразу розумілась 
як специфічний напрям самої аналітичної філософії, а потім як самостійна галузь знань [1, с. 14–28].

Зі свого боку, аналітична юриспруденція, з’ясовуючи значення слів, тим самим сприяє логічній 
побудові загальної системи правової теорії. Змістом цієї доктрини є пояснення фундаментальних 
юридичних понять, а аналіз юридичних термінів відбувається таким чином, щоб продемонстру-
вати їхній логічний взаємозв’язок. У результаті цього створюється адекватна юридична теорія, 
яка, на думку Г. Харта, важлива не тільки для науки. Вивчення загальновживаного застосування 
відповідних термінів демонструє їхню соціальну обумовленість, надаючи реальне розуміння про-
цесів, які відбуваються у суспільстві [2].
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Із зазначеного стає зрозумілим, що аналітична юриспруденція безпосередньо стосується по-
зитивного права, оскільки досліджує перш за все писані норми. Тому можна погодитися з думкою 
В. Оглезньова про те, що інтерес до логічної та лінгвістичної сторони права обумовлений пере-
дусім позитивною теорією права [3]. Відповідно до цього предметом аналітичною юриспруденції 
(яку можна розглядати як складову позитивного права) є логічний аналіз юридичної мови, зрозу-
мілий як засіб побудови, а також тлумачення та вивчення норм права [4, с. 142].

Якщо аналітична юриспруденція вивчає мову права, то правова аналітика досліджує серед 
інших проблем і проблеми виявлення передумов формування правових понять – матеріальні та 
ідеальні правовідносини. Використовуючи такий методологічний інструмент, як аналіз соціаль-
них явищ та ситуацій, остання має можливість дослідити структуру реальних правовідносин, від-
повідність їх змісту правовій формі. Другий напрям, на нашу думку, є особливо важливим для 
юридичної науки, оскільки за відомою формулою Ф. Енгельса правова форма може як сприяти 
прогресу суспільних відносин, так і гальмувати їх.

Яскравим прикладом, який підтверджує факт гальмування суспільних відносин, є (і в цьому 
полягає іронія історії) правові форми соціалістичних виробничих відносин. Як відомо, у Радян-
ському Союзі існувала загальнонародна форма власності, де всі природні ресурси, основні за-
соби виробництва належали громадянам країни. Але розрив між вкладеною працею кожного 
у загальний національний продукт та кінцевим результатом у вигляді матеріальної винагороди 
фактично не дозволив їм відчути себе господарями як країни, так і власного життя. Господарська 
система виявилася економічно неефективною і тому СРСР закономірно програв змагання з капі-
талістичним Заходом, де форма власності була приватною. Правильність цього висновку також 
підтверджує сьогоднішня практика діяльності Китаю в економічній сфері, де завдяки відомим 
реформам, започаткованим Ден Сяопіном, Китай за багатьма параметрами просунувся на перші 
позиції в світі.

Водночас господарська практика України, особливо в перші роки незалежності, продемон-
струвала негативні зразки правового регулювання суспільних відносин, передусім, знову ж таки, 
у сфері економіки. Правові форми, які були запропоновані владою для ведення бізнесу, виявилися 
такими, що не відповідали рівню продуктивних сил, передусім головній виробничій силі – людині. 

Відомо, що політично незалежним може бути лише економічно незалежна людина. За радян-
ські часи більшість народу втратила навички самостійного відтворення, покладаючись на держа-
ву, патерналізм якої призвів до масової пасивної поведінки її громадян у будь-яких соціальних 
сферах. А тому закономірно спрацював ефект права сили – наявність певних переваг в окремих 
індивідів. І саме в економічній сфері найбільш агресивні з них, зловживаючи правовими можли-
востями, які їм надала нова влада України, закономірно захопили економічні висоти у більшості 
галузей промисловості. 

Це пояснюється тим, що в приватноправових зв’язках контроль за діяльністю контрагента 
здійснює друга сторона. У публічних правовідносинах контроль за поведінкою контрагентів 
повинні здійснювати органи держави. Як у першому, так і в другому випадках необізнаність, 
інфантильність більшості громадян, які тоді становили переважну частину населення СРСР, ви-
користала на свою користь необтяжена моральними чеснотами невеличка група осіб, яка разом 
з окремими представниками влади ошукала перших. Крім вразливості в економічному розумінні 
цих верств населення, чинником, який сприяв порушенню їхніх прав, були і політичні форми, 
у яких тоді здійснювала свої повноваження влада. 

Йдеться про демократію як політичну форму здійснення влади. Завжди під демократією ро-
зумілася влада народу, який здійснює її безпосередньо або опосередковано – через своїх пред-
ставників. Досвід західних країн довів, що вона більш-менш ефективно функціонує за умов роз-
винутого громадянського суспільства, з економічно незалежними громадянами. Зрозуміло, що на 
початку незалежності ні першого, ні другого не було. Логічним наслідком цього становища стала 
реалізація права сили з боку державних чиновників, тобто наявність у них переваг перед пере-
січними громадянами у вигляді доступу до державної служби. Використовуючи ці можливості, 
деякі з них значно збагатилися, порушуючи при цьому права власності інших громадян, які не 
належали до державної служби.
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Таким чином, можна стверджувати, що відповідні політичні та економічні правові форми 
суспільних відносин були завчасними і вони зашкодили інтересам більшої частини населення 
країни. Натомість влада Китаю в аналогічній ситуації здійснила правильні кроки в організації 
політичного життя своєї держави. Враховуючи закономірну слабкість її суспільства, відсутність 
досвіду життя громадян на приватноправових засадах, вона залишила єдиний центр контролю за 
всіма сферами життя у вигляді монополії на владу, яка за традицією дісталася Комуністичній пар-
тії. Остання своєю діяльністю компенсувала відсутність відповідних якостей у мешканців Китаю, 
які б за їхньої наявністю могли здійснювати належний контроль за владою самостійно.

На жаль, цього не можна сказати про владу України. Ще сьогодні окремі її представники про-
довжують зловживати своїми повноваженнями. Достатньо тільки назвати ситуацію з деклару-
ванням своїх доходів депутатами Верховної Ради України та інших високопосадовців, які, не 
працюючи в бізнесі, задекларували мільйонні статки. І проблема полягає у недосконалості право-
вого регулювання діяльності політичних інститутів. Інакше кажучи, правові форми як і раніше не 
відповідають змісту, зокрема політичних відносин.

Йдеться насамперед про інститут контролю за владою з боку громадянського суспільства.  
Як відомо, такий контроль здійснюють виборці під час голосування на чергових виборах, голо-
суючи за тих, хто виправдав їхню довіру, відмовляючи тим, хто порушив свої обіцянки. В умовах 
структурованості громадянського суспільства, що також передбачає наявність розвинутої партій-
ної системи, сталих економічних зв’язків цей механізм працює, хоча періодично і зазнає певної 
критики, як правило, з боку опозиційних сил. За відсутності таких умов зазначеного вище меха-
нізму здійснення контролю за владою, як показує досвід України, недостатньо.

У юридичній літературі існують пропозиції щодо виправлення цієї ситуації. Серед заходів, які 
могли б позитивно вплинути на відповідальність влади, слід назвати такі. Це, зокрема, створення 
мережі постійно діючого контролю за владою з боку громадянського суспільства шляхом моні-
торингу її дій через сформовані для цього спеціальні організації (організацію). Наприклад, після 
Майдану було зареєстровано Всеукраїнське об’єднання «Майдан», яке могло б здійснювати ці 
функції. У випадку фіксації порушень своїх обов’язків з боку посадових осіб, останнє могло б 
запропонувати громадянському суспільству ініціювати відставку такого політика або посадовця, 
застосовуючи механізми їх відповідальності, які повинні бути розроблені та внесені до Конститу-
ції України. Досягненню мети контролю за діяльністю влади сприяло б укладання з вищими поса-
довими особами держави контрактів із представниками громадянського суспільства, звітування 
перших раз на рік перед громадами, які їх обрали (перший рік каденції раз на півроку), у випад-
ку негативної оцінки передбачалося б усунення їх від посади. Для підвищення відповідальності 
влади перед суспільством доречною виглядає ідея введення кримінальної відповідальності для 
депутатів всіх рівнів за шахрайські дії у випадку свідомого порушення ними передвиборчих обі-
цянок [5, с. 66]. Свої пропозиції, які, на нашу думку, мають певний сенс щодо досягнення мети 
підконтрольності влади, надають окремі політичні сили. 

Так, наприклад, існують пропозиції щодо зменшення терміну обрання народних депутатів 
України з п’яти до двох років, наділення опозиції, яка обрана до парламенту, повноваження-
ми контролю за правлячою партією шляхом обіймання посад голів окремих комітетів Верховної 
Ради України або призначення на посаду Генерального прокурора України представника опозиції 
тощо [6].

Взагалі, на наше переконання, виведення більшості контрольних органів із-під «юрисдикції» 
правлячої партії сприяло б одужанню всього політичного механізму. Крім того, такі посади, зо-
крема посада Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, повинна обиратися не 
законодавчою владою – парламентом, а всім населенням країни. Тоді можна було б сподіватися 
на підвищення дієвості функціонування цього органу, який напряму був би підконтрольний своїм 
виборцям, тобто всім громадянам України. 

Важливу роль правова аналітика відіграє у виконанні такої її функції, як прогнозування роз-
витку подій після настання того чи іншого юридичного факту. Наприклад, у законотворчій діяль-
ності застосування цієї функції правової аналітики призвело б до зменшення прикрих помилок, 
яких припускаються українські законодавці при прийнятті законів. Характерним прикладом тут 
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є Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Його прогресивні норми щодо обрання суддів 
вищих судів України за допомогою механізмів самовисування самих претендентів із числа висо-
кокваліфікованих спеціалістів різних галузей права (як практиків, так і науковців) через ретель-
ний аналіз їх компетентностей та моральних якостей із залученням громадськості були зніве-
льовані положеннями щодо участі у такому конкурсі лише тих претендентів, що мають наукову 
ступінь, отриману у вищих навчальних закладах. Зрозуміло, що цей факт був дискримінацією 
науковців, які отримали наукову ступінь поза межами таких закладів, наприклад, в установах 
Національної академії наук України. З точки зору принципу верховенства права як провідного 
принципу Конституції України зазначене було порушенням принципу рівності – рівності у пра-
вах (ст. 24 Конституції України). 

Вказаний недолік був пізніше виправлений законодавцем, але «завдяки» зазначеним вище де-
фектним нормам велика кількість гідних претендентів на посаду суддів Верховного Суду була не-
правомірно зменшена, що, без сумніву, завдало шкоди якісному складу майбутнього суддівсько-
го корпусу. Отже, очевидною є помилка законодавця щодо прогнозування дії закону [7, c. 6–7].

І таких прикладів можна навести багато, і не тільки у сфері законотворчості, а й у сфері пра-
возастосування. А тому очевидним є потенціал правової аналітики. Як стверджує В. Ісаков, на 
основі аналітичного опрацювання матеріалу, якщо він виконаний професійно, розкривається де-
талізована картина законодавства, практика його застосування, виявляється його правовий і со-
ціальний зміст, відпрацьовуються найбільш ефективні прийоми та форми юридичної діяльності. 
Таке опрацювання дає змогу повно розглядати з юридичного боку життєві ситуації, конфлікти, 
формулювати висновки щодо фактів дійсності, ухвалювати обґрунтовані судові рішення, скла-
дати інші юридичні документи, здійснювати правову освіту й експертизу, надавати юридичні 
консультації тощо [8, с. 3].

Висновки. Все наведене свідчить, що ігнорування вимог правової аналітики у будь-якій пра-
вовій сфері діяльності призводить до суттєвих недоліків функціонування всього правового меха-
нізму, а отже, на порядку денному закріплення цього методу пізнання та перетворення дійсності 
як обов’язкового елемента діяльності як юриста-науковця, так і юриста практика.

Використані джерела

1. Hall J. Analytic philosophy and jurisprudence / J. Hall // Ethics. – 1966. – № 1.
2. Аналитическая юриспруденция. Конспект лекций по предмету «История политических и правовых учений»  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:// 2dip.su/%D0 %BA%D0 %BE%D0 %BD%D1 %81 %D0 %BF%D0 %B5 %D0 % 
BA%D1 %82 %D1 %8B/28230/.

3. Оглезнев В. В. Юридический язык и аналитическая философия права / В. В. Оглезнев // Философия права. – 2014. – 
№ 3.

4. Oppenheim F. E. Outlain of a logical analysis of Law / F. E. Oppenheim // Philosophy of science. – 1944. – Vol. 11. – № 3.
5. Богініч О. Л. Громадянське суспільство України після Революції гідності: уроки та перспективи / О. Л. Богініч // 

Правова держава. – 2018. – Вип. 29. – 588 с.
6. Война до последнего украинца: [бесіда з народним депутатом України Є. Мураєвим, спілкувалась Лідія 

Денисенко] [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.2000.ua/v-nomere/forum/mnenie/vojna-do-poslednegoru
kraincaa6-1_1486118447.htm. 

7. Богініч О. Л. Принцип правозаконності в контексті прав людини: сучасні вимоги / О. Л. Богініч // Бюлетень 
Міністерства юстиції України. – 2017. – № 5. – 64 с.

8. Ісаков В. Б. Правовая аналитика : учеб. пособие для студентов старших курсов и слушателей магистратуры / 
В. Б. Исаков; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». – М., 2014. – 252 с.

Богініч О. Л. Правова аналітика – сучасний дискурс
У статті розглядається проблематика аналітичної юриспруденції та правової аналітики. Здійснюється істо-

ричний екскурс щодо витоків аналітичної юриспруденції, розкривається її генетичний зв’язок з аналітичною 
філософією. Зазначаються найбільш відомі постаті, які зробили свій внесок у розвиток цієї теорії, зокрема 
Дж. Остін та Г. Харт. Розкривається взаємозв’язок між аналітичною юриспруденцією та правовою аналітикою. 
Якщо аналітична юриспруденція вивчає мову права, то правова аналітика досліджує і передумови появи право-
вих понять – матеріальні та ідеальні правовідносини. У зв’язку з цим наголошується на евристичному потен-
ціалі правової аналітики. Наводяться приклади порушення вимог логіки щодо відповідності змісту суспільних 
відносин їх правовій формі. Зокрема, на досвіді правового регулювання відносин власності у колишніх соці-
алістичних країнах продемонстровано недоліки відповідної правової форми, наголошується, що в цьому разі 
мало місце гальмування економічних відносин з боку правової системи. В аналогічному напрямі аналізуються 
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правові форми опосередкування економічних відносин у перші роки незалежності України. Встановлено, що 
у відповідному правовому регулюванні мало місце забігання наперед, викликане неврахуванням стану сус-
пільства, яке було дезорієнтоване попереднім патерналізмом соціалістичної держави. Пропонуються заходи 
поліпшення правового регулювання політико-правових, економічних відносин.

Ключові слова: аналітична юриспруденція, правова аналітика, право, правовідносини, правова форма, пра-
вовий зміст.

Boginich O. Legal analyst-modern discourse 
The article deals with the problems of analytical jurisprudence and legal analysis. The historical excursion about the 

origins of analytical law is carried out, its genetic connection with analytical philosophy is revealed. The most famous 
figures that have contributed to the development of this theory are indicated. Among the last J. Austin and G. Hart. 

The interrelation between analytical jurisprudence and legal Analytics is revealed. If analytical law studies the lan-
guage of law, the legal analyst examines the prerequisites for the emergence of legal concepts – material and ideal legal 
relations. In this regard, it is noted on the heuristic potential of legal analysis. Examples of violation of the requirements 
of logic regarding the compliance of the content of public relations with their legal form are given. In particular, the 
experience of legal regulation of property relations in the former socialist countries demonstrated the shortcomings of 
the relevant legal form, it is noted that in this case there was a slowdown in economic relations on the part of the legal 
system. 

In a similar vein, the legal forms of mediation of economic relations in the first years of independence of Ukraine 
are analyzed. It is established that in the relevant legal regulation there was a race forward caused by the neglect of the 
state of society, which was disoriented by the previous paternalism of the socialist 

Modern legal forms of political relations are also analyzed. It is argued about the imperfection of the legal regulation 
of certain political institutions. It is primarily about the institution of control over power by civil society. As you know, 
such control is exercised by voters during the voting in the next election, voting for those who justified their trust and 
denying those who violated their promises. In the context of the structure of civil society, which also implies the pre- 
sence of a developed party system, established economic ties, this mechanism works, although periodically and is  
subject to some criticism, as a rule, by opposition forces. In the absence of such conditions, the above-mentioned 
mechanism of control over the government, as the experience of Ukraine shows, is not enough. It is concluded that  
the legal forms still do not correspond to the content, including political relations.

The important role of legal Analytics in the performance of such its function as forecasting the development of 
events after the occurrence of a legal fact is noted. For example, in the legislative activities to implement this functio- 
nality, the legal analysts would reduce the annoying errors that allow Ukrainian lawmakers when making laws. Based 
on this, the appropriate measures to improve the legal regulation of political, legal and economic relations are proposed.

As a result, it is concluded that ignoring the requirements of legal analysis in any legal field leads to significant short-
comings in the functioning of the entire legal mechanism, and therefore on the agenda the consolidation of this method 
of knowledge and transformation of reality as an indispensable element of the activities of both the lawyer-scientist and 
the practice of the lawyer.

Key words: analytical law, legal analysis, law, legal relations, legal form and legal content.
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АНАЛІТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА  
ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Постановка проблеми. Розробка методології правової науки та інтенсифікація гносеоло-
гічних досліджень є одним із найважливіших завдань української юридичної науки загалом та 
історико-правової науки зокрема. Плюралістичний підхід до права та його історії зумовлює 
і методологічний плюралізм як сукупність незалежних методів. Водночас у його основі лежить 
філософське вчення про множинність або про декілька незалежних першооснов буття чи основ 
знання. Це призводить як до позитивних (поява нових методологій та підходів), так і до нега-
тивних наслідків: існує реальна загроза наразитися на плутанину в методологічних засобах, що 
цілком може спричинити колапс при намаганні отримати науковий результат.
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Нині історико-правова наука активно шукає шляхи осучаснення методологічного інстру-
ментарію та подолання виявлених під час постмодерністського дискурсу методологічних лакун  
з метою забезпечення об’єктивного пізнання праводержавних явищ і процесів, зокрема й у їхній 
ретроспективі.

Серед нагальних проблем при цьому є ті, що стосуються усталення уявлення про рівні ме-
тодологування залежно від етапу наукового дослідження; розробка різноманітних науково об-
ґрунтованих моделей (структуризацій) співіснування/взаємодоповнення/узгодження різних ме-
тодологічних рівнів; залучення та юридизація, а точніше інтегрування в історико-правову науку, 
методів інших наук, як гуманітарних, так і природничих (зокрема, біології), які становлять мето-
дологічну базу дослідження і детермінуються його об’єктом та предметом.

Їхнє вирішення безпосередньо пов’язане зі здійсненням аналітичної діяльності як сукупності 
відповідних процедур, способів і прийомів, що й уможливлює набуття істинних знань і є запо-
рукою ефективності науково-правових і зокрема історико-правових, досліджень. А важливість 
з’ясування змісту і сутності творчої аналітичної діяльності з видобування нового історико-право-
вого знання зумовлює актуальність їх студіювання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій дає змогу констатувати, що аналітика як основа 
історико-правових досліджень не привертала спеціальної уваги. Водночас основою для її дослі-
джень є розробки О. Скакун, яка досліджує системність і багатофакторність сучасної методології 
юридичної науки [10, с. 20]; І. Ковальченка, який під плюралістичним підходом до історії права 
розумів синтез різних теорій історичного процесу, подолання поляризації світової історичної на-
уки через її ідеологізацію та, як наслідок, встановлення «єдності світового історичного процесу» 
[5, с. 380]; М. Костицького, який зазначав, що дослідження в галузі історії держави, права, полі-
тичної думки України мають констатуючий, а не аналітичний характер; забезпечити ж аналітич-
ний підхід може погляд на історико-правові явища крізь призму триєдиної структури загального, 
особливого, одиничного; саме ж історико-правове явище є одиницею, первісною клітинкою вка-
заного пізнання і виступає як конкретна, державно-правова подія, властивість, процес, що відоб-
ражає зовнішній бік об’єктивної соціальної дійсності та нерозривно пов’язані з її суттю [6, с. 15; 7];  
М. Кельмана, який, досліджуючи становлення та основні напрями методології правознавства, 
акцентує увагу на її значенні у виявленні нових закономірностей розвитку права та інших право-
вих явищ, формуванні ефективної системи правових знань [3, с. 43]; В. Кириченка, який зазна-
чав, що досліджуючи предмет історико-правової науки за допомогою різних методів одночасно, 
з’являється можливість порівнювати отримані результати, розглянути предмет дослідження з різ-
них точок зору, виявити існуючі закономірності та уникнути однобічності отриманих висновків 
[4, с. 51–52]; Л. Савенок, яка, досліджуючи методологічні традиції та новації сучасного істори-
ко-правового знання, закликає до відходу від монізму та пропонує методологічний плюралізм 
й еклектику за умови «здорового релятивізму» [9, с. 35].

Слід зазначити, що питання методологічного характеру незмінно опиняються у центрі уваги 
і багатьох інших філософів, теоретиків, істориків права. Зокрема, серед них праці В. Бабкіна, 
Н. Оніщенко, С. Максимова, І. Музики, О. Оборотова, П. Рабіновича та ін. Обґрунтовані ними 
положення і концепції мають важливе значення для творчих імпульсів у розвитку методології 
правознавства. 

Мета статті – з’ясувати зміст і сутність аналітичної складової історико-правового досліджен-
ня як його методологічної основи, окреслити коло аналітичних практик при пізнанні історико-
правової реальності. 

Основні результати дослідження. І. Ковальченко, говорячи про наукове пізнання, виділяв три 
його рівні і, відповідно, три типи теорій – порівняльну, аналітичну, яка виражає вищий рівень пі-
знання, та синтетичну, найглибшу щодо глибини відображення дійсності, оскільки узагальнює всі 
знання цієї галузі, як результат здійснених пізнавальних, зокрема й аналітичних процедур [5, с. 32]. 

На його думку, базовими, або й необхідними рівнями, є два перші. Третій є метою, але з огляду 
на специфіку об’єкта і предмета історико-правового дослідження, незавжди досяжною.

Власне, йдеться про опис і пояснення. Так, слушною видається думка Н. Крестовської, яка 
констатує, що незважаючи на всі трансформації історичного знання, історія залишається пере-
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важно емпіричною наукою, головним завданням якої є створення якомога адекватнішого вер-
бального образу досліджуваного об’єкта.

При цьому дослідниця виразно аналітичним характером наділяє дескриптивний метод. Його 
основними компонентами визначає такі основні прийоми, як спостереження (в історико-право-
вій науці обмежені); вербалізація, тобто знаходження найточніших словесних виразів досліджу-
ваного об’єкта; узагальнення та класифікація; темпорально-спатіальна прив’язка (встановлення 
часових і просторових меж дослідження); інтерпретація (виявлення змісту) [8, с. 112–113]. Вміле 
послугування цим методом дає змогу скласти «реєстр» явищ, процесів, феноменів, відносин та 
їхніх якостей, які в сукупності виражають історико-правову реальність.

Варто констатувати, що історико-правовий наратив (тут у вузькому смислі) «просіяний» через 
решето юридичного мислення (невід’ємною складовою якого є аналітична складова) і є первин-
ною й необхідною клітиною історико-правового пізнання. 

Місточком же від емпірики (опису) до теоретичного знання (пояснення) тут є пізнавальний 
прийом інтерпретації (пояснення), який водночас є другим рівнем пізнання або його першим тео-
ретичним етапом. 

Саме інтерпретаційно-правовий метод, який застосовується при когнітивних інтерпретаціях сус-
пільно-політичних і юридичних джерел, ставить на перше місце серед інших методів і О. Скакун.

Іншими основними методами в історико-правових дослідженнях, на її думку, є формально-ло-
гічний, який сприяє формулюванню логіко-теоретичних (номатичних) дефініцій та історико-пра-
вового моделювання минулих правових актів, подій, процесів, спираючись при цьому на куль-
турно-світоглядні основи (насамперед, на закони логіки), а не на конкретні історико-емпіричні 
факти [10, с. 23].

Таким чином, вибудувана методологічна ієрархія може свідчити про сприйняття ідейнонара-
тивістської філософії історії, а саме за британським дослідником В. Волшем, критичної філосо-
фії історії (її аналітичного крила), яка займається чотирма основними проблемами: 1) історія як 
специфічна галузь знання; 2) істина та факт в історії; 3) історична об’єктивність 4) історичне по-
яснення [2, с. 20]. Щодо останнього, то І. Ковальченко виділяє такі його способи: причинний; че-
рез закон; генетичний; структурний; функціональний. Оптимальне їх поєднання, з урахуванням 
предмета дослідження, історичного періоду тощо, має вирішальне значення для побудови теорії, 
що є складним, пов’язаним із абстрактно-теоретичним аналізом, процесом, у тому його варіанті, 
який призводить до формування ідеального образу досліджуваної історико-правової реальності 
або отримання конкретного знання [5, с. 246].

На шляху від конкретного до загального важливими факторами побудови теорії є висунення 
ідеї як основного ядра теоретичного знання та проведення категорійного синтезу.

Конкретне ж теоретичне знання здобувається, а наукова теорія оформлюється у процесі схо-
дження від абстрактного до конкретного.

У сучасній історико-правовій науці можна визначити низку детермінант цього «реверсного» 
руху. Серед них, зокрема, уявлення про історико-правовий процес як суб’єктивно-об’єктивний, 
як соціально і культурно детермінований; як складовий цивілізаційного і культурного розвитку 
соціуму; з активною роллю його суб’єктів тощо. 

Постулатами при проведенні історико-правового дослідження стають і методологічні поло-
ження щодо обов’язкової юридизації методологічних засобів інших наук, щодо синтезу принци-
пів як основи історико-правового пізнання вищого порядку (принцип логічного й історичного, 
емпіричного і теоретичного та ін.) та їх увідповіднення обраному генеральному підходу дослі-
дження тощо [10, с. 25]. 

Водночас осмислення у контексті пізнання історико-правової реальності вимагають оприяв-
нених постмодерністськими викликами тез. Зокрема, про місце і роль історії, яка, з одного боку, 
претендує на статус наукового, об’єктивного та спрямованого на істину знання, а з другого – має 
статус утверджувача/стабілізатора соціального і державного порядку та легітимізатора влади; 
про пов’язаний із цим пам’ятєвий дискурс, у межах яких твориться «м’яка» історія тощо.

Аналітичного осмислення потребує історико-правова реальність з огляду на утвердження в гу-
манітаристиці поняття «цілість» або «тотальність» з постгуманітарним уточненням, що це цілість 
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людських та нелюдських чинників, яка була попередньо сплетена або зв’язана у тому розумінні, 
яке вкладають у ці слова прибічники теорії актора-мережі, і що ця цілість є альтернативою по-
няттю «суспільство», як його розуміє традиційна соціологія [2, с. 21].

Додаткових, насамперед аналітичних рефлексій, потребує власне постмодерністська теорія 
(тобто деконструкція, конструктивізм, наративізм, текстуалізм), пізнавальні можливості якої, 
хоча і мають своїх критиків, здатні, зокрема через зміну ракурсів та нові акценти і контексти до-
слідження, докластися до розвитку історико-правового пізнання.

Висновки. Викладене дає підстави стверджувати, що аналітична складова присутня на всіх 
етапах історико-правового дослідження. Водночас його методологічною основою є аналітика на-
самперед на рівні побудови теорій та концепцій. При цьому сутність аналітичних практик ви-
являється у процесі методологування – визначенні підходів, принципів, методів пізнання істори-
ко-правової реальності на підставі їх якомога вичерпнішого дослідницького реєстру, складеного 
з урахуванням сучасних науково-пізнавальних практик, що має забезпечувати доведення дослі-
дження до максимально можливого рівня на певному етапі науки.

Короткою ж формулою аналітичної діяльності може слугувати вислів відомого французько-
го дослідника М. Блока: «Мислити не фактографічно, а синтетично і соціологічно, у широкому  
історичному контексті» [1, с. 30], запорукою чого в історико-правовому дослідженні є добре роз-
винене юридичне мислення і широкий науковий світогляд.
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Бондарук Т. І. Аналітика як методологічна основа історико-правових досліджень 
Розглядається аналітична складова історико-правового дослідження. Доводиться, що його методологічною 

основою є аналітика на рівні побудови теорій та концепцій.
При цьому сутність аналітичних практик виявляється у процесі методологування – визначенні підходів, 

принципів, методів пізнання історико-правової реальності на підставі їх якомога вичерпнішого дослідницько-
го реєстру, складеного з урахуванням сучасних науково-пізнавальних практик, що має забезпечувати доведен-
ня дослідження до максимально можливого рівня на певному етапі науки. 

Ключові слова: методологія історії права, аналітика, історико-правове дослідження, правознавство.

Bondaruk T. Analytics as a methodological basis of historical and legal research
The development of the methodology of legal science is one of the most important tasks of Ukrainian legal science. 

A pluralistic approach to law and to its history also determines methodological pluralism as a set of independent 
methods.

Currently, the historical and legal science is actively seeking ways to modernize the methodological instruments 
and overcome the methodological gaps discovered during the postmodern discourse.
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At the same time, there are urgent problems concerning the establishment of the idea of the level of methodology, the 
development of various scientifically grounded models (structuring) of coexistence/complementarity/harmonization of 
different methodological levels; attraction and legalization, or rather, integration into the historical and legal science, 
methods of other sciences, both humanitarian and natural (in particular, biology), etc.

Their solution is directly related to the implementation of analytical activities as a set of appropriate procedures, 
methods and techniques that enables the acquisition of true knowledge and is a guarantee of the effectiveness of 
scientific legal and, in particular, historical and legal studies.

The basis for the article was the development of O. Skakun, who explores the systematic and multifactor of the 
modern methodology of legal science, I. Kovalchenko, who, under the pluralistic approach to history, understood the 
synthesis of various theories of the historical process; M. Kostytsky, who notes that the analytical approach can be 
considered by the historical and legal phenomena through the prism of the triune structure of the general, particular, 
unitary; M. Kellman, who emphasizes the significance of the methodology of jurisprudence in identifying new patterns 
of development of law and other legal phenomena, the formation of an effective system of legal knowledge as well as 
the works of V. Kirichenko, L. Savvenok and others. The purpose of the article is to find out the content and essence 
of the analytical component of historical and legal research as its methodological basis, outline the range of analytical 
practices in the knowledge of historical and legal reality.

I. Kovalchenko distinguished three types of levels of cognition and relevant theories: comparative, analytical, 
synthetic. The basic, or the required levels are the first two. The third is the goal, but given the specifics of the object 
and subject of historical and legal research, it is not always achievable.Each of these levels determines its own set of 
analytical procedures and practices that have their own peculiarities.

According to the above it is obvious that the history of law – mostly empirical science, has the main task of creating 
as much as possible a verbal image of the object under study. Here is an important use of the descriptive method, which 
is clearly analytic in nature.

Its main components are such as basic techniques as observation (in historical and legal science are limited), 
verbalization (finding the most precise verbal expressions of the object being studied); generalization and classification; 
temporal-spatial binding (establishment of the time and spatial framework of the study); interpretation (content 
discovery) (N. Krestovska).

It is worth noting that the historical and legal narrative, «sifted» through the sieve of legal thinking, an integral part 
of which is the analytical component) – the primary and necessary cell of historical and legal knowledge.

From the empiric (description) to theoretical knowledge, the cognitive method of interpretation (explanation), 
which is at the same time the second level of cognition or its first theoretical stage, serves as the source 

Such methods as interpretation-historical method, method of formal-logical, historical and legal modeling of past 
legal acts, events, processes are the main in historical and legal study (O. Skakun).

Thus, the constructed methodological hierarchy can testify to the perception of the ideas of the critical philosophy 
of history (its analytical wing), which deals with four main problems: 1) history as a specific branch of knowledge;  
2) truth and fact in history; 3) historical objectivity and 4) historical explanation (V. Wolsch).

In particular, the historical explanation occurs in the method: causal, through law, genetic, structural, functional 
(I. Kovalchenko). There are few important factors of constructing the theory (on the way from the concrete to the 
general): the nomination of the idea as the core of theoretical knowledge and the implementation of categorical 
synthesis.

In modern historical and legal science, a number of important methodological determinants of this «reverse» 
movement can be identified. Among them, the idea of the historical-legal process as a subjective-objective, both 
socially and culturally predetermined, as an integral part of the civilization and cultural development of society, with 
the active role of its subjects, etc.

At the same time understanding in the context of the knowledge of historical and legal reality requires a number 
of accepted postmodern challenges.

Analytical comprehension needs a historical and legal reality in view of the establishment of the concept of 
«integrity» or «totality» in post-humanitarian clarification in humanitarian terms, which is the integrity of human and 
non-human factors.

Additional, first of allanalytical reflectionsrequire a proper postmodern theory (in particular deconstruction, 
constructivism, narrative, texturalism), the cognitive capabilities of which are able, in particular, to change their 
perspectives and new accents and contexts to advance in the development of historical and legal knowledge.

The foregoing gives grounds to assert that the analytical component is present at all stages of historical and legal 
research. At the same time its methodological basis of analytics is primarily at the level of constructing theories and 
concepts.

Thus the essence of analytical practices is manifested throughout the process of methodology – the definition of 
approaches, principles, methods of knowledge of historical and legal reality on the basis of their as comprehensive 
research register drawn up in the light of modern scientific and cognitive practices, which must ensure that the research 
is brought to the maximum possible level at this stage of science.

Key words: methodology of the history of law, analytics, historical and legal research, jurisprudence.
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ВИТОКИ ПРИРОДНОГО ПРАВА: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Постановка проблеми. Зміни у світі й сучасному суспільстві, які відбулися у другій половині 
XX – на початку XXІ ст. і продовжуються нині, з необхідністю зумовили підвищену увагу до 
осмислення загальних поглядів стосовно права, насамперед до розуміння законів людського бут-
тя через призму права. При цьому особливого значення набуває природне право як таке, що нале-
жить людині від народження, яке закладене в самій сутності існування людини і є однаковим для 
всіх. Саме в цьому аспекті у теорії права природне право розглядається як теоретична доктрина, 
за якою головним джерелом права є сама природа, а не воля законодавця [1, c. 132–133]. Норми 
природного права, маючи максимально широке, універсальне значення, адресовані до всіх без 
винятку правоздатних суб’єктів і закликають дотримуватися закріплених у них приписів, тому 
що останні, на думку Р. Луцького, відповідають вимогам вищої, абсолютної справедливості [2].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Однією з сучасних тенденцій розвитку теорії пра-
ва є фундаменталізація його методології. Про це у вітчизняних наукових виданнях зазначають 
українські вчені, зокрема Н. Оніщенко [3, c. 11–17], П. Рабінович [4], які приділяють увагу за-
гальним питанням теорії права, витокам права, теорії праворозуміння, доктринальним джерелам 
права.

Означена проблема є предметом наукових досліджень не тільки фахівців загальної теорії пра-
ва, вона вивчається науковцями галузевих напрямів юридичної науки. Проблеми витоків та дже-
рел права з різних боків досліджували представники юридичної науки: В. Бабкін, О. Васильєв, 
В. Журавський, О. Зайчук, М. Козюбра, О. Копиленко, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, П. Рабіно-
вич, В. Селіванов, Т. Тарахонич, Ю. Шемшученко та багато інших.

Як зазначає Ю. Шемшученко: «…єдиного розуміння права не існує. Право не може бути єди-
ним взірцем або еталоном праворозуміння. У певних правових координатах більш рельєфними є 
ті або інші риси права» [5, c. 7]. Все це свідчить про актуальність проблеми. Важливим є вектор 
правового розвитку, що враховує вимоги, пов’язані з інтеграційними, глобалізаційними зрушен-
нями та національно-культурними, ментальними особливостями.

Мета статті. Із зазначеного випливає основна мета дослідження, яка полягає в аналізі істо-
ричних аспектів витоків та джерел природного права, що має широке, універсальне значення 
і посилюється в сучасному світі.

Основні результати дослідження. Прагнення зрозуміти закони людського буття через приз-
му права виникло ще в Стародавньому світі. Уявлення про зміст права з’являється вже у ран-
ньокласовому суспільстві, де починають розмежовувати природні (незмінні) і людські (змінні) 
закони. У цей період державне законодавство розглядалось як фактор підкорення старшими мо-
лодших, правителями підданих. Античний демократичний поліс (а потім Римська республіка) 
стали експериментальним полем відпрацювання інших правил людського буття, заснованих на 
рівності й свободі його повноправних членів, до кола яких, одначе, не належали раби та іноземці. 
Проте вже в той час серед мислителів з’являється думка про однакові природні потреби людей. 
Наприклад, Антіфонт (близько 400 р. до н. е.) стверджував, що за природою людські відносини 
однакові як у варварів, так і в еллінів, в усіх людей потреби від природи однакові [6, c. 4–5].

На думку стародавніх філософів, людині в суспільстві по-справедливості роздається рівним 
за рівне і нерівним за нерівне. Цю тезу глибоко розробив великий грецький філософ та вчений 
Аристотель (384–322 рр. до н. е.). Він визначав закон як вираз справедливості, як міру, що усуває 
крайнощі, причому частина законів, на його думку, була не тільки твором мистецтва, а й відобра-
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женням законів природи [7, c. 271]. Аристотель вирізняв природне й умовне (встановлене людь-
ми) право. Для нього природне право і є наданим правом. Водночас і природне, й умовне право 
рівною мірою є «правом політичним», тобто нормами людського співіснування. Відмінність між 
ними полягає тільки в тому, що природне право «всюди має однакове значення і не залежить від 
визнання чи невизнання його», тоді як умовне право залежить від умов, місця і часу визнання лю-
дей. Крім того, умовне право (закон, встановлений людьми) має відповідати природному праву. 

Ще більш виразно ставився до природного права римський державний діяч, філософ, юрист 
та оратор Марк Тулій Цицерон (106–43 рр. до н. е.). «Природний закон», на його думку, є дже-
релом і матеріалом людських законів. Закони встановлені людьми, мають також й інші джерела, 
а саме: державний лад, звичаї, традиції держави, відрізняючись між собою за цією ознакою. Про-
те людські закони не довільні – вони можуть створювати право з безправності, благо – зі зла, чес-
не – з нечесного. Писані людьми закони не є простою зброєю репресій, вони покликані виховати 
добрі традиції народу. Слід звернути увагу, що Цицерон надавав більшого значення преамбулі 
(вступу) до закону (за нашою термінологією – доктринальні основи), оскільки, на його думку, 
закону також властиве прагнення в дечому і переконувати, а не до всього примушувати силою та 
погрозами. Природний закон розглядається мислителем як мірило не тільки внутрішніх законів 
держави, а й міжнародного спілкування. Він формулює такий важливий принцип міжнародного 
права, як pacta sunt servanda (угоди повинні виконуватися).

Цінність ідей Цицерона про природне право зумовлюється правовим досвідом Римської рес-
публіки. На цей же досвід спиралася римська юриспруденція, що належала класичному праву. 
Римське законодавство, розроблене класиками юриспруденції – Гаєм, Павіаном, Павлом, Уль-
піаном, Модестініаном – стало основою законодавства європейських держав й одним із джерел 
міжнародного права. 

Римські юристи також значну увагу приділяли природному праву. Так, вони виокремлювали три 
частини римського права: природне право (jus naturale), право народів (jus gentium) і право грома-
дян, або цивільне право (jus civile). Природне право, його зміст і значення відображені у висловах 
давньоримських юристів. Так, Павло вважав, що за природним правом всі народжуються вільними. 
Природне право він визначив як те, що завжди є справедливим і добрим. Ульпіан стверджував, 
що «природа навчила всіх живих істот, тому що це право властиве (не лише) людському роду, а й 
є загальним для всіх тварин, які народжуються на землі, на морі, а також для птахів». Юрист Гай 
природне право визначив як «право, що природний розум встановив між усіма людьми» [8, c. 43]. 

Класики юриспруденції Стародавнього Риму вважали, що природне право присутнє в держав-
ному законодавстві не тільки опосередковано (у вигляді джерела та принципу), а й безпосеред-
ньо – як його початку. Тому не кожен закон, за світосприйняттям римських юристів, є правовим 
законом, якщо він не відповідає природному праву.

Ідеї природного права, розвинуті Цицероном і класиками римської юриспруденції, продов-
жують слугувати джерелом розробки норм справедливого правопорядку людських відносин, без 
яких не може обійтися на сьогодні жодне суспільство і без яких не може існувати жодний між-
народний правовий устрій.

У Середні віки певною мірою спостерігається спад у розвитку філософської думки. В Європі 
поширюється християнство і церква своїм авторитетом придушує будь-яку думку, яка не збіга-
ється з церковними, релігійними догматами. У цей час існували юридичні школи, представники 
яких займалися проблемами використання в сучасності римського права. У зв’язку з цим виді-
ляються школи глосаторів (ХІ–ХІІІ ст.), які тлумачили римське право, та постглосаторів (ХІІІ–
ХV ст.), які, звертаючись до природного права, намагалися розробити логічну систему загальних 
юридичних принципів, категорій і понять. Повернення до вивчення римського права пов’язане 
передусім із діяльністю юристів Болонського університету в Італії [9, c. 310].

Період Відродження та Реформації характеризується значною активізацією розвитку філосо-
фії праворозуміння, повернення до здобутків Античної цивілізації, поворотом від схоластики до 
раціоналізму, відновленням наукової та філософської думки, піддаються переоцінці минулі ре-
лігійно-політичні цінності. У цей період певний вплив на розвиток правової думки справили, зо-
крема, Н. Макіавеллі (1469–1527 рр.), М. Лютер (1483–1545 рр.), Ж. Кальвін (1509–1564 рр.) та ін.  
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У вченнях протестантських авторів XVI ст. ідея природного права, як і в Середні віки, мала тео-
кратичний характер, але особливість полягала в тому, що вони ставили авторитет Біблії вище ав-
торитету римського права. М. Лютер взагалі заперечував можливість пізнання природного права 
через розум [10, c. 96–98].

Період Нового часу пов’язується насамперед із розвитком економіки та зростанням ролі дер-
жави. В університетах починають викладати національне право, відбувається відновлення вчення 
про природне право, яке поступово звільняється від богословських трактувань.

Правова ідеологія того часу мала в своїй основі філософію раціоналізму Р. Декарта, який 
вважав розум головним джерелом пізнання. Розвиток загального уявлення про право цього 
часу пов’язаний із діяльністю плеяди видатних мислителів, таких як Г. Гроцій (1583–1645 рр.), 
Ф. Бекон (1561–1626 рр.), Т. Гоббс (1588–1679 рр.), Дж. Локк (1632–1704 рр.), Б. Спіноза (1632– 
1744 рр.), Г. Лейбніц (1646–1716 рр.). Так, голландський правник Г. Гроцій вважав, що моделлю, 
за якою будується природне право, є товарно-грошові відносини. Ця сфера суспільних відносин 
є базисною для суспільства, а норми природного права, що її регулюють, є основою державного 
законодавства. Закони – це норми природного права, які підкріплені силою держави.

Ідеї природного права набули розвитку у працях Б. Спінози, який стверджував, що світові за-
кони поділяються на закони природи і закони держави. Свобода є пізнанням необхідності, вона 
протистоїть примусу і насильству.

Збалансовану і систематичну політико-правову доктрину, основою якої є права людини, за-
пропонував Дж. Локк. Він розробив вчення про комплекс невідчужуваних прав особи, до яких на-
лежить право на життя, свободу та власність. Він визнає невідчужуваність усіх основних свобод 
людини [6, c. 20]. Правові ідеї Дж. Локка стали основою для важливих документів Французької 
та Американської революцій, вони справили значний вплив на ідеї таких мислителів та діячів, як 
Ш. Монтеск’є, Вольтер, Т. Джефферсон, Т. Пейн та ін.

Теорія природного права набула глибокого обґрунтування у класичній німецькій філософії 
кінця XVIII – початку ХІХ ст., передусім у працях І. Канта і Г. Гегеля.

Від І. Канта розпочинається традиція раціонального природного права, він вибудовує струк-
туру захисту прав людини, з якої розвивається система права як регулятора суспільного життя. 
Умовою входження у зміст права, за філософом, є існування громадянського суспільства як та-
кого союзу людей, який відрізняється від держави. І громадянське суспільство, і держава ре-
гулюються нормами права, однак правові норми функціонують у різних режимах. За І. Кантом, 
необхідною умовою існування громадянського суспільства є дія принципу «дозволено все, що 
не заборонено законом, а не все, що не дозволено законом, – заборонено». Він вважає причиною 
суспільного неблагополуччя зовсім не надлишок людських прав та свобод, а надлишок свобо-
ди держави та інших політичних інститутів щодо цивільного суспільства та людини. У трактаті 
«До вічного миру» І. Кант доводить, що людство стоїть перед альтернативою: або мирне, правове 
регулювання міждержавних суперечок, або світова бійня, яка знищить людський рід. Без нейтра-
лізації війни як явища не можуть бути гарантовані ні права людини, ні права народів, ні права 
людства. Природне право спирається на апріорні принципи, які диктує розум, позитивне право 
залежить від законодавця, тому природне право – критерій для позитивного.

За Г. Гегелем, право розвивається від абстрактного до конкретного. Природне і позитивне пра-
во – це різні визначення одного поняття, яке розглядається як свобода (ідея права), як ступінь 
і форма свободи (особливе право), як закон (позитивне право). Поняття права має філософське 
значення (свобода як усвідомлена необхідність) і прикладне значення як нормативне оформлення 
права, яке склалося в конкретних історичних умовах. 

Стосовно подальшого розвитку філософії права О. Лейст зазначає, що в ХІХ ст. позитивізм 
відмежувався від природного права і відхилив філософію права, в якій ідеї природного права 
отримали найвище теоретичне узагальнення і розвиток. Загальна теорія права сформувалася 
у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. на основі узагальнення висновків і досягнень юридич-
ного позитивізму [7, c. 272–274].

Розвиток і поширення юридичного позитивізму в країнах Європи зумовлені розвитком капі-
талізму.
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Найбільш широке обґрунтування юридичний позитивізм дістав у праці німецького юриста 
К. Бергбома «Юриспруденція і філософія права» (1892 р.). На його думку, теорія права повинна 
займатися тільки об’єктивно існуючим правом, заснованим на правотворчих фактах, тобто на за-
конодавчій діяльності держави. Не можна вирішувати виникаючі на практиці юридичні справи, 
виходячи з природно-правової доктрини, що ділить право на природне і позитивне. Прихильник 
природного права повинен відмовитися від права позитивного; хто не хоче відмовитися від по-
зитивного права, повинен відкинути природне [11, c. 494–498]. 

Висновки. На підставі проведеного історичного огляду робимо висновок про актуальність 
на сучасному етапі розвитку суспільства повернення до витоків і джерел природного права, яке 
становить основу подальшого розвитку права в напрямі повернення до людини, її основних при-
родних потреб і звідси – до формування й розробки загальних стандартів прав та свобод людини. 
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Васецький В. Ю. Витоки природного права: історичний аспект
У сучасному світі особливого значення набуває природне право як таке, що належить людині від наро-

дження, яке закладене в самій сутності існування людини і є однаковим для всіх. Мета дослідження полягає 
в аналізі історичних аспектів витоків та джерел природного права, що має широке, універсальне значення 
і посилюється у сучасному світі. Проаналізовано розвиток уявлення про зміст права в Стародавньому світі, 
де у ранньокласовому суспільстві починають розмежовувати природні і людські закони. Подано історичний 
аспект розвитку природного права в Античному світі, у Римській республіки, аналізуються правові уявлення 
класиків римської юриспруденції. Аналізується відновлення вчення про природне право у період Відродження 
і Нового часу, а також розвиток теорії природного права в класичній німецькій філософії. Робиться висновок 
про актуальність на сучасному етапі питання витоків і джерел природного права.

Ключові слова: природне право, витоки та джерела права, історичний аспект. 

Vasetsky V. Origins of natural law: the historical aspect
Changes in the world and modern society, which took place in the second half of XX – at the beginning of the  

XXI century and continue today, necessarily led to increased attention to the comprehension of common views on law, 
first of all, to understanding the laws of human existence through the prism of law. The development of the society 
characterized by qualitatively new state, defined as the globalization process – the global process that integrates national 
education into a single global system. Globalization involves the convergence of national legal systems, creation of 
unified legal standards. In this regard, special significance acquires a natural right, such as that belonging to a person 
from birth, which is laid down in the very essence of the existence of man and is the same for all. In the theory of law, 
in this aspect, natural law is regarded as theoretical doctrine, according to which the main source of law is nature itself, 
and not the will of the legislator.

The purpose of the study is to analyze the historical aspects of the origins and sources of natural law, which has  
a broad, universal significance and is reinforced in the modern world.

The development of the idea of the content of law in the Ancient World, where in the early class society begin to 
distinguish between natural and human laws, is analyzed. The historical aspect of the development of natural law in the 
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Ancient world, in the Roman Republic, is presented, and the legal representations of the classics of Roman jurispru-
dence are analyzed. 

In the Middle Ages there is a decline in the development of legal thought, the church by its authority suppresses any 
opinion that does not coincide with church, religious dogmas. At that time, there were legal schools, representatives of 
which were dealing with the problems of using in the modern Roman law, referring to natural law, tried to develop a 
logical system of general legal principles, categories and concepts. Return to the study of Roman law relates primarily 
to the activities of lawyers at the Bologna University in Italy.

In the paper is analyzed the restoration of the doctrine of natural law during the Renaissance and the New Age, as 
well as the development of the theory of natural law in classical German philosophy. 

The conclusion is made on the relevance at the present stage of the issue of origins and sources of natural law.
Key words: natural law, origins and sources of law, historical aspect.

УДК 342.725
Дарія Любомирівна Вітюк,

доцент кафедри теорії, історії права 
і держави та конституційного права

Національного університету державної фіскальної служби України,
кандидат юридичних наук 

УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ГАРАНТІЯ ЄДНОСТІ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. У сучасних умовах різноспрямованих зрушень і суперечливих транс-
формацій глобального масштабу, які в переважній більшості випадків є загрозою безпечному 
існуванню країн та народів, підривають глибинні засади національної ідентичності й провокують 
етнополітичні зіткнення тощо, особливого значення набуває проведення державою ефективної 
політики у мовній сфері. Остання, тісно переплітаючись з основними цілями й завданнями таких 
найважливіших напрямів діяльності держави, як освітня, культурна, національна, інформаційна, 
міграційна та інші політики, покликана зберегти державну мову та зробити її основою для досяг-
нення загальнонаціональної злагоди і стабільності.

На сьогодні вже ніхто не заперечує той факт, що українська мова як історично сформова-
ний засіб міжнаціонального спілкування є центральним елементом єдності держави, одним із 
головних чинників цілісності українського суспільства. Особливу значущість питання, пов’язані 
з державною мовою, мають для сучасної України, яка пройшла за роки незалежності непростий 
шлях свого розвитку – від хворобливого зламу колишніх соціально-економічних підвалин і хао-
тичного політичного реформування – до європейського внутрішньо- і зовнішньополітичного кур-
су, який відповідає життєво важливим національним інтересам та пріоритетам. Як зазначив Пре-
зидент України П. Порошенко: «Мова – один із головних символів народу, його єднальна сила, 
яка робить нас згуртованими й сильними… Мова – це наша найсильніша зброя, і, водночас, – наш 
найдорожчий скарб» [5]. У зв’язку з цим збереження української мови – це питання національної 
безпеки, збереження ідентичності українців у світі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На думку багатьох учених, усі пострадянські краї-
ни гостро потребують прогресивної ідеології, яка базується на кращих традиціях, на сучасних 
уявленнях про демократію, політичні свободи, гуманність та соціальну справедливість [9]. Ми 
підтримуємо позицію тих науковців, які наголошують, що зцементувати українське суспільство 
і державу може лише, як це завжди бувало в Україні, єдина ідеологія. Спільними зусиллями необ-
хідно виробити для України довготривалу, стійку ідеологію. Центральна роль у цьому повинна 
належати конституції. С. Авакьян зазначає, що конституція просто не може не бути ідеологіч-
ним – тобто світоглядним – документом. Кожна конституція закріплює свою систему суспільних 
цінностей і спрямована на те, щоб на її основі формувалися відповідні погляди кожного члена 
суспільства. Е. Барінов доходить висновку, що держава повинна сприяти трансформації консти-
туційної правосвідомості громадян у дусі нової конституційної ідеології. 

Мета статті полягає у висвітленні процесу здійснення концептуалізації «мовного аспекту» 
в сучасній Україні, окреслення загальнонаціональних пріоритетів у мовній сфері. При цьому 
особ ливу увагу приділено проблемам збереження й розвитку української мови – державної мови 
України.
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Основні результати дослідження. Згідно зі ст. 10 Конституції України державною мовою 
в Україні є українська [3; 4]. Українська мова є мовою функціонування органів державної влади 
та місцевого самоврядування, діловодства й судочинства. Українською мовою публікуються нор-
мативно-правові акти, офіційні документи тощо. Володіння державною мовою або її розуміння 
в обсязі, достатньому для спілкування, є умовою отримання громадянства України (ч. 2 ст. 9 За-
кону України від 18 січня 2001 р. № 2235-ІІІ «Про громадянство України» [8]). 

Ми погоджуємося з тезою Г. Єрмошина, що державна мова – це мова, яку в обов’язковому 
порядку зобов’язані використовувати всі суб’єкти права в сфері забезпечення встановленої  
єдності розуміння й оформлення державної волі та державного правового регулювання [2, с. 19]. 
Державна мова – це завжди мова більшості населення, яке проживає у країні, одна з природних 
національних мов. Жодна з мов, які функціонують в Україні, неспроможна рівнозначно замінити 
державну мову.

Відомо, що мова – надзвичайно чутливий організм, він живе своїм життям, яке не залежить 
від прийнятих державною владою законів. Однак потрібно дуже уважно ставитися до мовних 
процесів, передбачати негаразди й небезпеки, які чатують на мову. Українська мова має прак-
тично невичерпні можливості для вираження найскладніших понять і образів, відтінків почуттів 
та емоцій. Наша мова здатна до адаптації слів та понять, народжених іншими культурами, без 
руйнування власної природи та порушення принципів свого розвитку. Також мова може відоб-
ражати і притаманні кожному історичному етапу розвитку суспільства особливості та проблеми. 
А проблем багато, вони різноманітні й лежать у різних площинах: це й необхідність зміцнення 
української мови в межах України, і завдання поширення української мови поза межами країни.

Один із перших законодавчих актів, що регулювали відносини у сфері використання націо-
нальних мов, був прийнятий Українською РСР у 1989 р. Це Закон «Про мови в Українській РСР» 
[7], який визнав українську мову одним із вирішальних чинників національної самобутності 
українського народу. У Законі наголошувалося, що держава забезпечує українській мові статус 
державної з метою сприяння всебічному розвитку духовних творчих сил українського народу, 
гарантування його суверенної національно-державної майбутності. Після набуття Україною неза-
лежності в країні приділялося достатньо уваги мовним відносинам. Був прийнятий Закон України 
від 3 липня 2012 р. № 5029-VI «Про засади державної мовної політики» [9]. Однак норми цього 
Закону, що регулювали сферу використання державної мови, були дещо непослідовними й не від-
повідали Конституції України. У Законі були створені умови для домінування регіональних мов 
над державною мовою, вибіркового захисту регіональних мов або мов меншин, надавалися при-
вілеї одним мовним групам (національним меншинам) та обмежувалися права інших. Ця ситуація 
мала ознаки дискримінації та порушувала принцип рівності громадян перед законом, а також не 
відповідала принципу правової визначеності – складовій верховенства права, і надавала місце-
вим радам право вирішувати питання щодо застосування заходів, спрямованих на використання 
регіональних мов або мов меншин. Зважаючи на це, Конституційний Суд України у справі за 
конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції Укра-
їни (щодо конституційності) Закону України «Про засади державної мовної політики» [4] визнав 
Закон України «Про засади державної мовної політики» неконституційним і таким, що втратив 
чинність. 

Функціонування на території України Закону України «Про засади державної мовної полі-
тики», а до цього – Закону УРСР «Про мови в Українській РСР», які, по суті, надавали привілеї  
одним мовним групам (національним меншинам) та обмежували права інших, – результатом ста-
ло ослаблення позицій української мовної культури, що призвело, по-перше, до поступового ви-
тіснення української мови зі сфери офіційного спілкування у низці областей України, а по-друге, 
до руйнування мовних комунікацій на території України. 

Незаконні рішення деяких місцевих рад сприяли поділу України за мовною ознакою, става-
ли на заваді поширенню української мови у східних та південних регіонах, створювали для неї 
своєрідні заборонні зони. Так, у свій час місцеві адміністрації Луганської області запропону-
вали своїм установам використовувати лише російську мову. Тобто на всі звернення громадян 
України ці установи мали відповідати лише російською мовою, що означало практичну заборону 
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державної мови не тільки на Луганщині, а й, певною мірою, позбавлення її державного статусу  
в інших регіонах. Це стало прецедентом для Севастополя, що було підтверджено рішенням місь-
кої ради, яка запропонувала державним установам, органам місцевого самоврядування, підпри-
ємствам та організаціям усіх форм власності використовувати у своїй діяльності лише російську 
мову [11, с. 83]. Всі ці події стали на заваді консолідації української нації, їх ініціатори свідомо 
роз’єднували країну, що певною мірою сприяло настанню подій, які призвели до втрати Украї-
ною частини свої територій.

Намагаючись вирішити «мовні проблеми», на сьогодні у Верховній Раді України зареєстро-
вано аж п’ять мовних законопроектів. Найбільш опрацьованим, на нашу думку, є проект Закону 
про забезпечення функціонування української мови як державної від 9 червня 2017 р. № 5670-д 
(далі – законопроект) [10]. Цей документ спрямований на забезпечення використання державної 
мови на всій території України, забезпечення права українських громадян на використання дер-
жавної мови, захист і розвиток української мовної культури. Українська мова визнається визна-
чальним чинником і головною ознакою ідентичності української нації, яка історично сформува-
лася й віками безперервно проживає на власній етнічній території, становить питому більшість 
населення країни, дала офіційну назву державі та є базовою системотворчою складовою україн-
ської громадянської нації.

Безумовно, законопроект після прийняття сприятиме відновленню статусу української мови і, 
як наслідок, єдиного мовного простору. Він може послужити фундаментальною правовою осно-
вою формування єдиної мовної політики України, яка, на думку О. Герда, є свідомим впливом 
держави на функціонування мови в суспільстві або на певній території [1, с. 6]. 

Ми вважаємо, що в сучасній Україні назріла проблема серйозного правового захисту україн-
ської мови, державного впливу на розвиток адекватних мовних процесів. З цією метою ми під-
тримуємо норму законопроекту про забезпечення функціонування української мови, яка вста-
новлює, що за створення перешкод та обмежень у користуванні українською мовою, навмисне 
спотворення української мови в офіційних документах і текстах, застосування української мови 
з порушенням стандартів української мови, має застосовуватися відповідальність. Крім того, пуб-
лічне приниження чи зневажання української мови є протиправним діянням, тотожним нарузі над 
державними символами України, і винні в цьому повинні нести покарання, встановлене законо-
давством України. 

На жаль, законопроект не містить спеціальної статті про відповідальність за порушення зако-
нодавства України щодо забезпечення функціонування української мови як державної. На нашу 
думку, цю похибку необхідно виправити та внести спеціальну статтю такого змісту:

«Стаття 60. Відповідальність за порушення вимог законодавства про забезпечення функціону-
вання української мови як державної

1. Публічне приниження чи зневажання української мови є протиправним діянням, тотожним 
нарузі над державними символами України, і карається відповідно до Кримінального кодексу 
України. 

2. Створення перешкод та обмежень у користуванні українською мовою, навмисне спотворен-
ня української мови в офіційних документах і текстах, застосування української мови з порушен-
ням стандартів української мови, мають наслідком адміністративну та кримінальну відповідаль-
ності відповідно до законодавства України.

3. За прийняття законів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на обмеження ви-
користання української мови як державної мови України, а також інші дії та порушення, що пере-
шкоджають реалізації права громадян на використання державної мови України, – застосовуєть-
ся адміністративна та кримінальна відповідальності відповідно до законодавства України».

Вивчення положень законопроекту дає змогу зробити висновок про необхідність зміни норм 
юридичної відповідальності у сфері використання державної мови. Вважаємо за доцільне більш 
чітко визначити підстави виникнення такої відповідальності та санкцій, які при цьому застосову-
ються.

Крім цього, ми вважаємо, що постала необхідність захисту чистоти української мови. У зв’язку 
з цим необхідно розглянути можливість введення кримінальної або адміністративної відповідаль-
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ності за вживання у сфері публічної інформації ненормативної лексики. Також підставою на-
стання відповідальності у сфері публічної інформації може стати надмірне й невиправдане ви-
користання запозичень з інших мов тощо. Безумовно, в цьому напрямі повинна активізуватися 
діяльність Інституту мовознавства імені О. О. Потебні Національної академії наук України.

Зазначимо, що в Україні існують й інші причини, які спровокували критичну ситуацію з україн-
ською мовою. Такими причинами є:

– руйнування системи вивчення словесності та скорочення кількості текстів для вивчення 
української мови в школах;

– зменшення кількості годин із предметів «українська мова» та «українська література»;
– переорієнтування основних способів перевірки знань на тестування, тобто механічне, не-

творче сприйняття матеріалу;
– різке погіршення стану мовного середовища та її програмного забезпечення, що призвело до 

зниження рівня мовної культури й неспроможності школярів і студентів чітко висловити власну 
думку;

– зменшення рівня освоюваної лексики, необхідної для підтримки нормальної життєдіяльнос-
ті та здорового світосприйняття сучасної «пересічної» людини.

– руйнування мовної основи світоглядної складової шкільного навчання тощо.
Ці та інші причини призвели до скорочення змісту й неминучої при цьому примітивізації 

викладання української мови та літератури у школах і вищих навчальних закладах. Крім того, 
в Україні відбулося загальне знецінення освіти, що спричинило катастрофічний для незалежної 
країни рівень падіння загальної культури учнів.

Ми вважаємо, що сьогодні, як ніколи раніше, необхідно привертати суспільну увагу до долі 
української мови. У різних країнах існують спеціальні організації, які займаються захистом 
і пропагандою у своїй та інших країнах рідної мови. Це, наприклад, Інститут Гете в Німеччині, 
Французький альянс, Британська Рада в Англії, а Опікунську раду Інституту Сервантеса, яка по-
кликана поширювати іспанську мову та іспаномовну культуру в світі, очолює сам король Хуан 
Карлос [5]. В Україні теж діє схожа організація – Інститут української мови НАН України, діяль-
ність якого також спрямована на утвердження української мови як державної в мовному просторі 
України, досягнення мовної гармонії в житті сучасного громадянського суспільства. Але з огляду 
на незначний рівень державного фінансування ефективність роботи Інституту перебуває на 
низькому рівні.

На сьогодні нагальним є прийняття законопроекту або іншого нормативно-правового доку-
мента, який би чітко визначав заходи захисту державної мови. Наприклад, у Франції діє Закон 
«Про використання французької мови», і якщо в будь-якому кінотеатрі країни починають пере-
важати нефранкомовні кінофільми – це може стати приводом для санкцій (згідно з цим Законом). 
Наголосимо, що нині вже значна частина українського суспільства переконана, що час для роз-
думів вичерпано і потрібно діяти та виправляти становище, в якому перебуває українська мова 
і культура. По-перше, потрібно припинити дезінформацію і замовчування про стан справ у цій 
сфері. Стосовно носіїв української мови та культури (особливо молоді) становище слід визнати 
критичним. По-друге, слід домагатися усунення малоосвічених «реформаторів», неспеціалістів 
та популістів зі сфери освіти. По-третє, незважаючи на певні успіхи, все ще існує гостра необ-
хідність «приборкання» засобів масової інформації, які розповсюджують деструктивні відомості, 
що дезорієнтують свідомість та спрямовані на розвал традиційних духовних цінностей України. 

Настав час розробки рішучих контрзаходів для повернення безпідставно й нігілістично від-
кинутих українських цінностей. Необхідні конкретні законодавчі та фінансово-економічні захо-
ди, щоб повернути до сфери освіти й культури висококваліфікованих фахівців з українознавства, 
активно використовувати їхні знання і досвід для відновлення повноцінної гуманітарної освіти 
у школах та вишах (передусім пов’язаної з викладанням української мови та літератури). Серед 
подібних заходів ми також можемо виокремити:

– аналіз програм і проектів, спрямованих на розвиток, розповсюдження та підтримку україн-
ської мови; забезпечення при цьому координації дій органів виконавчої влади;

– підтримка перекладів творів української літератури на інші мови, і навпаки; 
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– наукове вивчення та кодифікація сучасної мови, популяризація наукових знань про україн-
ську мову;

– розширення підтримки приватних ініціатив, пов’язаних зі збереженням та розвитком україн-
ської мови в різних країнах світу; 

– створення бази для вивчення української мови іноземними фахівцями і трудовими мігран-
тами; 

– співробітництво із зарубіжними мовниками, перекладачами української літератури та ви-
кладачами української мови тощо.

Слід наголосити, що відповідальність влади за майбутнє нашого суспільства і за його мораль-
ний стан повинна проявлятися передусім у ставленні до слова. Сучасна нестабільна політична, 
економічна та соціальна ситуація в Україні викликає особливе занепокоєння. Саме тому мовна 
політика держави стає ще більш актуальною – це та ідеологія і відповідні їй дії, які спрямовані 
на вирішення мовних проблем, тісно пов’язаних зі станом суспільства. Можна виокремити такі 
сфери державного впливу стосовно обговорюваної проблеми:

– захист та сприяння розвитку державної мови;
– забезпечення права громадян на використання державної мови;
– відповідальність за порушення законодавства про державну мову.
Держава повинна ставити перед собою завдання розвитку та просування української мови, 

яке полягає у створенні необхідних умов для підвищення якості володіння мовою громадянами, 
зокрема й представниками влади, політиками, журналістами, педагогами, тобто всіма, чия про-
фесійна діяльність вимагає публічного спілкування і якісного знання державної мови. Завданням 
збереження, розвитку та поширення української мови є й суттєве підвищення якості її вивчання 
незалежно від національності та місця проживання людини. В Україні неповинно бути людей, які 
мають середню освіту і при цьому не володіють навіть розмовною українською мовою.

Висновки. Усе викладене вище дає підстави для висновку, що збереження єдності мовного 
простору є запорукою збереження єдності країни. Зміцнення позицій української мови буде сприя-
ти зміцненню єдності української нації.
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Вітюк Д. Л. Українська мова як гарантія єдності України 
Статтю присвячено проблематиці ролі української мови на новому етапі державотворення в Україні. Ви-

світлюються деякі теоретичні питання цієї вкрай важливої проблеми, перераховуються причини, які спро-
вокували критичну ситуацію з українською мовою. На основі цього окреслено основні напрями нових 
ініціатив у галузі підвищення значущості української мови. 

Ключові слова: українська мова, державна мова, нація, національна ідея.
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Vitiuk D. Ukrainian language as the guarantee of unity of Ukraine
The article is devoted to the problems of the role of the Ukrainian language at the new stage of state construction 

in Ukraine. Some theoretical issues of this extremely important problem are highlighted, the reasons, which provoked 
a critical situation with the Ukrainian language, are indicated. On this basis, the main directions of new initiatives in 
the field of increasing the importance of the Ukrainian language are determined.

Key words: ukrainian language, state language, nation, national idea.
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ПРАВОВА АНАЛІТИКА ВЗАЄМОДІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА І МОРАЛІ:  
ПРАВОВІ АСПЕКТИ СУЧАСНОСТІ

Постановка проблеми. Питання побудови відносин на засадах миру і безпеки між народами 
й державами залишаються актуальними для сучасного правопорядку. Тому міжнародне право 
після закінчення Другої світової війни прагнуло стати правом миру, гарантією подолання війни 
в міжнародних відносинах. У широкому сенсі мир – це не тільки відсутність війни, а й такий стан 
міжнародних і внутрішньодержавних відносин, який усуває передумови вирішення міжнародних 
і внутрішньодержавних конфліктів за допомогою сили. Очевидним є те, що досягнення справж-
нього миру залежить від достатньо високого рівня політичної, правової і моральної свідомості 
суб’єктів міжнародного права, їх гуманності, освіченості, культури, економічної стабільності.  
Ці фактори повинні стати на перешкоді розв’язанню війни як засобу вирішення міжнародних 
конфліктів, спорів і протиріч. Міжнародне право через дії та рішення міжнародних організацій 
може стати інструментом впливу на свідомість народів та індивідів. Воно прагне миру між на-
родами, щоб будь-який міжнародний спір не вирішувався силовими рішеннями і застосуванням 
зброї. У цьому полягає високий моральний сенс існування міжнародного права як системи норм, 
що має імперативний характер для суб’єктів міжнародного права.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Короткий аналіз праць із окресленої тематики 
свідчить, що проблема взаємодії міжнародного права і міжнародної моралі продовжує бути акту-
альною. У праці Г. Дмитрієвої «Взаємодія міжнародної моралі і міжнародного права» визначено, 
з одного боку, що міжнародне право, сприяючи зміцненню позицій моралі, посилює її регулятив-
ний вплив на міжнародні відносини, з другого боку, від ступеня відповідності міжнародного пра-
ва нормам моралі залежить ефективність самого права [1, c. 150]. У часи незалежності України за-
значені питання розглядали М. Антонович, В. Буткевич, А. Дмитрієв, О. Задорожній, О. Мережко 
та ін. Так, на думку В. Буткевича, мораль відображає уявлення народів про справедливе й необ-
хідне, а моральні, загальнолюдські цінності є критерієм розвитку міжнародного права. І сьогодні, 
вважає учений, міжнародна мораль повніше, ніж міжнародне право, відображає загальнолюдське 
уявлення про добро і справедливість [2, c. 34]. О. Мережко вважає, що прогрес міжнародного пра-
ва і міжнародної моралі полягає у тому, що права і свободи людини все більше займають місце 
серед держав і народів [3, c. 61]. Свою думку про сучасний стан міжнародних відносин виказали 
Р. Жорітсма, Н. Кріш, Р. МакКоркводейл, А. Пелет, К. Марксен, Г. Фокс, Ю. Відмар та ін.

Початок ХХІ ст. відзначився світовою кризою економіки та кризою міжнародних відносин. 
Уряди держав, міждержавні та недержавні організації прагнуть дипломатичними, економічними, 
політичними засобами вирішити проблеми безпеки між державами. Однак події останніх років 
свідчать про хиткість миру та безпеки між народами і їхню залежність від багатьох факторів, се-
ред яких є міжнародне право і міжнародна мораль.

Метою статті є визначення теоретико-правових аспектів взаємодії міжнародного права і мо-
ралі в сучасному вимірі.

Основні результати дослідження. Міжнародне право і міжнародна мораль – це системи, 
у яких існує певний порядок, взаємодія і взаємозв’язок елементів. Ці системи слід розглядати як 
пізнавальні конструкції, які дають змогу дослідити правову міжнародну дійсність. 
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Французький дослідник Ж. Тускоз визначає міжнародне право як «сукупність юридичних 
норм та інституцій, які регулюють відносини у міжнародному суспільстві з метою встановлення 
у ньому миру, справедливості та сприяння його розвитку» [4, с. 5]. Ми погоджуємося із тими 
вченими, які вважають, що міжнародне право є особливою, самостійною системою права, ядром 
якої слугують загальновизнані принципи й норми міжнародного права, що отримали своє закріп-
лення в міжнародних договорах і звичаях. Специфіка системи міжнародного права пояснюється 
насамперед особливостями об’єкта регулювання, його суб’єктами, соціальною сутністю, спосо-
бами створення й функціонування норм міжнародного права. Міжнародне право – це система 
юридичних норм, об’єднаних в інститути й галузі, що регулюють міжнародні суспільні відноси-
ни з метою забезпечення миру, прав людини і співробітництва.

Міжнародне право – це система норм договірного права між народами та державами. Міжна-
родні норми застосовуються лише до тих держав, які є сторонами міжнародних договорів, кон-
венцій, пактів і членами міжнародних організацій. Їхнє застосування передбачено договором або 
конвенцією, тобто відбувається за конкретних умов та обставин.

Зазначимо про особливості системи міжнародного права. Вони полягають у тому, що міжна-
родне право не входить до будь-якої національної системи права і не включає норми національ-
ного права. Водночас ці дві самостійні системи не існують ізольовано одна від одної. Національні 
правові системи справляють вплив на нормотворення у міжнародному праві, а останнє є важли-
вим у сучасних умовах, чинником формування національного законодавства, зокрема шляхом 
імплементації норм міжнародного права у національне законодавство. Ще одна особливість між-
народного права полягає у характері нормотворення цієї правової системи. Встановлення взаєм-
них прав та обов’язків суверенних суб’єктів тут здійснюється шляхом добровільного волевияв-
лення при укладенні міжнародних договорів та інших угод. Це свідчить про те, що міжнародне 
право має узгоджувальний і координуючий характер. Систему міжнародного права становить 
об’єктивно існуюча і внутрішньо узгоджена цілісність її елементів: загальновизнаних принципів 
і норм міжнародного права (договірних, звичаєвих), рішень і рекомендаційних резолюцій міжна-
родних організацій, рішень міжнародних судових органів, а також інститутів міжнародного права 
(міжнародного визнання, правонаступництва, міжнародної відповідальності тощо). Так, слід ви-
знати ще одну особливість міжнародного права, яка полягає у тому, що право не забезпечується 
спеціальним наддержавним механізмом примусу. У разі необхідності держави самі колективно 
забезпечують підтримання міжнародного правопорядку [5, с. 669]. 

Міжнародна мораль є формою суспільної свідомості, яка відображає узагальнене уявлення на-
родів про мир, справедливість, гуманність, солідарність, взаємодопомогу, належне, бажане, іде-
альне та їх високі прагнення і цілі. Моральними є загальнолюдські цінності, які є критерієм роз-
витку міжнародного права. Узагальненим критерієм вважають поняття добра і зла при визначенні 
моральних або аморальних діянь глав держав та перших осіб урядів, які протизаконно діють як 
щодо власного народу, так і інших народів та держав.

Більшість філософів права вважають, що мораль і право беззастережно єдині за формулою 
І. Канта: «Ніколи не стався до іншого тільки як до засобу, а лише як мети в собі» [6, с. 237]. Ця 
установка робить суб’єкта права моральним, а державу – правовою. У зв’язку з цим міжнародна 
мораль і міжнародне право перебувають у відносинах необхідної достатності.

Г. Гроцій наголошував на застосуванні природного права в міжнародних відносинах. Він був 
упевнений у тому, що той, «хто порушує природне право, назавжди підриває основу свого влас-
ного спокою у майбутньому» та стверджував, що природне право перебуває «у самій природі 
речей» [7].

Знаний український учений В. Корецький у праці «“Загальні принципи права” в міжнародно-
му праві» звертає увагу на те, що юристи шукали природне право в «природі людини». Учений 
посилався на Г. Гроція, який писав, що «мати природного права є сама природа людини» [8, с. 11]. 
«Природа людини такий має устрій, що людство не може бути збереженим без суспільного жит-
тя» і відповідно до цього «природа сама встановила суспільство з усіх націй і примусила зберіга-
ти їх» [7, с. 270]. Вважаємо, що велика думка великого мислителя дає Україні ідею та основу про 
об’єднання громадян в єдину націю і прогресивний європейський народ.
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На наше переконання, питання українських правових інновацій, що прагнуть інтегруватися до 
європейський правових цінностей, передбачає не відмову від кращих зразків правової спадщини 
(розподіл державної влади на три гілки, повага та дотримання прав людини, екологічна безпека), 
а більше посилення національного, звичаєвого права та європейських цінностей у законодавство 
України. Тому моральна складова природного права може вплинути на зміст міжнародної моралі. 

Формування спільних духовних, соціальних, людських, національних цінностей, думаємо, 
об’єднає людей і це крок в майбутнє України. Також знати основні принципи міжнародного пра-
ва потрібно, тому що вони сформовані як результат загальної волі держав, практики міжнародних 
організацій, політичного досвіду світових лідерів і боротьби народів за свою незалежність. 

Тому морально-правова єдність народу і нації виявляється, на нашу думку, у такому:
1) національній ідентичності (мова, література, культура, традиції, національний одяг, звичає-

ве право, символіка, традиції та інше);
2) повазі до прав, свобод інших людей, народів і держав;
3) спільній державно-правовій історії, політико-правовій культурі, державній правовій спад-

щині;
4) національно-спрямованому вихованні, національній свідомості, ототожненні себе частиною 

людської цивілізації, людиною, яка має честь, гідність;
5) належному сімейно-родинному вихованні, що виявляється у формулі «Дитина, Родина, 

Культура, Освіта, Самовиховання».
Розуміємо, що міжнародні відносини засновані на дуже крихких важелях, таких як ідеї й дум-

ки, які мають вираз у принципах міжнародного публічного права, у словах стурбованості й за-
непокоєння з приводу трагічних подій та в разі застосування сили – спільних діях економічного 
характеру та інших важелях. Однак ці слова і дії формують моральний дух і загальний моральний 
клімат у певному суспільстві людей. Цінності взаєморозуміння і співпереживання створюють мо-
ральну основу для міжнародної моралі. Об’єднана думка стає моральним принципом для форму-
вання політичної позиції держав. Тому міжнародні договори і конвенції, які підписані сторонами 
без передбачення санкцій, провокують безвідповідальних глав держав та урядів випробувати на 
міцність дію міжнародного публічного права і рішення міжнародних організацій. Найбільш впли-
вовим фактором утримання від подальшого загострення є економічні і матеріальні санкції проти 
держави, лідер якої допускає злочини проти людяності. 

Все частіше можна почути, що міжнародне право перестає бути ефективним засобом регулю-
вання міжнародних відносин між державами. Причиною таких висловлювань стали події 2014–
2018 рр. в Україні. Ці події продовжуються, вони то стихають, то вибухають із новою силою на 
сході і півдні України. 

Ми, вочевидь, не могли собі уявити і передбачити, спрогнозувати наслідки студентських ви-
ступів у листопаді 2013 р. на Майдані, а також в інших містах. Вони пов’язані з відмовою екс-
президента підписати у Вільнюсі асоційоване членство в ЄС для України. Багато хто розрахо-
вував на підтримку міжнародного співтовариства в питаннях євроінтеграції, однак є й ті, хто не 
хоче якісного рівня життя для українців й України. Вважаємо, що це ймовірніше проблема внут-
рішнього соціального менталітету українців. Державна ідеологія упродовж 27 років української 
незалежності не спромоглася і не прагнула виховувати і формувати національно свідому політич-
ну, економічну, технічну, творчу еліту держави. Постає запитання: а чи несвідомо це робилося? 
Легше і краще маніпулювати малосвідомими, збіднілими і зомбованими людськими істотами, 
які продають свій голос на виборах за харчі й обіцянки. І тому, в час політичного зламу, псевдо-
еліта втекла за кордон, забравши з собою частину державного бюджету і сподівання українців на 
кращу долю.

Частина вчених-міжнародників вважають, що сучасне міжнародне право здає свої позиції, не 
виконує свого високого призначення, закріпленого статутом ООН. Дійсно, міжнародне право не 
завжди є ефективним при вирішенні міжнародних політичних конфліктів у різних точках світ. 
Однак коли проблема торкнулася українців, ми самі виявилися не на висоті, не готові були почу-
ти одне одного, голос національної єдності та об’єднатися. Є частина української спільноти, яка 
не змогла розібратися в подіях, стала захищати свою землю від «ворогів» і зі страху за своє життя, 
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розбіглася по різні боки фронту, вирішуючи проблему не мирними засобами, а важкою зброєю. 
Пересічні громадяни, волонтери, взявши на свої плечі тягар державних прорахунків, стали пліч-
о-пліч із військовими на захист своєї Вітчизни. 

Тому є свої причини. Так, В. Батлер – англійський та американський компаративіст, доктор 
юридичних наук, досліджуючи питання радянських правових інновацій та зарубіжні правові сис-
теми зазначає, що спадщина радянських правових інновацій є досить значною і впливовою. Вона 
стосується всіх галузей права та соціальних відносин: особи, сім’ї, робочого місця, дозвілля, ролі 
держави, зокрема й державного імунітету та державної торгівлі, публічного порядку та право-
вого примусу, взаємодії національного та міжнародного права, власне, ролі права в суспільстві. 
Вчений вважає, що суспільною ціною, яку вимагали такі інновації, були як глум над особистими 
та колективними правами, так і встановлення публічно-правових інститутів, що не відповідали 
навіть мінімальним правам людини [9, c. 11–12].

Вважаємо, що Росія та її правова система ще зберігає тоталітарно-радянські риси впливу як на 
розвиток міжнародних, соціальних відносин, так і зв’язків громадян між собою. Тому її дії, мож-
ливо, запрограмовані самою правовою системою, що призвело до дій з боку держав, що входять 
до великої сімки (G7).

Після анексії Криму Росією у березні 2014 р. Європейський Союз, США та деякі інші держави 
ввели кілька пакетів санкцій проти РФ. Найбільш відчутні санкції введені після початку збройно-
го конфлікту на Донбасі. Захід звинувачує Росію у тому, що вона надає військову допомогу сепа-
ратистам на сході України, а також бере пряму участь у конфлікті. Москва ж відкидає такі звину-
вачення. Один із пакетів західних санкцій фактично закрив російським компаніям із державною 
часткою доступ до закордонних ринків фінансування. Крім того, США та ЄС ввели персональні 
санкції проти бізнесменів із найближчого оточення Президента Росії В. Путіна [10]. Президент 
США заявив, що Росія залишиться в ізоляції, якщо Президент Росії В. Путін буде продовжувати 
порушувати міжнародне право і домовленості, направлені на зупинення конфлікту в Україні [11]. 

Висновки. Погляди і дії світових лідерів, вважаємо, є формулюванням об’єднаної міжнарод-
ної думки та моральних принципів у боротьбі за панування сили права, а не права сили. Пере-
конані, міжнародні домовленості створюються для прогресивних і розумних людей, які прагнуть 
до мирного вирішення спорів, замирення конфліктів, налагодження взаємовигідних політичних, 
економічних, культурних, екологічних відносин. Але з часом напруження у певному регіоні за-
гострюється і причиною стає фактор людської природи: жадоба до влади, грошей та світового 
впливу.

Отже, міжнародне право і міжнародна мораль – це два вагомих культурних фактора, які якісно 
впливають на розвиток міжнародних відносин через діяльність міждержавних урядових та не-
урядових організацій, уможливлюють гідне життя громадян у державі та благополучне існуван-
ня людей у приватному, сімейному та родинному середовищі. Імперативні норми міжнародного 
права, що збагачені моральним змістом, одночасно збагачують державно-правові системи країн. 
Моральна цінність міжнародного права полягає у тому, щоб стати гарантом справедливого забез-
печення як інтересів держави, так і реалізації фундаментальних прав і свобод людини в кожній 
суверенній країні. Маємо віру і надію в дієві й ефективні засоби міжнародного права як вияв 
загальної волі держав і міжнародних організацій та наднаціональних об’єднань на шляху до по-
вернення і збереження миру та безпеки в Україні.
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ти сучасності

У статті проаналізовано теоретичні і практичні питання взаємодії міжнародного права й моралі. У виснов-
ках зазначено, що це два вагомих культурних фактора, які якісно впливають на розвиток міжнародних відносин 
через діяльність міждержавних урядових та неурядових організації, уможливлюють гідне життя людей у дер-
жаві та приватній сфері. 

Ключові слова: міжнародне право, міжнародна мораль, правові системи, порівняльне правознавство, теорія 
права.

Hetman-Pyatkovskay I. Legal analysis of the interaction of international law and morality: legal aspects of 
the modern

The article analysis the theoretical and practical questions of interaction of international law and morality. The 
findings marked that these are two significant cultural factors that affect the qualitative development of international 
relations through the activities of intergovernmental and non-governmental organizations that make possible a decent 
life for citizens in the state and private sphere. Imperative norms of international law, enriched with moral content, si-
multaneously enrich state-legal systems of countries. The moral value of international law is to become a guarantor of 
just ensuring the interests of the state and the realization of fundamental human rights and freedoms in each sovereign 
country. Effective means of international law as a manifestation of the general will of states and international organiza-
tions and supranational unions will be on the way to the return and preservation of peace and safe in Ukraine.
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РОЛЬ ПРАВОВОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В СФЕРІ ПІДВИЩЕННЯ  
ЕФЕКТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Постановка проблеми. Демократизація сучасних суспільних процесів супроводжується 
трансформацією структури та діяльності механізму держави, способів державного регулювання, 
а отже, і законодавчого забезпечення соціальних, економічних та публічно-політичних відносин. 
Інтенсивність темпів суспільного розвитку пов’язується з постійною появою нових форм та мо-
делей відносин, які вимагають ефективного врегулювання з боку держави. Все це обумовлює 
необхідність постійного вдосконалення законодавства. З огляду на те, що таке вдосконалення 
повинно бути своєчасним, обґрунтованим та доцільним з точки зору всієї багатоманітності, дер-
жава повинна уникати хибних кроків у сфері організаційно-правового забезпечення суспільних 
процесів, що можуть спричинити зайву соціальну напругу та суттєво послаблювати авторитет 
державної влади. Означене обумовлює необхідність пошуку ефективних методів обґрунтування 
та апробації нових форм державно-правового регулювання в режимі реального часу. За своєю 
сутністю таким інструментом є правовий експеримент. Його застосування надає можливість ви-
пробувати на практиці дієвість законодавчих новацій у межах окремої суспільної групи (частіше 
за все такої, що охоплюється межами адміністративно-територіальної одиниці). 

 Актуальність цього напряму дослідження полягає у тому, що в сучасній теоретичній науці 
ще не розкрито функціональне призначення правового експерименту, тоді як з’ясування його рис 
і завдань забезпечить можливість розширення його сфери застосування та підвищення релевант-
ності результатів здійснення.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика дослідження місця та ролі право-
вого експерименту в сучасних умовах трансформації суспільних процесів в Україні розглядаєть-
ся дослідниками через призму вдосконалення моделі державного управління в окремих сферах 
суспільних відносин. І хоча сучасні системні дослідження теоретико-методологічної сутності та 
природи правового експерименту відсутні, однак звертають на себе увагу результати, досягнуті 
деякими вченими, зокрема: В. Єльцовим, О. Копиленком, Г. Мурашиним, І. Онищуком, В. Ми-
китинським, І. Самощенком, В. Лапаєвим, О. Путренком, В. Сивицьким, М. Сорокіним та ін.

Метою статті є визначення основних завдань і функцій правового експерименту, що обумов-
лює його значення та роль у сфері підвищення ефективності національного законодавства.

Основні результати дослідження. Сучасні реформи охоплюють основні сфери суспільних 
відносин, але їхня ефективність залежить від утилітарності окремих моделей та механізмів, ви-
пробування яких на локальному рівні в межах правового експерименту дає змогу одночасно 
розкрити недоліки та проаналізувати зворотній зв’язок і реакцію суспільства на запроваджува-
ні державою зміни правового регулювання певних процесів. Досить часто потреба проведення 
правового експерименту виникає тоді, коли впроваджуються нові форми та моделі державного 
регулювання окремими процесами. Законодавець, обґрунтовуючи відповідне організаційно-пра-
вове забезпечення, неспроможний максимально достовірно передбачити наслідки регулюючого 
впливу. 

Норми або моделі державного регулювання потребують випробування часом та обставинами 
соціально-економічного й публічно-політичного устрою суспільства. Через це виникає потреба 
запровадження правового експерименту, який через призму реалізації на практиці дасть змогу ви-
значити та розкрити основні проблеми й механізми застосування тих чи інших норм або моделей 
державно-правового регулювання у теоретико-методологічній і практичній площинах з метою 
вдосконалення процесу їх реалізації.

Правова система еволюціонує та органічно розвивається у результаті впливу багатьох факто-
рів зовнішнього і внутрішнього середовища, які обумовлюють характер правового регулювання. 
Зі свого боку держава, визначаючи риси та межі свого втручання у суспільні процеси, відіграє 
визначальну роль у процесах правового регулювання, але навіть за таких умов неможливо пе-
редбачити зворотну реакцію соціуму на впровадження нових прогресивних моделей організації 
суспільних процесів. 

У цьому контексті саме правовий експеримент може забезпечити належний рівень якості дер-
жавно-правового регулювання та оперативності реагування держави на об’єктивні зміни в сус-
пільних потребах. Однак значення правового експерименту потребує доктринального визначення 
цієї категорії. На нашу думку, найбільш вдале визначення правового експерименту запропонова-
не В. Микитинським: «Правовий експеримент – це організована компетентним правотворчим ор-
ганом апробація передбачуваних законодавчих нововведень в обмеженому масштабі для перевір-
ки ефективності, корисності і економічності експериментальних правових норм і відпрацювання 
оптимальних варіантів майбутніх правотворчих рішень загальних дії» [1, с. 88–90]. Отже, право-
вий експеримент є запровадженням локальних змін у правовому регулюванні та спробою екстра-
полювати результати такої локальної дії окремих правових норм на загальносуспільні масшта-
би. При цьому, якщо в локальному вимірі правове регулювання розглядається як індивідуальна  
діяльність окремого органу державної влади, то в глобальному загальносуспільному вимірі перед-
бачається залучення системи органів державного управління. 

Через це В. Єльцов зазначає, що метою правового експерименту є визначений компетентним 
суб’єктом владних повноважень ідеальний результат, для досягнення якого зазначений експери-
мент організується і проводиться. Цей ідеальний результат полягає в перевірці гіпотези про ефек-
тивність тієї чи іншої правотворчої ідеї, про ефективність дії експериментальних правових норм, 
а також у виявленні можливих «побічних ефектів» дії експериментального фактора [2, с. 29]. 
Тобто правовий експеримент запроваджується для зіставлення реальних наслідків запроваджен-
ня новел у правовому регулюванні суспільних процесів з тими, які передбачалися до його запро-
вадження у процесі розробки правових норм.
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Правовий експеримент дослідним шляхом визначає помилки у правотворчості та хибності 
у прогнозуванні законодавцем або іншим суб’єктом правотворчості наслідків від запровадження 
змін у нормативно-правових актах, або запровадження нової моделі державно-правового регулю-
вання суспільних процесів. 

Таким чином, враховуючи загальноприйняте розуміння та визначення сутності правового екс-
перименту, доцільно визначити низку завдань, які він виконує. Ці завдання є логічним втіленням 
його практичної значущості та розкривають утилітарність отриманих у результаті його проведен-
ня результатів і наслідків як правового, так і суспільного характеру. 

На нашу думку, основними завданнями правового експерименту слід вважати такі:
− перевірка передбачення щодо ефективності правової норми або правотворчої ідеї. Будь-

яка норма права приймається, виходячи з обґрунтування її праворегулюючого впливу на суспіль-
ні процеси. Останні, зі свого боку, повинні регулюватися таким чином, щоб досягти максимально 
можливого балансу суспільних інтересів та забезпечити ефективну реалізацію господарських, 
цивільних, адміністративних та інших видів відносин. Суб’єкт правотворчої діяльності в процесі 
обґрунтування правотворчої діяльності повинен покладатися на певні емпіричні виклади та до-
свід. Однак якщо такого досвіду та практики не існує, їх потрібно або здобути, або покладатися 
на аналогію суспільної реакції при зміні моделі суспільних відносин у суміжній сфері. У цьому 
контексті правовий експеримент забезпечує визначення реального, а не бажаного результату пра-
ворегулюючого впливу запроваджених змін нормативно-правових актів. Результат визначається 
через реакцію суспільства та навіть через зворотний зв’язок, який існує у формі актів реагування 
інститутів громадського суспільства на зміни правової дійсності;

− визначення рівня ефективності праворегулюючого впливу експериментальних правових 
норм. У такий спосіб визначатиметься той суспільний ефект, хоча і на локальному рівні, який 
пропонується досягти в результаті запровадження змін правового регулювання суспільних від-
носин на загальнодержавному рівні. При цьому ефективність не розглядається як досягнення 
певних соціально-економічних результатів, а ймовірніше як відсутність наявних або можливих 
суперечностей запровадженої в межах експерименту правової норми чинному законодавству. 
Праворегулюючий вплив повинен здійснюватися оперативно та без перешкод і не перешкоджати 
подальшому розвитку законодавства. Із цих позицій правовий експеримент дає можливість не 
лише визначити дієвість запропонованої правової норми, а й визначити наслідки її запроваджен-
ня у разі потреби у подальшому розвитку законодавства;

− визначення результату державно-управлінського впливу. Це завдання досягається через 
державно-правовий експеримент, коли існує потреба у визначенні ефективності не невизначе-
ної сукупності норм чи механізму правового регулювання, а певної моделі державно-правового 
впливу. Така модель є результатом трансформації або реформування існуючої системи держав-
ного управління в певних сферах (судова реформа, адміністративно-правова реформа тощо). За-
провадження на локальному (як правило, в межах території однієї адміністративно-територіаль-
ної одиниці) рівні правового експерименту змінює модель державно-управлінських відносин на 
окремій території. Це створює умови для подальшої екстраполяції результатів такого експери-
менту на глобальний рівень всієї національної системи державного управління, оскільки розкри-
ває сутнісні механізми взаємодії різних структур держав у межах окремого регіону;

− встановлення механізму правореалізації. Це завдання правового експерименту розкрива-
ється через практичне вивчення способу впливу правової норми або практичної реалізації право-
вої ідеї чи моделі державно-правового регулювання. Механізм правозастосування частіше за все 
не закладається на рівні імперативного закріплення, а лише передбачається у правозастосовній 
практиці. Він встановлюється сферою правового регулювання, галуззю законодавства тощо, хоча 
при цьому від його ефективності залежить ефективність правового регулювання. У разі якщо 
правовий експеримент запроваджується щодо моделі державно-правового регулювання, запрова-
джуючи нову форму та нові інструменти регулювання, змінюючи сутність суспільних відносин, 
механізм практичної реалізації правової норми, яка запроваджується у межах правового експе-
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рименту, багато в чому визначає його ефективність, а тому потребує дослідження з метою по-
дальшого вдосконалення. Цінність такого завдання на практиці розкривається через одночасне 
внесення глобальних змін до законодавства, наприклад, впровадження нового закону та норма-
тивно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього закону. При цьому необхідність таких 
нормативно-правових актів підзаконного характеру та їх зміст були визначені та підтверджені 
в результаті правового експерименту. Це значно прискорює настання бажаного результату за 
умови внесення змін до законодавства; 

− з’ясування можливих проявів негативного впливу запроваджуваної в рамках правового екс-
перименту моделі правового регулювання чи правових норм. Метод правового моделювання, який 
застосовується у процесі обґрунтування змін до законодавства або нових форм і способів держав-
но-управлінського впливу, є складним для практичного використання у правотворчій діяльності. 
Однак він є чи не найважливішим методом у системі соціального управління, оскільки дає змогу 
передбачити можливі соціальні ризики з метою їх усунення шляхом завчасного запровадження 
відповідних нових або вдосконалення існуючих регуляторів суспільних відносин. 

Таким чином, призначення правових експериментів обумовлює їхнє місце в системі соціаль-
них експериментів. Правовий експеримент можливо віднести до реальних (натурних) експери-
ментів, що виявляється через активне впровадження інноваційних елементів правового регулю-
вання [3, с. 12]. Це дає змогу стверджувати, що правовий експеримент виконує низку важливих 
функцій не лише в процесі правотворчості, а й у процесі правореалізації новостворених механіз-
мів правового регулювання. Реалізація його функцій забезпечує належний рівень ефективності 
в подальшому підвищенні рівня регулювання суспільних процесів. 

При цьому слід акцентувати увагу на тому, що функції правового експерименту розкривають-
ся через конкретний практичний результат його реалізації. Вони не мають виключно теоретично-
го чи методологічного значення, оскільки сам по собі правовий експеримент є способом практич-
ної реалізації змін правової реальності, розроблених із використанням результатів теоретичного 
аналізу результатів минулих законодавчих змін та реформ моделі державного управління. 

Насправді будь-яка зміна законодавства та кожна трансформація способу державно-управлін-
ського впливу на соціально-економічну чи публічно-політичну дійсність може вважатися пра-
вовим експериментом, який не потребує корегування та має вдалий результат. Кожна наступна 
трансформація моделі державно-правового регулювання або регулятивного впливу правових 
норм відбувається з урахуванням ефективності попередніх змін. Інколи правовий експеримент 
спрямований на оцінку декількох варіантів пропонованих суб’єктом правозастосовної діяльності 
змін суспільно-правової дійсності. 

Отже, функціями правового експерименту слід вважати основні напрями та способи його 
впливу на соціально-правову дійсність, у яких втілюється соціальне призначення правового екс-
перименту. Зауважимо, що в сучасній теоретико-правовій науці відсутня єдність серед науковців 
стосовно різновидів функцій правового експерименту та їх зміни. Кожен із науковців обґрунто-
вує власну точку зору, пов’язуючи її не лише з обсягом завдань, які повинен виконувати правовий 
експеримент, а й із врахуванням бажаного результату його практичного впровадження.

Основні підходи до визначення функцій правового експерименту та їх змістовного наповне-
ння ми можемо відобразити таким чином (див. таблиця 1).

Таблиця 1

Автор Функції Зміст 

В. Микитинський, 
І. Самощенко, 
В. Лапаєва [1]

гносеологічна розкривається через спосіб пізнання дійсності та сутності ме-
ханізмів правового впливу на суспільні процеси 

перетворююча розкривається через зміну існуючої моделі державно-управлін-
ського впливу чи правової системи 

прогностична визначається оцінкою (рівнем) впливу правового експерименту 
на суспільно-правову дійсність 
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Закінчення табл. 1

Автор Функції Зміст 

В. Єльцов [2] пізнавальна розкривається через спосіб пізнання дійсності та сутності ме-
ханізмів правового впливу на суспільні процеси 

трансформаційна визначає рівень та межі трансформації практики правозастосу-
вання в умовах запровадження нових форм та способів держав-
но-правового регулювання

модальна розкриває рівень зміни моделі суспільних відносин

прогностична забезпечує прогнозування суспільно-правових наслідків екс-
перименту 

В. Сивицький, 
М. Сорокін [4]

коригуюча Правовий експеримент корегує способи правового регулюван-
ня суспільних процесів 

прогностична визначається оцінкою (рівнем) впливу правового експерименту 
на суспільно-правову дійсність 

контрольна забезпечує контроль за відхиленнями правової поведінки осіб 
в умовах запровадження правового експерименту 

І. Онищук [5] методологічний розробка та перевірка гіпотези про наявність причинно-наслід-
кового зв’язку між характером розвитку суспільних процесів та 
способами їх правового регулювання 

теоретико-
пізнавальний

полягає у формуванні теоретичних моделей, що вбирають 
в себе уявлення про бажані риси суспільно-правової моделі 
розвитку соціуму за умови запровадження тих чи інших змін 
правової дійсності 

О. Копиленко [6],
Г. Мурашин [7]

модальна розкриває рівень зміни моделі суспільних відносин

трансформаційна визначення рівня та напрямків відхилення норм суспільно-пра-
вової дійсності за умови впровадження змін у модель держав-
но-правового регулювання 

емпірична перевірка на практиці механізму дії нормативно-правового акта 

Таким чином, частіше за все виокремлюють пізнавальну (емпіричну), трансформаційну та 
прогностичну функції правового експерименту. Узагальнення наукових підходів дослідників до 
аналізованого питання дає можливість стверджувати, що, наприклад, пізнавальна (емпірична) 
функція розкривається через вивчення на практиці механізму, наслідків та особливостей дії новел 
у правовому регулюванні суспільних процесів з тими, що вже існують. Отримані в такий спосіб 
емпіричні результати згодом можуть бути екстрапольовані на більш глобальну систему суспіль-
но-правових відносин. А з точки зору науково-методологічного підходу в результаті пізнавальної 
діяльності втілюються нові теореми та ідеологеми правової науки [3, с. 12].

Трансформаційна функція полягає у визначенні способів зміни соціально-правової дійсності 
за результатами реалізації правового експерименту. Особливість цієї функції полягає в тому, що 
трансформація відбувається на рівні локального середовища, розкриваючи основні механізми та 
потенційні недоліки нового способу, моделі чи методу державно-правового впливу на суспільні 
процеси. 

Найбільш важливою функцією правового експерименту, безперечно, є прогностична. Власне 
для прогнозування подальшого тренду розвитку правового регулювання та державно-управлін-
ського впливу на соціальні, економічні та публічно-правові процеси і застосовується правовий 
експеримент. У цьому контексті цікавим є досвід Швейцарії та ще деяких європейських країн 
щодо застосування особливого типу законодавства – експериментального, тобто законодавства, 
яке діє певний проміжок часу з метою встановлення прийнятності тих чи інших законодавчих 
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засобів для досягнення поставлених завдань [8]. Таким чином, ми підтверджуємо, що призначен-
ня правового експерименту полягає у встановленні наслідків правового регулювання при зміні  
існуючої моделі державно-управлінського впливу або моделі правового регулювання суспільних 
процесів у різних сферах суспільних відносин. Важливо не лише визначити напрями підвищення 
ефективності правового регулювання та запропонувати пропозиції щодо удосконалення право-
застосовного впливу окремих норм закону, а й вивчити можливі ризики від таких нововведень.

Висновки. Підсумовуючи результати аналізу значення та ролі правового експерименту як за-
собу моделювання правового регулювання, правомірно зробити такі висновки.

По-перше, роль правового експерименту як окремого феномена правової дійсності розкри-
вається через завдання та функції, які він виконує з метою визначення способів та напрямів під-
вищення ефективності національного законодавства. За допомогою правового експерименту 
розкриваються основні помилки правотворчості, а його емпіричні результати визначають корект-
ність або хибність у визначенні законодавцем наслідків запровадження певних правових новел чи 
напрямів трансформації моделі державно-правового регулювання.

По-друге, розкрито основні завдання правового експерименту, серед яких: перевірка гіпотези 
щодо ефективності правової норми або правотворчої ідеї; визначення рівня ефективності пра-
ворегулюючого впливу експериментальних правових норм; визначення результату державно-
управлінського впливу; встановлення механізму правореалізації; виявлення можливих проявів 
негативного впливу запроваджуваної в межах правового експерименту моделі правового регулю-
вання чи правових норм.

По-третє, доведено наявність функцій правового експерименту, реалізація яких дає змогу 
екстраполювати результати його практичної реалізації на локальному та загальнодержавному 
рівнях, зокрема щодо зміни національної моделі організації державного регулювання окремих 
суспільних процесів. Основними функціями правого експерименту є: пізнавальна (емпірична), 
трансформаційна та прогностична.
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Глухенький С. О. Роль правового експерименту в сфері підвищення ефективності національного  
законодавства

Визначено сутність правового експерименту та розкрито його значення для державно-правового регулю-
вання суспільних процесів. Встановлено мету й основні завдання правового експерименту. Досліджено і ви-
значено змістовне наповнення його функцій та їхнього значення у процесі правового регулювання. Розкрито 
механізми реалізації правового експерименту як засобу моделювання правової реальності. 

Ключові слова: правовий експеримент, правове моделювання, правова гіпотеза, прогностична функція, 
державно-управлінський вплив.
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Glukhenkiy S. The role of legal experiment in the process of increasing the efficiency of national legislation
There were determined the essence of the legal experiment and its significance for the state and legal regulation of 

social processes. The aim and the main objectives of the legal experiment were established. The content of its functions 
and the meanings of the latter in the process of legal regulation were determined. There were disclosed the mechanisms 
for implementing the legal experiment as a means of modeling legal reality.

Democratization of modern social processes is accompanied by the transformation of the structure and activity of 
the state mechanism, the ways of state regulation, and, consequently, the legislative provision of social, economic and 
public-political relations. The intensity of the pace of social development is associated with the constant emergence 
of new forms and models of relations that require an effective settlement by the state. All this necessitates constant 
improvement of the legislation. Given that such improvement should be timely, reasonable and appropriate in terms 
of all diversity, the state should avoid false steps in the field of organizational and legal provision of social processes 
that could lead to excessive social tensions and severely weaken the authority of the state. The mentioned causes the 
necessity of finding effective methods of substantiating and approbating new forms of state-legal regulation in real 
time. By its very nature, such a tool is a legal experiment. Its application provides an opportunity to test in practice the 
effectiveness of legislative innovations within a separate social group (more often than the one that is covered outside 
the administrative-territorial unit).

 The relevance of this research direction also lies in the fact that in the modern theoretical science the functional 
purpose of the legal experiment has not yet been disclosed, while the clarification of its features and tasks will provide an 
opportunity to expand its scope and increase the relevance of the results of implementation.

The purpose of this article is to determine the main tasks and functions of the legal experiment, which determines its 
importance and role in improving the effectiveness of national legislation.

Modern reforms cover the main spheres of public relations, but their effectiveness depends on the utilitarian nature of 
individual models and mechanisms whose testing at the local level within the legal experiment allows simultaneously to 
reveal shortcomings and analyze the feedback and reaction of society to the changes introduced by the state on the legal 
regulation of certain processes. Quite often, the need for a legal experiment arises when new forms and models of state 
regulation of individual processes are introduced. The legislator, justifying the corresponding organizational and legal 
support, is not able to reliably predict the effects of regulatory influence.

In our opinion, the basic tasks of the legal experiment should be considered as follows: verification of foresight re-
garding the effectiveness of the legal norm or law-making idea; determination of the level of effectiveness of the regula-
tory influence of experimental legal norms; determination of the result of state-management influence; establishment of 
the mechanism of legal implementation; to find out the possible manifestations of the negative influence of the model of 
legal regulation or legal norms introduced in the legal experiment.

Consequently, the functions of the legal experiment should be considered the main directions and methods of its 
influence on the social and legal reality, which embodied the social purpose of the legal experiment. Note that in modern 
theoretical and legal science there is no unity among scientists in relation to the varieties of functions of the legal experi-
ment and their change. Each scientist substantiates his own point of view, linking it not only with the scope of tasks that 
a legal experiment must perform, but also taking into account the desired result of its practical implementation.

Often, distinguish cognitive (empirical), transformational and predictive functions of the legal experiment. The ge-
neralization of the scientific approaches of researchers to the analyzed issue provides an opportunity to argue that, for 
example, the cognitive (empirical) function is revealed through the study of the mechanism, effects and features of the 
novel’s actions in the legal regulation of social processes with those that already exist.

The transformational function consists in determining the ways of changing the socio-legal reality by the results of the 
implementation of the legal experiment. The peculiarity of this function is that transformation takes place at the level of 
the local environment, revealing the main mechanisms and potential disadvantages of the new method, model or method 
of state-legal influence on social processes.

The most important function of the legal experiment is undeniably prognostic. Actually to predict the further trend 
of development of legal regulation and state-management influence on social, economic and public-law processes and 
apply a legal experiment.

Key words: legal experiment, legal modeling, legal hypothesis, prognostic function, public-management impact.
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ТИПОВІ ТА НЕТИПОВІ НОРМИ ПРАВА:  
СТАНОВЛЕННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО РОЗУМІННЯ

Постановка проблеми. Суспільство, як і будь-яка інша складна система, може належно функ-
ціонувати і розвиватися лише ґрунтуючись на певних правилах, на основі вибору одного з бага-
тьох можливих варіантів поведінки для того чи іншого суб’єкта.

Для регулювання поведінки людей та їх об’єднань у суспільстві формуються певні правила 
поведінки, що орієнтуються на досягнення поставленої мети. Такі правила, що покликані регулю-
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вати життя суспільства, забезпечувати певний порядок та стабільність, у літературі називаються 
соціальними нормами.

Саме поняття «норма» почали вживати ще в Античний період. На кожному етапі свого розвит-
ку воно набувало різних значень. Термін «норма» (від латин. «norma» – правило, взірець, керівне 
начало, зразок, міра, що походить від давньогрецької й означає «високий масштаб», «правило») 
уперше почали застосовувати у будівельній справі як «справедливість косинця» [1, с. 384]. Трак-
товане у такий спосіб поняття «norma» з часом поширилося на сферу духовної та практичної 
діяльності людини, зокрема на формування морально-етичних відносин. Цицерон у філософії 
права застосовував термін «norma» нарівні з терміном «regula», тлумачачи «закон» за допомогою 
метафорики, запозиченої з будівельної справи, тобто як «масштаб права чи безправ’я» [2, с. 433].

Соціальні норми формуються й утверджуються у житті суспільства у різні способи, спільним 
для них є те, що всі вони відображають досвід різних варіантів поведінки суб’єктів у тих або 
інших ситуаціях. При цьому в соціальній нормі закріплюється той варіант поведінки, що веде до 
найкращих результатів. 

Соціальні норми завжди повинні випливати з вольових вчинків людей, оскільки не можна 
зобов’язувати, забороняти і дозволяти такі дії, які так чи інакше не залежать від волі людини. 
Будь-яка соціальна норма є певним велінням з метою упорядкування суспільного життя. Однак 
не кожне веління є нормою, а тільки те, що розраховане на необмежену кількість типових випад-
ків, має загальний характер, звернене до всіх і кожного, хто може перебувати в умовах, перед-
бачених нормою. Норма – це завжди стереотип, заснований як на внутрішніх переконаннях, так 
і на зовнішніх детермінантах.

Особливе місце в системі соціальних норм займають правові норми, які виникли на певному 
щаблі розвитку суспільства. Будь-яка соціальна норма, зокрема й правова, – це припис, що вира-
жає однаковий і загальний масштаб для виміру соціально необхідної оцінки поведінки членів сус-
пільства [3, c. 108–109]. Норма є типовою моделлю поведінки особи, що виділяє межі можливої 
та обов’язкової поведінки. Норма, виражаючи вимоги соціально обов’язкової поведінки, орієнтує 
діяльність особи в бажаному напрямку відповідно до інтересів суспільства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Категорію «норма права» активно застосовува-
ли ще у давньоримському праві, що стало основою романо-германської правової системи, а його 
ключові принципи, поняття та аксіоми лягли в основу національних правових систем багатьох 
сучасних держав, зокрема й України. Давньоримським правознавцям вдалося сформувати поняття 
норми права та виявити низку його ознак. Так, Помпоній стверджував, що необхідно встановлюва-
ти норми права для тих випадків, що трапляються часто, а не для тих, що виникають раптово. Його 
доповнював Павло: законодавці обходять, як сказав Феофат, те, що відбувається лише в одному 
чи двох випадках. Ульпіан стосовно норм права вивів юридичну формулу: права встановлюються 
не для окремих осіб, а загалом [4, c. 420]. Тобто частина ознак норми права, запропонованих ще 
у Стародавньому Римі, зберегли своє кваліфікаційне значення і в сучасній юридичній науці.

У юридичній науці питання про норму права, як і про саме право, було та залишається одним 
із найбільш складних і належить до найважливіших категорій теорії права.

У сучасній юридичній науці проблеми доктринального розуміння норми права були предме-
том наукового пошуку М. Байтіна, М. Давидова, В. Основіна, Д. Петрова, Н. Оніщенко, О. Петри-
шина, П. Рабіновича, Ю. Шемшученка. Однак не применшуючи значення наукових ідей вказаних 
учених, слід зазначити, що дослідження типових і нетипових правових норм ще не було предме-
том наукового аналізу.

Метою статті є аналіз основних наукових підходів до категоріального визначення норми пра-
ва, характеристика типових та нетипових норм і з’ясування особливостей нетипових норм права.

Основні результати дослідження. Найбільш доцільним, на нашу думку, є визначення норми 
права як первинної клітини соціокультурного простору, своєрідної «цеглини права» [5, c. 152; 6, 
c. 61; 7, c. 313; 8, c. 21–22]. Право складається з норм права, а, відповідно, системна сукупність 
цих норм і є правом. Норми – це одна з «іпостасей» права у контексті суспільних відносин. Про-
те слід зазначити, що кожен елемент права відіграє свою незамінну роль і лише у сукупності всі 
ці елементи становлять право. Норма права є найбільш «юридичним» елементом, оскільки саме 
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в ній формулюється правило поведінки; через неї певна ідея перетворюється на суспільні від-
носини і, навпаки, відносини, що фактично склалися, концентруються і закріплюються в нормі 
[9, c. 102].

Як зазначав В. Горшеньов: «Норма права – це класична композиція нормативного припису» 
[10, c. 113]. На противагу цьому, В. Васильєв указував, що норму права слід трактувати як момент 
державного веління, тобто як момент основної категорії права. Він також зазначав, що логічна 
конкретизація поняття норми права відбувається шляхом визначення її державної встановленос-
ті, владності, загальнообов’язковості і всезагальності, забезпеченості заходами державного при-
мусу [11, c. 163]. 

Необхідно наголосити, що в сучасній юридичній науці термін «норма права» вживається 
у двох значеннях:

1) норма права як юридично формалізоване правило поведінки, тобто інтелектуальна модель 
суспільних відносин (ідеальна норма) [12, c. 87];

2) правова норма як поведінка, відносини, взаємини між людьми, які відповідають праву, за-
кону (реальна норма); тобто вплив норми на реальну суспільну дійсність, реальні соціальні від-
носини, що будуються за моделями, які містять у собі норми права [13, c. 104]. З огляду на це 
досить часто під нормою права, особливо прихильники широкого тлумачення права, розуміють 
також реальні правовідносини, фактичну поведінку, що відповідає законові, тобто ідеальній нор-
мі, і має характер усталеного типу. Мається на увазі, що поведінка, яка відповідає вимогам права, 
є правовою нормою.

На думку вітчизняного вченого Д. Сумського, норма права – це встановлене або санкціоноване 
державою загальнообов’язкове правило поведінки, що формулюється у вигляді чітко визначених 
прав та обов’язків і гарантується примусовою силою держави [14, c. 22]. Дещо по-іншому тлу-
мачать поняття норми права й сучасні узбецькі вчені. Так, О. Карімова й З. Гафаров визначають 
норму права як вольовий, регулятивний припис, що містить інформацію про належну поведінку 
за тих чи інших умов [15, c. 43]. Безумовно, ця точка зору заслуговує на увагу, але загалом мало 
чим відрізняється від радянської правової доктрини.

Думка про те, чи є норма права «правилом поведінки», ще за радянських часів викликала 
суперечки. Так, наприклад, проти цієї позиції виступили відомі в радянській юридичній на-
уці М. Полянський та А. Пашерстник, які вказували на те, що поняття «правило поведінки» не 
охоплює усієї розмаїтості форм регулювання нормами права суспільних відносин, а саме ре-
гулювання проявляється як у встановленні конкретного варіанту поведінки, прав і обов’язків 
суб’єктів права, так і в тому, що правова норма встановлює певні загальні організаційні основи 
і принципи для правового регулювання цілого комплексу суспільних відносин або всіх їх зага-
лом [16, c. 77–79].

Зі сказаного випливає, що до системи права, крім норм як правил поведінки, включають нор-
ми, що такими не є. Зазвичай до них відносять принципи права, його завдання, дефініції, а також 
так звані нетипові нормативні приписи. 

Отже, норми права (типові) – це особливий вид соціальних правил поведінки загального ха-
рактеру, що встановлені, визнані чи санкціоновані компетентним органом держави або в іншому, 
передбаченому нею порядку, які мають загальнообов’язкову силу, регулюють суспільні відноси-
ни в інтересах громадян і суспільства, виражаються публічно у формально-визначених приписах, 
як правило, в письмовій формі та передбачають можливість застосування державно-примусових 
заходів, включаючи відповідальність перед державою у разі порушення цих норм з метою їх під-
тримки та неухильного виконання.

Першим кроком до дослідження нетипових норм права є визначення їх поняття, аналіз дже-
рел цього терміна, його еволюції у вітчизняній та зарубіжній науці, вивчення впливу положень 
загальної теорії права на формування цього ключового поняття.

Під типовими нормами права слід розуміти правила поведінки загальнообов’язкового харак-
теру, які, регулюючи правовідносини, вказують їх учасникам чіткий варіант поведінки, не нада-
ючи їм при цьому права самостійного вибору, незалежно від випадку. Крім того, типова норма 
права закріплює однозначне правило поведінки, тобто учасники конкретних правовідносин мо-
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жуть поводитися лише так, як вказано у нормі. Саме ці норми характеризуються імперативною 
природою.

Будь-яке державно-організоване суспільство не може обійтися без норм права. Але це оди-
ничний феномен права, тому повне наукове визначення поняття припускає з’ясування властивих 
нормі права специфічних ознак (властивостей) [17, c. 435]. А оскільки нетипові норми є окремим 
видом правових норм, то їм властиві як загальні ознаки, що належать всім видам правових норм, 
так і найбільш важливі особливості, що є характерними виключно для нетипових норм права, що 
відрізняють їх від інших видів правових норм, інакше кажучи – спеціальні ознаки.

До загальних ознак нетипових норм належать:
1. Нетипова норма права, як і інші, є абстрагованою від ознак індивідуалізації і вказує лише на 

ті характерні ознаки поведінки, які є суттєвими, тобто розглядають поведінку як вид суспільних 
відносин. Ці ознаки, включені до тексту норми, стають правилами поведінки, обов’язковими для 
реалізації всіма суб’єктами суспільних відносин, які регулюються цією нормою. 

Отже, норми права містять вказівки на суттєві ознаки поведінки, властиві кожному з неви-
значеної кількості конкретних індивідуальних відносин (вчинків), які держава має намір піддати 
правовому регулюванню [18, c. 202–203]. Проте саме існування нетипових норм права свідчить, 
що існують різні життєві ситуації, які регулюються цими нормами, а також можливі декілька ва-
ріантів поведінки – тобто існує певне право вибору відповідної поведінки учасниками правових 
відносин залежно від самої ситуації. При цьому встановлюються різні критерії міри відповідаль-
ності за порушення цієї правової норми.

2. Нетипова норма права, як і інші правові норми, є певним методом впливу на регульовані 
суспільні відносини. Методи регулювання відносин, що виникають, є абсолютно нетотожними, 
як і самі відносини, оскільки використовуються різні способи притаманної їм визначеності та 
упорядкованості. До цього методу належать: певне коло обставин, за яких застосовується нор-
ма; коло учасників, регульованих цією нормою відносин; взаємні права й обов’язки; санкції за 
невиконання цих обов’язків, але всі вони мають диспозитивний характер залежно від обставин 
життєвої ситуації

3. Абстрактність нетипової норми права зовсім не означає абсолютної невизначеності її змісту. 
Якраз навпаки, ця норма тому і є такою, що містить конкретне правило поведінки із зазначенням 
певних варіантів, оскільки дає можливість їх уточнення з обов’язковим урахуванням особливос-
тей у кожному окремому випадку. Кожен індивідуальний випадок, який порушує майнові права 
громадянина або юридичної особи (власника майна, стосовно якого вчинена крадіжка), підпадає 
під дію цієї норми, тобто вона регулює індивідуальні відносини цього виду, що повторюються 
або вчинені за попередньою змовою групи осіб. Завдяки тому, що вона постійно впливає на цей 
вид відносин, її вимоги реалізуються всіма як обов’язкові для кожного, хто причетний до вчинен-
ня цього виду злочину, залежно від обставин у конкретній справі. 

Таким чином, нетипова норма права як загальне правило поведінки регулює вид суспільних 
відносин, що повторюються, оскільки не вичерпується одноразовою реалізацією, а охоплює всі 
можливі індивідуальні випадки. Через це така норма права – загальне і загальнообов’язкове пра-
вило поведінки.

4. Зміст нетипової правової норми визначається об’єктивною природою того виду суспіль-
них відносин, на упорядкування яких вона спрямована. Він формується під впливом соціально-
го досвіду регулювання, рівня загальної і правової культури, етичних і політичних установок, 
орієн тацій держави та інших чинників. У наведеному прикладі пояснити правило, чому обов’язок 
відшкодування збитків лежить на державі загалом, відповідних його суб’єктах, муніципальних 
об’єднаннях, тільки природою цих правоохоронних відносин не можна. Тому зміст норми пере-
важно визначається змістом регульованих відносин [19, c. 48–49].

5. Суттєвою ознакою нетипової норми права є її зв’язок із державою. Будь-які правові нор-
ми встановлюють чи санкціонують компетентні органи держави. Правотворча діяльність держа-
ви найбільш очевидна при створенні таких джерел права, як закони та інші нормативно-правові 
акти, які видаються державою. Але держава залишається силою, що творить право, також при 
санкціонуванні не нею створених норм (звичаїв, релігійних правил, правових доктрин, договорів 
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тощо), які є правом тільки і саме в результаті надання їм загальнообов’язкової сили. Не менш 
важливою є роль держави та її органів у реалізації низки правових норм, у тому числі і нетипо-
вих, зокрема в охороні всіх норм права від правопорушень.

6. Нетипова норма права є диспозитивною за своєю природою, оскільки в ній містяться прави-
ла поведінки, що дають змогу учасникам правових відносин, які вона (норма) регулює, обирати 
певний варіант поведінки залежно від життєвої ситуації, що виникла. Але у будь-якому випадку 
ця норма перебуває під охороною держави, оскільки нею встановлена, тобто вже передбачені 
заходи примусу, що будуть застосовані у випадках порушення цієї норми суб’єктами права.

7. Нетипова норма права – це правило поведінки, що набуває ознак нормативності і за-
гальності у чітко встановленому порядку, тобто ці норми є загальними, але не обов’язковими  
[20, c. 112]. Тут ключовим поняттям постає загальність, а не загальнообов’язковість, яка стосу-
ється загалом правової норми. Саме загальність як особливість нетипових норм відокремлює їх 
від типових норм, які якраз і характеризуються загальнообов’язковістю, тому що перші надають 
можливість вибору учасникам правовідносин конкретних прав і обов’язків, а останні – містять 
в собі правовий припис, який обов’язковий для виконання усіма суб’єктами правовідносин, що 
регулюються такою нормою. Така норма має значення не для окремого індивіда, а для всіх, хто 
входить до певної категорії людей (суспільства загалом) як можливих (або реальних) учасників 
певного виду суспільних відносин [21, c. 247].

Висновки. Як свідчить аналіз вітчизняного законодавства, нетипова норма права, як і пра-
вова норма загалом, зазвичай не вказує на персоніфікованих виконавців розпорядження, що 
міститься у ній. Інакше кажучи, вона розрахована на нечітко (відносно) визначене коло уповно-
важених і зобов’язаних осіб. Це відбувається тому, що ця норма як абстрактна модель поведінки 
припускає її неодноразову дію, а отже, може «захопити» у поле свого тяжіння потенційно, за-
лежно від обставин, кожного члена суспільства.

Ознаки загального характеру нетипової норми права полягають у тому, що правова норма ре-
гулює групу кількісно невизначених суспільних відносин, адресована колу неперсоніфікованих 
суб’єктів, діє у часі безперервно, не вичерпує свою обов’язковість певною кількістю застосу-
вань, її чинність припиняється, скасовується за спеціальною процедурою.

8. Нетипові норми права можуть бути реалізовані як у формі використання суб’єктивних прав 
і свобод, так і у формі застосування.

9. Нетипові норми надають можливість здійснення за своїм вибором не будь-яких дій, а тіль-
ки юридичних. Під юридичними діями розуміється прояв ззовні внутрішнього стану людини, 
з якими норми права пов’язують виникнення, зміну чи припинення юридичних відносин.

Нетипова норма права – це загальне, формально-логічне, диспозитивне правило поведінки, 
встановлене чи санкціоноване державою як регулятор суспільних відносин, яке офіційно закрі-
плює міру свободи, рівності та справедливості відповідно до суспільних, групових та індиві-
дуальних інтересів населення країни, а також ступінь і вид юридичної регламентації поведінки 
учасників правовідносин, що надає їм можливість варіативного використання (залежно від їх 
волі та обставин) їх прав і свобод, забезпечується всіма заходами державного впливу аж до 
примусу.

Використані джерела

1. Словник іншомовних слів / за ред. академіка НАН УРСР О. С. Мельничука. – К. : Наука, 1974. – 563 с. 
2. Єрмоленко А. Норма / А. Єрмоленко // Філософський енциклопедичний словник. – К. : Атіка, 2002. – 586 с. 
3. Момов В. Норма и мотив поведения / В. Момов // Вопросы философии. – 1972. – № 8. – С. 107–110.
4. Венгеров А. Б. Теория государства и права / А. Б. Венгеров. – М. : Юристь, 2007. – 628 с. 
5. Общая теория права : учеб. для юрид. вузов / под общ. ред. А. С. Пиголкина. – 1-е изд. – М. : Изд-во МГТУ  

им. Н. Э. Баумана, 1995. – 384 с. 
6. Бабаев В. К. Нормы советскиого права. Проблемы теории / В. К. Бабаев, М. И. Байтин. – Саратов : СГУ, 1987. – 98 с.
7. Байтин М. И. Понятие и признаки правовой нормы / М. И. Байтин. – М. : МГУ, 1997. – 246 с. 
8. Бурлай Е. В. Нормы права и правоотношения в социалистическом обществе / Е. В. Бурлай – К. : Наукова думка, 

1987. – 92 с. 
9. Лившиц Р. З. Теория права / Р. З. Лившиц. – М. : БЕК, 1994 – 208 с.



• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •   155

Головчук В. М. Типові та нетипові норми права: становлення категоріального розуміння

10. Горшнев В. М. Нетипичные нормативне предписания в праве / В. М. Горшнев // Советское государство и право. – 
1978. – № 3. – С. 113–118.

11. Васильев А. М. Правовые категории: методологические аспекты разработки системы категорий права / 
А. М. Васильев – М. : Юридическая литература, 1976. – 264 с. 

12. Марчук В. М. Нариси теорії права / В. М. Марчук, Л. В. Ніколаєва. – К. : Атіка, 2004. – 300 с. 
13. Ожогов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. – М. : МГУ, 1987. – 797 с. 
14. Сумський Д. О. Основи держави і права : навч. посіб. / Д. О. Сумський. – К. : Атіка, 1999. – 287 с. 
15. Каримова О. А. Основы государства и права : учеб. для педагогических учеб. вузов / О. А. Каримова, З. М. Га-

фаров. – Ташкент : Укитувачи, 1995. – 573 с. 
16. Основные задачи науки советского социалистического права: материалы первого Совещания научных 

работников права (16-19.07.1938 г.). – М., 1938. – С. 77–79.
17. Проблемы теории государства и права : учеб. пособ. / под ред. М. Н. Марченко. – М. : ПРОСПЕКТ, 1999. – 502 с.
18. Лазарев В. В. Теория государства и права : учеб. / В. В. Лазарев, С. В. Липень. – М. : Спарк, 1998. – 448 с. 
19. Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. / С. С. Алексеев. – М. : Юридическая литература, 1982. – Т. 2. – 288 с. 
20. Зайчук О. В. Теорія держави і права / О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 688 с. 
21. Общая теория советского права / под ред. С. Н. Братуся, И. В. Самощенко. – М. : Юридическая литература, 

1966. – 490 с. 

Головчук В. М. Типові та нетипові норми права: становлення категоріального розуміння
У статті з’ясовано еволюцію уявлень про правову норму. Узагальнено існуючі у сучасній юридичній науці 

підходи до характеристики правових норм і таких їх різновидів та типові й нетипові норми. Визначено особ-
ливості та значення нетипових норм права.

Ключові слова: норма права, типова норма права, нетипова норма права.

Golovchuk V. Typical and non-standard rules of law: the formation of a categorical understanding
The article clarifies the evolution of ideas about the legal norm. The approaches to the characterization of le-

gal norms and their varieties and typical and non-standard norms existing in modern legal science are generalized.  
The peculiarities and meanings of non-standard norms of law are determined.

Formulation of the problem. Society, like any other complex system, can properly function and develop only on the 
basis of certain rules, on the basis of the choice of one of many possible variants of behavior for a particular subject.

In order to regulate the behavior of people and their associations in society, certain rules of behavior are formed 
that are oriented towards the achievement of the set goal. Such rules, designed to regulate the life of society, to ensure 
a certain order and stability, in the literature are called social norms.

It is the notion of «norm» that began to be used in the Ancient period. At each stage of its development, it acquired 
various meanings. The term «norm» (from the Latin norm – «rule», «model», «guiding principle», «sample», «mea-
sure» derived from the ancient Greek and means «high scale», «rule») was first applied to the construction business 
as «the justice of the square». The term «norm», thus construed in this way, over time spread to the sphere of spiritual 
and practical activity of man, in particular to the formation of moral and ethical relations. Cicero in the philosophy of 
law used the term «norm» along with the term «regula», interpreting the «law» by means of a metaphor borrowed from 
the construction business, that is, as «the scale of law or injustice».

A special place in the system of social norms is occupied by legal norms that arose at a certain stage in the deve-
lopment of society. Any social norm, including legal, is a requirement that expresses the same and general scope for 
measuring socially necessary assessment of the behavior of members of society. The norm is a typical behavior model 
of a person that distinguishes between the limits of possible and compulsory behavior. The norm, expressing the re-
quirements of socially binding behavior, orientates the activities of the person in the desired direction in accordance 
with the interests of society.

The purpose of the article is to analyze the basic scientific approaches to the categorical definition of the law, the 
characterization of typical and non-standard norms and to clarify the peculiarities of non-standard legal norms.

The first step towards the study of non-standard legal norms is the definition of their concept, the analysis of the 
sources of this term, its evolution in domestic and foreign science, the study of the influence of the provisions of the 
general theory of law on the formation of this key concept.

Under the standard rules of law should be understood rules of conduct of the mandatory nature, which regulate 
the relationship, indicate their participants a clear version of behavior, without giving them the right to choose their 
own independently of the case. In addition, the standard rule of law enshrines the unequivocal rule of conduct, that is, 
participants of a particular legal relationship can only behave as stated in the norm. It is these norms that are characte- 
rized by imperative nature.

Any state-organized society can not do without the rules of law. But this is a unitary phenomenon of law, so a 
complete scientific definition of the concept involves finding out the inherent features of the law of specific features 
(properties). And since non-standard norms are a separate form of legal norms, they are inherent as general features 
that belong to all types of legal norms, as well as the most important features that are characteristic exclusively for 
non-typical norms of law, distinguishing them from other types of legal norms, in other words – special signs.

Key words: norm of law, standard norm of law, atypical norm of law.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ  
З ІНШИМИ ВНУТРІШНІМИ ФУНКЦІЯМИ ДЕРЖАВИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ

Постановка проблеми. Будь-яка сучасна держава виконує своє соціальне призначення за до-
помогою здійснення не однієї, а цілої низки функцій, між якими існує стійкий взаємозв’язок. 
Враховуючи те, що соціальна функція держави має безпосереднє відношення до забезпечення 
суспільного добробуту, до задоволення матеріальних, духовних та інших потреб громадян, до 
формування у них відчуття власної гідності, до встановлення соціальної справедливості та зла-
годи в суспільстві, її реалізація безпосередньо залежить від реалізації багатьох інших важливих 
функцій держави, зокрема, економічної, політичної, культурної, зовнішньоекономічної тощо. 
При цьому аксіоматичним слід визнати, що процес реалізації соціальної функції сучасної дер-
жави безпосередньо залежить від особливостей функціонування політичної системи суспільства, 
рівня його економічного розвитку, відносин власності, структури державного та муніципального 
управління, культури, моралі, особливостей історії і традицій. Саме тому соціальну функцію дер-
жави неможливо досліджувати поза її об’єктивно існуючим взаємозв’язком та взаємодією з інши-
ми функція держави, які у своїй сукупності становлять відповідну систему.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Необхідно зазначити, що ті чи інші аспекти 
взаємозв’язку та взаємодії функцій держави між собою вже були предметом розгляду багатьох 
віт чизняних та зарубіжних учених, серед яких: О. Варич, В. Давиденко, О. Лощихін, Л. Наливай-
ко, В. Нерсесянц, Н. Оніщенко, В. Ортон, Н. Пархоменко, О. Петришин, В. Сердюк, О. Скрип-
нюк, В. Сухонос, О. Філіпс, В. Чиркін та ін. Не применшуючи значення наукового доробку цих та 
багатьох інших учених, потрібно констатувати, що сучасні реалії державно-правового розвитку 
вимагають переосмислення, принаймні, окремих аспектів взаємозв’язку та взаємодії функцій су-
часної держави між собою, зокрема взаємодії соціальної функції з іншими внутрішніми функція-
ми держави.

Метою статті є визначення характеру взаємозв’язку соціальної та інших внутрішніх функцій 
держави з урахуванням сучасних тенденцій їх розвитку.

Основні результати дослідження. Сучасна вітчизняна і зарубіжна доктринальна думка по-
стулює значну кількість критеріїв або ознак, які використовуються дослідниками в процесі здій-
снення класифікації функцій сучасної держави та сприяють їх глибокому і різнобічному дослі-
дженню, а також виробленню рекомендацій щодо напрямів практичного удосконалення основних 
напрямів діяльності держави.

Зокрема, покладаючи в основу класифікації функцій держави ознаку правових форм діяльнос-
ті держави, англійський правознавець О. Філіпс поділяє їх на: 1) законодавчі, змістом яких є ство-
рення нових законів, зміна або скасування існуючих законів; 2) розпорядчі або адміністративні, 
змістом яких є багатоаспектна урядова діяльність на підставі закону; 3) судові, змістом яких є 
здійснення правосуддя, тлумачення і застосування законів у конкретних випадках [1, с. 39–42].

Якщо звернутися до сучасної вітчизняної юридичної науки, то її представники також не об-
межуються суто традиційними критеріями класифікації функцій сучасної держави, відзначаючи 
при цьому їх багатоманітність та обумовленість конкретними науково-дослідними завданнями, 
що стоять перед ученим. Так, В. Копейчиков зазначав, що чисельність й особливості суспільних 
відносин обумовлюють існування досить широкого кола відповідних функцій держави, які мож-
на поділити на низку видових груп за такими критеріями: 1) соціальним значенням державної 
діяльності (основні і додаткові); 2) сферами діяльності держави (внутрішні – регулювання еконо-
мічних відносин, організація суспільної праці, охорона правопорядку, законності, прав і свобод 
громадян; соціальний захист населення; охорона і раціональне використання природних ресур-



• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •   157

Данич О. Ф. Взаємозв’язок соціальної функції з іншими внутрішніми функціями держави...

сів; зовнішні – оборона країни, підтримання міжнародного миру та економічного співробітницт-
ва); 3) тривалістю їх здійснення у часі (постійні та тимчасові); 4) за сферами суспільного життя, 
у яких реалізуються відповідні функції (економічна, політична, гуманітарна та ін.) [2, с. 73–74].

В. Котюк пропонує класифікувати функції держави за такими ознаками: 1) сферами діяльності 
держави (внутрішні та зовнішні); 2) суб’єктами державної діяльності і принципом поділу держав-
ної влади в суспільстві (законодавча або правотворча, виконавчо-розпорядча або управлінська, 
судова, контрольно-наглядова, правоохоронна) [3, с. 295–298].

Утім, враховуючи мету статті, вважаємо за доцільне обрати такий критерій класифікації функ-
цій сучасної держави, як напрями впливу держави на об’єкти або сфери суспільного життя, ви-
діляючи при цьому дві групи таких функцій: 1) внутрішні, вплив яких спрямований на ті сфери 
або об’єкти суспільного життя, які функціонують всередині відповідної держави. У межах цієї 
групи на сучасному етапі розвитку суспільства доцільно вести мову про економічну, політич-
ну, соціальну, культурно-освітню (ідеологічну, духовну), екологічну, комунікативну (інформа-
ційну) функції, а також функцію забезпечення законності і правопорядку в суспільстві (правова 
функція); 2) зовнішні, вплив яких спрямований на ті сфери або об’єкти соціальної діяльності, які 
становлять предмет міждержавних або міжнародних відносин. У межах цієї групи на сучасному 
етапі державного розвитку слід виділяти оборонну функцію, функцію підтримання міжнародного 
миру та безпеки, а також функцію забезпечення рівноправного міждержавного співробітництва 
у відповідних сферах та галузях суспільного життя.

Необхідно зауважити, що соціальна функція держави за своїм змістовним насиченням най-
тіснішим чином взаємопов’язана з економічною функцією, з якої на відповідному етапі розвит-
ку суспільства вона виокремилася у самостійну функцію. У зазначеному контексті у науковій 
літературі зазначається, що на ранніх етапах розвитку держави, аж до моменту виокремлення 
самостійного блоку соціальних функцій, розвиток держави був зумовлений, насамперед, її еко-
номічними можливостями. Виділившись з економічних функцій, соціальні функції і на сьогод-
ні більшою мірою пов’язані з вирішенням економічних завдань і використанням економічних 
важелів (наприклад, згладжування соціальної нерівності, підвищення рівня споживчого попиту, 
розвиток самозайнятості населення). Подібне «виведення» соціальних функцій з економічних по-
яснює тісний взаємозв’язок та взаємодію економічної і соціальної сфер суспільного життя впро-
довж всього подальшого розвитку держави і суспільства, а також обґрунтовує закономірність 
виникнення такого явища, як «соціально орієнтована ринкова економіка». Еволюція соціальних 
функцій пов’язана спочатку з їх існуванням спільно з економічними, а потім – з їх самостійним 
розвитком і диференціацією (з першої третини ХІХ ст.). Функціональний розвиток держави від-
бувається за допомогою конкретизації як економічних, так і соціальних функцій; причому у міру 
такого розвитку пріоритет (домінантність) економічних функцій змінювався пріоритетом соці-
альних. У зв’язку з цим деякі науковці небезпідставно починають стверджувати, що соціальне за-
барвлення починають набувати й інші функції сучасної держави, зокрема політична [4, с. 41–49].

Слід погодитися, що держава і ринок визначають русло, у якому розвиваються економічні 
процеси. Обсяги регулюючих функцій, які виконують держава і ринок, час від часу змінюються. 
Серед основних чинників таких змін – політична ситуація в країні, характер історичного етапу, на 
якому перебуває суспільство, його соціальна структура, національні особливості та інші фактори. 
Роль держави на етапі становлення, формування ринкової економіки якісно відрізняється від її 
ролі в умовах вже сформованої, добре відрегульованої економіки ринкового типу. Адже ринко-
вий механізм не може самостійно розробити стратегічні програми розвитку науки і технологій, 
глибокі структурні перетворення виробництва, забезпечити справедливий розподіл соціальних 
благ, запобігти масовій бідності населення, особливо у слаборозвинених і так званих «депресив-
них» регіонах, стримувати процес майнового розшарування суспільства на багатих і бідних тощо. 
Саме тому і потрібна участь держави у стимулюванні науково-технічного прогресу, в інвестицій-
ній і структурній перебудові економіки [5, с. 296–297].

Таким чином, здійснення економічної функції держави є однією з найважливіших передумов 
забезпечення стабільного соціального розвитку суспільства, вирішення таких важливих соціаль-
них проблем, як зниження рівня безробіття, збільшення реальних доходів громадян, забезпечення 
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гідних умов існування кожної людини, особливо тих громадян, які з огляду на об’єктивні обста-
вини не можуть самостійно працювати і забезпечувати себе необхідними благами. Із цього ви-
пливає, що, з одного боку, держава може виконувати свої зобов’язання щодо розвитку соціальної 
сфери, якщо вона має достатній економічний потенціал, а міра «соціальності» держави прямо 
пропорційна її економічній потужності або, навпаки, немочі, а з другого – соціальні й економічні 
функції держави складно розмежувати, оскільки в соціальній державі в умовах соціальної орієн-
тації економіки економічна діяльність останньої має бути підпорядкована вирішенню основних 
соціальних завдань суспільства.

Отже, економічна і соціальна функції держави тісно взаємопов’язані між собою, оскільки, 
з одного боку, держава, здійснюючи економічну функцію, регулює ті соціальні сфери і процеси, 
які не можуть бути врегульованими лише на ринкових засадах, а з другого – успішна діяльність 
держави в соціальній сфері є однією з умов підвищення ефективності реалізації її економічної 
функції, зокрема через поступове запровадження інноваційної моделі структурної перебудови та 
зростання економічної системи загалом.

Окрім взаємозв’язку з економічною функцією держави, соціальна функція найтіснішим чином 
взаємодіє також з політичною функцією, під якою, на думку автора, слід розуміти нормативно 
визначені напрями діяльності держави, що закріплюються на законодавчому рівні в основних за-
садах внутрішньої та зовнішньої політики, за допомогою яких регулюється політична сфера жит-
тя суспільства, а також встановлюється відповідний політичний режим регулювання всіх сфер 
соціального життя.

Політична функція держави забезпечує реалізацію волевиявлення народу шляхом прийняття 
відповідних законів та інших державних рішень, реалізацію прав громадян на участь у форму-
ванні державної влади і прийнятих нею рішень. Вона спрямована на створення умов для самоор-
ганізації та самоврядування народу, його залучення до вирішення державних справ, формування 
розвиненого громадянського суспільства. Політична функція виконується також шляхом рефор-
мування державного механізму, створення сприятливих умов для розвитку міжнаціональної по-
літики, виявлення та узгодження національних інтересів тощо [6, с. 96].

Політична функція держави відіграє надзвичайно важливу роль у суспільному житті, оскільки 
реалізація основних засад державної політики передбачає прийняття відповідних державних рі-
шень, які мають як політичний, так і правовий характер. Ці рішення, зі свого боку, спрямовані на 
розв’язання певної проблеми, яка виникає у тій чи іншій сфері суспільного життя, зокрема у сфе-
рі соціального забезпечення. З цього випливає, що за допомогою реалізації політичної функції 
держави відбувається формування відповідних механізмів регулятивного впливу на соціальну 
сферу життя суспільства.

Таким чином, взаємодія і взаємозв’язок соціальної та політичної функцій держави проявляєть-
ся на рівні формування та реалізації її соціальної політики, яку слід вважати складовою державної 
політики загалом або ж одним із її вимірів, що має визначену об’єктну характеристику.

Крім цього, політична функція сучасної демократичної держави включає у себе такий еле-
мент, як конституційне закріплення та реальне гарантування всієї системи прав і свобод людини 
та громадянина, а також захищеність особи від свавілля та беззаконня, її можливість реально 
захищати свої права, свободи і законні інтереси від будь-яких посягань, зокрема й із боку держав-
них органів та їх посадових осіб. У разі якщо в державі панує один із видів антидемократичного 
політичного режиму, навряд чи можна вести мову, наприклад, про реальну захищеність соціаль-
них прав особи, її належну самореалізацію у відповідній сфері або галузі суспільного життя тощо. 
З цього випливає, що політична функція демократичної держави забезпечує відповідний базис 
для соціальної захищеності особи. Зі свого боку лише соціально захищена та належним чином 
реалізована у суспільному житті особистість є запорукою стабільного розвитку громадянського 
суспільства, яке у демократичних державах є одним із основних елементів політичної системи та 
справляє значний вплив на формування і реалізацію державної політики загалом.

Отже, як справедливо зазначається у сучасній юридичній літературі, реалізація політичної 
функції демократичною державою є одним із найважливіших напрямів її діяльності, який по-
кликаний не лише створити умови для практичного втілення об’єктивних соціальних потреб та 
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інтересів, а й забезпечити постійне відтворення цієї держави, тобто її демократичної форми та 
сутності [7, с. 311]. Крім цього, на думку В. Волинця, реалізація політичної функції держави 
в умовах демократії означає ще й активну діяльність у галузі державної політики щодо узгоджен-
ня різних національних інтересів, забезпечення мирного співіснування різних етносів, які утво-
рюють державу, створення сприятливих умов для розвитку національної культури, збереження 
національно-культурної спадщини тощо [7, с. 311]. Зазначене видається особливо актуальним 
у сучасних кризових трансформаційних умовах, які нерідко супроводжуються різними соціаль-
ними потрясіннями на кшталт революцій, повстань тощо, тобто тоді, коли від держави вимагаєть-
ся проведення особливої соціальної політики, спрямованої на недопущення різноманітних соці-
альних конфліктів, особливо на ґрунті етнічної складової, або подолання їх шкідливих наслідків.

Крім економічної та політичної функцій, соціальна функція держави тісно взаємодіє також із 
культурною функцією, яку у науковій літературі називають по-різному, зокрема, «культурно-ви-
ховна функція», «функція розвитку культури, науки й освіти», «культурно-освітня функція» тощо.

У літературі справедливо зазначається, що культура як об’єкт культурної функції держави – 
це цілісний комплексний процес, головним орієнтиром якого є людина, її безумовний духовний 
(моральний та інтелектуальний) розвиток і вдосконалення. Адже стан культурного розвитку тієї 
чи іншої країни є одним із найбільш об’єктивних показників не лише духовного здоров’я суспіль-
ства, а й повноти вирішення тих проблем, зокрема економічних та політичних, які стоять перед 
ним. Культура є одним із найважливіших елементів людської діяльності, що пронизує всі сфери 
людського життя – від матеріального виробництва і простих потреб до найвеличніших проявів 
людського духу. Культура впливає на мову, виховання, освіту, правову, виробничу і побутову 
сфери, дозвілля, стиль мислення тощо, тобто на весь спосіб життя суспільства й особистості. 
За рівнем культури оцінюється рівень розвитку суспільства. Культура – це багатоаспектне, ба-
гатофункціональне явище, що відображає соціально-історичну різноманітність людей, етносів, 
соціальних груп [8, с. 3].

Отже, об’єктом або центральним аспектом культурної функції держави є, власне, культура як 
феномен людської цивілізації, що являє собою систему цінностей та культурних норм, їх творен-
ня, відбір, акумуляцію та ретрансляцію [9, с. 6]. У такий спосіб мета культурної функції держави, 
тобто духовний та інтелектуальний розвиток людини, є необхідним елементом мети соціальної 
функції держави, яка є більш загальною, оскільки передбачає необхідність забезпечення розвитку 
людини як найвищої соціальної цінності в державі.

Таким чином, взаємозв’язок та взаємодія соціальної і культурної функцій сучасної держави 
проявляються насамперед у тому, що належна реалізація останньої, особливо у контексті забез-
печення розвитку освіти і науки, є необхідною передумовою для забезпечення реалізації основ-
них соціальних прав особи, передусім права на працю. Соціальна ж функція, зі свого боку, по-
кликана забезпечити доступність освіти для всіх громадян незалежно від їх майнового стану та 
інших формальних ознак, доступність для всіх права на користування досягненнями культури 
і мистецт ва. Адже як закріплено, наприклад, у ст. 43 Конституції України, держава створює умо-
ви для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі про-
фесії та роду трудової діяльності, реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки 
і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб [10].

Цілком очевидно, що взаємозв’язок та взаємодія між двома означеними функціями держа-
ви проявляється також і на тому рівні, що за допомогою реалізації культурної функції держава 
здатна значно зміцнити і посилити соціальну стабільність, консолідувати державу і громадянське 
суспільство на вирішення найважливіших національних завдань, або, інакше кажучи, збалансова-
на культурна політика держави здатна значною мірою послабити конфліктні тенденції розвитку 
суспільства на різноманітному ґрунті (етнічному, релігійному, політичному тощо), що є одним із 
завдань здійснення соціальної функції держави.

Соціальна функція держави також тісно взаємопов’язана з її екологічною функцією, що, 
на думку Л. Морозової, є соціальним обов’язком держави забезпечити екологічний добробут 
громадян та екологічну безпеку країни. Екологічна функція держави, зауважує дослідниця, по-
лягає у встановленні правового режиму природокористування, визначення екологічних вимог, 
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умов і порядку використання природних ресурсів, збереження, відновлення і покращення якос-
ті природного середовища, здійснення заходів в умовах екстремальних екологічних ситуацій 
[11, с. 117].

Загальновідомо, що життя і здоров’я людини, її реальна здатність до наполегливої самостій-
ної праці безпосередньо залежать від екологічної ситуації у відповідній державі. Навколишнє 
природне середовище є джерелом життя для людини, оскільки саме від нього залежить здоров’я 
і тривалість життя громадян. З метою запобігання погіршенню стану навколишнього природ-
ного середовища, а отже, й екологічної безпеки загалом, необхідно проводити скоординовану 
екологічну політику з раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. 
Саме у створенні належних екологічних умов для життя і праці людини простежується тісний 
взаємозв’язок і взаємодія екологічної та соціальної функцій держави. Л. Наливайко у цьому кон-
тексті зазначає, що екологічна політика повинна бути сумісною із соціальної політикою з метою 
створення екологічно сприятливих умов проживання, розвитку екологічної свідомості та освіти, 
участі громадськості у прийнятті рішень у сфері довкілля [5, с. 345].

Крім цього, екологічна безпека будь-якої держави визначається дією багатьох чинників, серед 
яких слід виокремити передусім ландшафтно-біокліматичні умови, природо-ресурсний потенці-
ал, стан соціального розвитку, різноманітні економічні, політичні та історичні умови тощо. При 
цьому має місце взаємозв’язок між станом соціальної забезпеченості громадян та рівнем еколо-
гічної безпеки суспільства. Так, чим більшими є доходи суспільства, тим меншим є його вплив на 
природу, оскільки споживачі, маючи достатні кошти, можуть купувати екологічно чисті товари 
й послуги, а виробники, використовуючи ресурсозберігаючі технології – встановлювати очисні 
споруди, що сприяє послабленню антропогенного впливу на навколишнє природне середовище 
[12, с. 80].

Досліджуючи систему функцій сучасної держави та місце соціальної функції в цій системі, 
варто звернути увагу також на таку функцію держави, як комунікативна або інформаційна.

Якщо взяти до уваги комунікативну або інформаційну функцію держави, то потрібно зазна-
чити, що в умовах інформаційного або постіндустріального суспільства ця функція поступово 
набуває одне з найважливіших місць у системі функцій держави, що пов’язується з визначальною 
роллю інформації у всіх суспільно-державних процесах, зокрема й у процесах прискорення гло-
балізації та інтернаціоналізації соціального життя.

На думку В. Червонюка, сучасне суспільство, у якому основним предметом праці більшої час-
тини людей є інформація та знання, а знаряддям праці – інформаційні технології, з повною впев-
неністю можна назвати інформаційним. Вступ суспільства у нову, інформаційну стадію розвитку 
одночасно означає появу у держави інформаційної функції, зміст якої охоплює єдиний інфор-
маційно-комунікативний простір держави, який є частиною світового інформаційного прос тору, 
зокрема й забезпечення вільного доступу користувачів до інформації шляхом постійного її на-
копичення, оновлення та розповсюдження; створення ефективної системи реалізації прав гро-
мадян та соціальних інститутів на вільне отримання, поширення та користування інформацією; 
організація єдиної системи забезпечення захисту інформації та інформаційної безпеки; сприяння 
подальшому розвитку ринку інформації, фактичному задоволенню потреб суспільства в інформа-
ційних продуктах і послугах тощо [13, с. 125].

У контексті взаємодії комунікативної функції держави з соціальною функцією слід зазначити, 
що курс на формування соціальної держави, основним обов’язком якої є забезпечення гідного 
рівня життя для кожної людини як найвищої соціальної цінності, об’єктивно передбачає необхід-
ність налагодження взаємодії публічно-владних структур із громадянами та організаціями, тобто 
комунікації, взаємного обміну інформацією на відповідних рівнях такої взаємодії. Здійснення 
соціальної функції держави в сучасних умовах неможливе без інформаційно-комунікативного 
компоненту, за допомогою якого забезпечується, зокрема, аналіз, збір та обробка інформації про 
соціальну сферу буття суспільства, на підставі чого формуються відповідні правотворчі про- 
позиції, спрямовані на удосконалення правового регулювання суспільних відносин у цій сфері 
[14, с. 266–267].
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Висновки. Таким чином, соціальна функція займає особливе місце в системі внутрішніх 
функцій сучасної держави, які, зі свого боку, тісно пов’язані з соціальним призначенням держави. 
При цьому слід наголосити, що всі внутрішні функції держави мають той чи інший ступінь со-
ціальності або загальносоціального виміру, оскільки всебічне благополуччя людини та інтереси 
особистості є основною метою діяльності сучасної демократичної, правової і соціальної держави.
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Данич О. Ф. Взаємозв’язок соціальної функції з іншими внутрішніми функціями держави: сучасні реалії
У статті досліджуються особливості взаємозв’язку соціальної та інших внутрішніх функцій держави. Серед 

внутрішніх функцій держави, з якими соціальна функція має найтісніший взаємозв’язок, виділяється еконо-
мічна, політична, культурна, екологічна та інформаційно-комунікативна функції. Зокрема, наголошується, що 
взаємодія і взаємозв’язок соціальної та політичної функцій держави проявляється на рівні формування та ре-
алізації її соціальної політики, яку слід вважати складовою державної політики загалом. Підсумовується, що 
соціальна функція займає особливе місце в системі внутрішніх функцій сучасної держави, які, зі свого боку, 
тісно пов’язані з соціальним призначенням держави.

Ключові слова: функції держави, соціальна функція держави, економічна функція держави, політична 
функція держави, культурна функція держави, соціальна політика.

Danich O. The relationship between the social function and other internal functions of the state: contempo-
rary realities

The article investigates the relationship between the social function and other internal functions of the state. Among 
the internal functions of the state, with which social function has the closest relationship, allocated economic, political, 
cultural, environmental and informative-and- communicational functions.

Social function of the state in its semantic saturation is closely linked with economic function of the state, from 
which at the appropriate stage of social development it evolved into an independent function. Implementation of the 
economic function of the state is one of the most important prerequisites for ensuring sustainable social development, 
solving important social problems such as reducing unemployment, increasing real incomes, providing decent living 
conditions of everyone, especially those citizens who due to objective circumstances cannot work independently and 
provide themselves with necessary benefits.

In addition to the relationship with the economic function of the state, social function also closely interacts with 
political function of the state. The political function of the state plays very important role in public life, because the 
implementation of the basic policy framework provides appropriate state decisions that have both a political and legal 
nature. These decisions are aimed at solving a specific problem that arises in any sphere of public life, including in the 
field of social security. With the implementation of the political function of the state it is the formation of mechanisms 
of regulatory impact on social life of society. So, it is stressed that the interaction and correlation of social and politi-
cal functions of the state appears at the formation and implementation of social policy, which should be considered as 
part of public policy in general.
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Relationship and interaction of social and cultural functions of the modern state manifested primarily in the fact 
that the proper implementation of the latter, especially in the context of the development of education and science, is 
a necessary prerequisite for implementation of basic social rights of individuals, especially the right to work. Social 
function, in its turn, is intended to provide accessibility of education for all citizens regardless of their economic status 
and other formal features, accessibility for all people to use the achievements of culture and art. Beside this, a balanced 
cultural policy of the state is able to significantly reduce the conflicting trends of society on various grounds (ethnic, 
religious, political, etc.), which is one of the objectives of the social function of the state.

The social function of the state is also closely linked with its ecological function. In establishing appropriate en-
vironmental conditions for life and labor rights observed a close relationship and interaction of environmental and 
social functions of the state. Indeed, the larger are the society’s incomes, the less is its impact on nature, because 
consumers, having sufficient funds, can buy environmentally friendly goods and services, and manufacturers using 
resource-saving technologies – to establish treatment facilities, contributing to mitigation of negative human impacts 
on the environment.

In the context of interaction of communicative function of the state with its social function it should be noted 
that the course to the formation of the welfare state, whose primary responsibility is to provide a decent standard of 
living for every person as the highest social value, objective requires establishing cooperation of public authorities 
with citizens and organizations, that is communication, mutual exchange of information on appropriate levels of such 
cooperation. Implementation of social function of the state in modern conditions is impossible without informative-
and-communicational component, by which provided, in particular, analysis, collection and processing of information 
about the social sphere of society’s life on the basis of which forms the appropriate law-making proposals aimed at 
improving the legal regulation of social relations in this field.

It is summed up that social function takes a special place in the system of internal functions of the modern state, 
which, in their turn, are closely linked with the social purpose of the state.

Key words: functions of the state, social function of the state, economical function of the state, political function 
of the state, cultural function of the state, social policy.
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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОДИФІКАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

Постановка проблеми. Актуальність теми обумовлена тим, що низька якість підготовки текс-
ту кодифікованого акта, недосконалість його структури є найбільш значною причиною неефек-
тивності кодексу, основною перешкодою для його застосування. Висока технічна якість кодексу 
є важливою передумовою для його дієвої реалізації, оскільки забезпечує можливість кожному 
суб’єкту чітко і ясно розуміти зміст кодексу, моделювати власну поведінку відповідно до його 
положень, передбачати можливі наслідки своєї неправомірної поведінки. У контексті цього го-
лов ним постає питання загальних вимог до кодифікаційної техніки. Проблема підсилюється тим, 
що в правовій доктрині дотепер залишається недостатньо дослідженим питання загальних вимог 
до кодифікаційної техніки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У процесі наукового дослідження питання за-
гальних вимог до кодифікаційної техніки були використані праці таких учених, як С. Алексєєв, 
Л. Апт, О. Борзунова, С. Боголюбов, І. Брауде, М. Власенко, Л. Дембо, Ж. Дзейко, А. Дутко, 
Р. Ієринг, В. Карташова, Т. Кашаніна, Д. Керімов, Д. Ковачев, Г. Муромцев, Н. Оніщенко, В. Тара-
сюк, Ю. Тихомиров, А. Ткачук, А. Ушаков, Р. Халфіна, О. Черданцев, Г. Чернобель, Д. Чухвічов, 
В. Чхиквадзе, М. Шаргородський, О. Ющик та ін. 

Метою статті є комплексний аналіз правової доктрини щодо загальних вимог до кодифікацій-
ної техніки та наведення основних висновків із цього питання.

Основні результати дослідження. В. Риндюк, розглядаючи питання видів законодавчої тех-
ніки, ґрунтуючись на філософському поділі на загальне та особливе, а також з огляду на класи-
фікацію законодавчих актів, формулюючи систему законодавчої техніки, вважає, що її необхідно 
поділяти на загальну законодавчу техніку і так звану «спеціальну законодавчу техніку». Загальна 
законодавча техніка, на думку науковця, – це мовні та логічні прийоми, методи, юридичні про-
цедури, які використовуються при виробленні всіх видів законодавчих актів, а всі видові особ-
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ливості вироблення того чи іншого виду законодавчого акта об’єднуються загальним поняттям 
«спеціальна законодавча техніка». У межах спеціальної техніки автор пропонує розглядати такі 
підвиди законодавчої техніки, як техніка вироблення конституційних законів, техніка внесення 
змін до законодавчих актів, техніка, кодифікаційна техніка, а також особливості застосування за-
конодавчої техніки щодо окремих видів законів (основ законодавства, законів про ратифікацію 
і денонсацію міжнародного договору, закону про Державний бюджет України тощо). Із названих 
вище В. Риндюк вважає найбільш важливими конституційну, кодифікаційну та техніку внесення 
змін до законодавства [6, с. 76–77]. 

Можна дійти висновку, що при створенні кодифікованих актів застосовуються загальні та спе-
ціальні юридико-технічні вимоги. Загальні вимоги є універсальними вимогами, які застосовують-
ся у невизначеній кількості ситуацій, а спеціальні стосуються особливих ситуацій, що у нашому 
випадку означає ситуації створення кодифікованого акта. Отже, якщо обмежуватися сферою за-
конотворення, ми погоджуємося із подібним поділом та на його основі вважаємо за доцільне 
виділяти загальні та спеціальні вимоги кодифікаційної техніки, де загальними вимогами коди-
фікаційної техніки є загальні вимоги законодавчої техніки, а спеціальними – особливі вимоги 
законодавчої техніки, що застосовуються у процесі створення кодифікованого акта.

Юридико-мовні вимоги кодифікаційної техніки є системою правил, прийомів і засобів, які 
стосуються особливостей мови при виробленні законодавчих актів. Цю систему С. Алексєєв про-
понує називати «законодавча стилістика та лінгвістика» [1, с. 284]. На думку В. Риндюк, ця час-
тина законодавчої техніки є найбільш дослідженою та найбільш повно викладеною у юридичній 
літературі [6, с. 97].

Зазначені вимоги включаються до вимог законодавчої та кодифікаційної техніки, оскіль-
ки будь-який кодекс, статут чи основи законодавства мають документально-текстовий вираз.  
Як і будь-який текстовий документ закон створюється у межах загальних правил граматики та 
синтаксису. Мова законодавчих актів відповідає усім вимогам, що висуваються до загальноліте-
ратурної мови. Однак водночас має специфічні особливості, зумовлені роллю цього акта у житті 
суспільства: закон встановлює юридичні права та покладає обов’язки, визначає юридичну відпо-
відальність, тобто є засобом владного впливу на людську поведінку. При цьому варто розуміти, 
що мова є лише засобом у руках законотворця: виключно від її вмілого використання можна отри-
мати якісний результат. З огляду на це при нормативному закріпленні необхідно досить пильно 
ставитися до тих чи інших мовних форм у текстах нормативних актів, оскільки мовні помилки 
можуть спричинити значні проблеми, особливо в умовах українського буквоїдства. 

Зазначена система вимог визначає специфіку використання у текстах кодифікованих актів тер-
мінології, лексичних одиниць (слів, словосполучень, речень), різних лексичних груп (архаїзмів, 
історизмів, діалектизмів, жаргонізмів, іншомовних слів та словосполучень), правових абревіатур 
і правових символів тощо.

Кодифікований акт повинен бути створений у законодавчому стилі. На думку В. Риндюк, зако-
нодавчий стиль має такі риси: офіційність, документарність, знеособленість викладу, експресив-
на нейтральність, стандартність, стереотипність і формалізація, ясність, максимальна точність, 
по можливості економічність і повнота, зв’язність і логічна послідовність [6, с. 103]. Офіційно-
документальний стиль – це стиль суворих приписів, вимог, наказів, за його допомогою здійсню-
ється взаємодія юридичних та фізичних осіб. Він відрізняється від художньо-літературного та 
повсякденного стилю тим, що не використовує фразеологічні звороти, художні порівняння та 
інші літературні засоби. Знеособленість викладу полягає у тому, що текст кодексу є вираженням 
волі держави та державних органів, а не окремих осіб, тому текст кодексу повинен бути позбавле-
ний особливостей індивідуального стилю письмового висловлювання законотворця. Знеособле-
ність стилю проявляється, зокрема, у повній відмові від займенників чи використанні традиційної 
структури тексту закону (поділі його на глави, розділи, параграфи, статті, пункти), тобто, як за-
значає А. Піголкін, законодавчому стилю притаманна лексична та композиційна знеособленість 
[4, с. 32–33].

Однією з основних вимог до мови кодифікаційного акта є її цілісність та логічна послідовність 
викладу. Їй властива однозначність і раціональність. Нормативна думка законодавця, викладена 
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у кодифікованому акті, який зазвичай вносить суттєві зміни в регулювання суспільних відносин, 
повинна бути викладена однозначно, послідовно, без будь-яких перекручень та двозначностей. 
Це досягається за допомогою прийому поєднання абстрактного та казуїстичного викладу норма-
тивних приписів. Казуїстичний прийом забезпечує конкретизацію загальної нормативної форму-
ли. Надміру деталізовані казуїстичні положення визначаються видовими, а не родовими ознака-
ми, за їхньою допомогою важко осягнути всю сукупність регулюючих відносин. Зі свого боку за 
допомогою абстракції охоплюється весь комплекс суспільних відносин, які мають загальні риси, 
скорочується та спрощується обсяг нормативного матеріалу, зменшується вірогідність прогалин 
у правовому регулюванні. Варто знати, що використання абстрактного викладення повинно здій-
снюватися в міру, оскільки його ненормоване застосування може призвести до неоднозначності 
та розпливчатості формулювань, що негативно вплине на ефективність застосування права. 

Суттєвою вимогою до мови кодифікаційного акта є її ясність і простота викладу. Якщо до-
тримано цю загальну вимогу кодифікаційної техніки, вбачається за можливе справедливе вико-
ристання конституційного припису про те, що незнання закону не звільняє від відповідальності. 
У тексті кодифікаційного акта необхідно вживати прості та зрозумілі терміни, зважено підходити 
до використання складних граматичних конструкцій із прислівниковими та дієприслівниковими 
зворотами, складнопідрядними реченнями. Водночас вимога ясності не передбачає заміну, на-
приклад, спеціальних термінів загальнозрозумілими словесними виразами, оскільки це призведе 
до невизначеності та розпливчастості формулювань, до втрати точності вираження думки зако-
нодавця [4, с. 21]. 

Поряд із цим необхідно мати на увазі, що не можна, досягаючи мету вироблення ясного та про-
стого кодексу, нехтувати його точністю та повнотою. Загалом варто керуватися таким правилом: 
ступінь простоти та ясності кодифікованого акта повинен визначатися залежно від того, на кого 
він поширюється, яку сферу суспільних відносин регулює, тобто звертати увагу на суб’єктів ви-
користання кодексу та їхній рівень освіченості та спеціальні і професійні навички. 

Законодавчому стилю притаманна економічність, стислість. Кодифікаційний акт не зможе 
бути ясним і точним, якщо не буде дотримана лаконічність викладу. Чим лаконічніше сформу-
льований нормативний акт, тим краще він сприймається безпосередніми адресатами. Фрази нор-
мативного акта повинні мати просту конструкцію. На думку Т. Пономарьова, поняття економіч-
ності правових норм необхідно розглядати як мінімальну достатність інформації, що міститься 
у них, необхідну для правильного засвоєння та ефективної реалізації правових приписів. Також 
автор зауважує, що економічність правових норм може бути визнана одним із принципів права, 
що зумовлює разом з іншими його принципами ефективність нормативно-правового регулюван-
ня суспільних відносин [5, с. 62–63]. Загалом законодавець не повинен використовувати зайвих 
слів і фраз, які не мають змістовного навантаження. 

Прикладами прийомів забезпечення стислості правових актів, на думку О. Піголкіна, є: ви-
користання однини у значенні множини; утворення складних слів (наприклад, науково-техніч-
ний, сільськогосподарський, чорноморський, новобудова, машинобудівник тощо); використання 
абревіатур (редколегія, профспілка, ЄС, СОТ та ін.) [3, с. 102]. Стислості сприяють: 1) відсутність 
багатослівності; 2) скорочення невиправданих повторень окремих фраз; 3) використання корот-
ких формулювань; 4) типізація (стандартність, стереотипність) формулювань [2, с. 133].

Стиль законодавчого акта має характеристику повноти або, інакше кажучи, вичерпності, ці-
лісності, завершеності викладу, інформативності. Повнота означає, що формулювання положень 
законодавчого акта має бути таким, щоб не залишати місця невирішеним питанням, які за змістом 
самого закону мають бути ним охоплені. Т. Кашаніна з приводу цієї вимоги зазначає, що принцип 
інформативності полягає у включенні в нормативні акти нормативних приписів, зміст яких дає 
змогу суб’єктам права з достатньою точністю з’ясувати, якою має бути їхня поведінка. Інфор-
мація, що міститься у нормативних приписах, може стосуватися: 1) змісту суб’єктивних прав та 
обов’язків; 2) умов, за яких вони можуть виникнути; 3) санкцій, що передбачені за порушення 
обов’язків або інтересів інших осіб; 4) надання встановлених пільг; 5) можливі заохочення за доб-
росовісне та якісне виконання обов’язків. Якщо приймається спеціальний закон, що регулює те 
або інше питання, у ньому повинні опрацьовуватися усі його аспекти [2, с. 254–256].
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Слова та словосполучення є основними одиницями законодавчого тексту. Загальне правило за-
конодавчої техніки передбачає використання у тексті законодавчих актів загальноприйнятих слів 
і словосполучень, що традиційно використовуються у мові, тобто є недопустимим використання 
рідкісних штучно створених слів. Водночас залежно від особливостей слів та словосполучень 
у юридичній літературі описано прийоми їхнього використання у текстах законодавчих актів.

У текстах законодавчих актів також використовуються правові абревіатури. Абревіатура – це 
скорочення, утворене з перших букв слів, що входять у словосполучення. Варто відрізняти абре-
віатури від графічних скорочень, утворених першими буквами слів (наприклад, і т. д. – і так далі). 
Прийоми законодавчої техніки, пов’язані з особливостями використання абревіатур у текстах за-
конодавчих актів, такі: 1) для досягнення економності викладу і зручності вимови в текстах за-
конів слід у міру можливості використовувати абревіатури; 2) для досягнення ясності закону слід 
завжди розшифровувати абревіатуру в тексті законодавчого акта; 3) абревіатури повинні точно 
відтворювати початкові букви словосполучень; 4) абревіатури мають бути благозвучними та не 
бути складними для вимови.

Другою важливою частиною загальних вимог кодифікаційної техніки є логіко-юридичні ви-
моги. Загалом варто зазначити, що створення законів підпадає під логічні закони. Логічні закони 
є об’єктивними і не залежать від волі та свідомості людини, оскільки вони є проявом законо-
мірностей об’єктивного світу. Логіко-юридичні закони є інструментом втілення законів логіки 
мислення людей у процесі творення нормативного масиву, тому саме завдяки їм закон, будучи 
регулятором суспільних відносин, стає зрозумілим для його адресатів, а отже, потенційно може 
бути дієвим та досягати мети свого прийняття.

При створенні закону необхідно дотримуватися законів формальної логіки, основними з яких 
є: закон протиріччя, закон тотожності та закон виключеного третього. Останній здебільшого сто-
сується питань правозастосування. Закон протиріччя відображається у твердженні: судження 
і його заперечення не можуть бути одночасно істинними. Таким чином, законодавець при ство-
ренні нормативного акта повинен керуватися виключністю певного положення. Положення, про-
тилежне за змістом або таке, що встановлює інше регулювання, не повинно існувати як у певному 
нормативному акті, так і у системі актів у сукупності. При створенні кодифікованого акта допус-
кається створення положень, що уточнюють загальні положення, однак уточнюючі положення не 
повинні обмежувати зміст загальних положень так, щоб вони не мали сфери застосування. Тому 
законодавцю необхідно досить уважно діяти при написанні загальних та спеціальних положень 
кодифікованого акта. Закон протиріччя стосується виключно тих випадків, коли нормативному 
регулюванню піддається один предмет в одному і тому ж значенні. На основі закону протиріччя 
встановлюється правило про те, що при прийнятті нових нормативних актів щодо регулювання 
певних суспільних відносин необхідно вносити зміни у попередні нормативно-правові акти, по-
ложення яких спрямовані на регулювання того самого предмета. Недотримання цього правила 
спричинює появу колізій у нормативно-правовому регулюванні. 

Суть закону тотожності розкривається так: якщо судження істинне, то воно істинне. Цей за-
кон є основою вимоги однозначності при визначенні змісту понять, термінів, суджень протягом 
всього тексту нормативного акта або загалом по всьому законодавству. Він лежить в основі при-
йому уніфікації законодавчого матеріалу. Досить часто у зв’язку з існуванням галузевих потреб 
законодавства цей закон не береться до уваги, що є значною проблемою.

Кодекс повинен бути системним та логічно завершеним. Виконання цієї вимоги залежить 
від чіткості у визначенні предмета правового регулювання. Вимога завершеності проявляє себе 
у правилі про те, що нормативний акт повинен містити юридичну норму повністю, або, у випадку 
невикладення норми цілком, посилання на акти, де міститься завершення частково викладеної 
норми. Зміст норми має бути зрозумілим зі змісту акта чи комплексу актів, у яких ця норма ви-
кладена.

Вимога системності означає, що норми при поєднанні у тексті нормативного акта повинні 
створити замкнуту систему і не суперечити одна одній та бути частиною єдиного цілого. Для 
забезпечення системності використовують прийом нормативної побудови. Його суть зводиться 
до того, що кожна норма права втілюється, по можливості, в окремій статті нормативного акта. 
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Традиційно вважається, що звичайна норма права складається з гіпотези, диспозиції та санкції, де 
гіпотеза – це посилання на конкретні життєві обставини, за настання яких діє диспозиція; диспо-
зиція – це правило, що регулює поведінку суб’єкта-адресата норми; санкція – це вираження від-
повідальності за недотримання вимог диспозиції. Санкції статті досить часто містяться у статтях 
інших нормативних актів, тому фактично не завжди вся норма повністю розміщена в одній статті. 
Водночас варто зазначити, що не завжди це доцільно, а іноді навіть заважає ясності нормативного 
регулювання. 

Формулюючи диспозиції юридичних норм, необхідно дотримуватися правила, що праву 
суб’єкта завжди повинен відповідати юридичний обов’язок, оскільки права є похідними від 
обов’язків. Лише за наявності виконання обов’язків у суб’єктів можуть виникнути права: ви-
ключно при виконанні обов’язку зі сплати податків у розпорядників бюджетних коштів можуть 
виникнути права з використання цих коштів. 

Висновки. При використанні юридичних конструкцій законодавцю необхідно дотримуватися 
низки правил: 1) юридичні конструкції повинні відповідати реаліям суспільного життя; 2) юри-
дичні конструкції повинні чітко та ясно відображати ознаки ситуації, яку вони регулюють; 3) вони 
повинні бути логічними та послідовними; 4) вони повинні бути логічно пов’язаними з наявними 
та потенційно можливими юридичними конструкціями; 5) юридичні конструкції повинні бути 
оптимально конкретизованими та зрозумілими для адресатів закону; 6) при створенні юридичної 
конструкції механізму реалізації законів необхідно, щоб матеріальні та процесуальні норми за-
кріплювалися одночасно, в одному акті, процедури не повинні суперечити змісту матеріальних 
норм.

Ступінь точності у кодифікаційному акті має бути набагато більшим, ніж у будь-якому іншо-
му. Для того щоб кодифікаційний акт був максимально точним, необхідно виокремити низку 
вимог щодо стилю викладу та юридичної термінології: 1) виклад нормативних приписів у тексті 
кодифікаційного акта повинен бути логічним та послідовним, змістовно завершеним; 2) виклад 
тексту кодифікаційного акта має здійснюватися без використання фразеологічних зворотів, ме-
тафор, гіпербол; 3) речення в акті кодифікаційного характеру повинні мати безособовий, ней-
тральний характер. Вони повинні не бути адаптованими під конкретну ситуацію, до конкретних 
юридичних та фізичних осіб; 4) терміни, що використовуються при викладенні кодифікаційного 
акта, повинні мати строго визначене значення; 5) термінологія, яка використовується у кодифіка-
ційних актах, повинна бути в обов’язковому порядку уніфікована.
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Дейнека К. О. Загальні вимоги до кодифікаційної техніки
У статті досліджується питання загальних вимог до кодифікаційної техніки. Висока технічна якість ко-

дексу є важливою передумовою для його дієвої реалізації, оскільки забезпечує можливість кожному суб’єкту 
чітко і ясно розуміти зміст кодексу, моделювати власну поведінку відповідно до його положень, передбачати 
можливі наслідки своєї неправомірної поведінки. Проблема підсилюється тим, що в правовій доктрині доте-
пер залишається недостатньо дослідженим питання загальних вимог до кодифікаційної техніки.

У результаті проведеного дослідження автор доводить, що при використанні юридичних конструкцій зако-
нодавцю необхідно дотримуватися низки правил: 1) юридичні конструкції повинні відповідати реаліям суспіль-
ного життя; 2) юридичні конструкції повинні чітко та ясно відображати ознаки ситуації, яку вони регу люють; 
3) вони повинні бути логічними та послідовними; 4) вони повинні бути логічно пов’язаними із наявними та по-
тенційно можливими юридичними конструкціями; 5) юридичні конструкції повинні бути оптимально конкре-
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тизованими та зрозумілими для адресатів закону; 6) при створенні юридичної конструкції механізму реалізації 
законів необхідно, щоб матеріальні та процесуальні норми закріплювалися одночасно, в одному акті, процеду-
ри не повинні суперечити змісту матеріальних норм.

Ключові слова: кодифікаційна техніка, законодавча техніка, проблеми кодифікації.

Deineka K. General requirements to codification technique
The scientific paper examines the issue of general requirements to codification technique. The high technical 

quality of a code is an important prerequisite for its effective implementation, as it provides an opportunity for each 
subject to clearly understand the content of the code, to model its own behaviour in accordance with its provisions, to 
anticipate the possible consequences of its unlawful conduct. The problem is exacerbated by the fact that in the legal 
doctrine the issue of general requirements to codification technique remains insufficiently studied.

As a result of the research, the author argues that when using legal constructions, the legislator shall adhere to  
a number of following rules: 1) legal constructions should correspond to the realities of public life; 2) legal construc-
tions should clearly reflect the signs of the situation they regulate; 3) they must be logical and consistent; 4) they must 
be logically linked to existing and potentially possible legal constructions; 5) legal constructions should be optimally 
concretized and understandable for the addressees of the law; 6) when creating the legal structure of the mechanism 
for the implementation of laws it is necessary that the material and procedural norms be fixed simultaneously, in one 
act, the procedures should not contradict the content of material norms.

The degree of accuracy in the codification act must be much greater than in any other act. In order for the codi-
fication act to be as accurate as possible, it is necessary to highlight a number of requirements regarding the style of 
presentation and legal terminology: 1) the statement of normative prescriptions in the text of the codification act must 
be logical and consistent, meaningfully completed; 2) the statement of the text of the codification act should be carried 
out without the use of phraseological translations, metaphors, hyperbole; 3) sentences in the act of codification should 
be impersonal, neutral. They should not be adapted to a specific situation, to specific legal entities and individuals;  
4) the terms used in the presentation of the codification act must have a strictly defined value; 5) the terminology used 
in the codification acts should be obligatory unified.

Key words: codification technique, legislative technique, codification problems.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОУТВОРЕННЯ  
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Постановка проблеми. Методологічна основа будь-якого наукового дослідження становить 
необхідний елемент наукового пізнання, забезпечуючи всебічність, комплексність дослідження 
та обґрунтованість отриманих результатів. Від того, наскільки комплексно буде розроблено ме-
тодологічну базу наукового дослідження залежить достовірність і всебічність одержаних резуль-
татів. 

Методологічна основа наукового дослідження формується під впливом таких чинників:
− складність предмета дослідження, його наукознавчий потенціал, теоретичні та практичні 

потреби наукового пізнання;
− різноманітність принципів наукового пізнання, методологічних підходів і методів науко-

вого дослідження, що можуть та мають бути застосовані до вивчення предмета дослідження як 
окремо один від одного, так і в їх органічному поєднанні;

− особливості типів правопізнання, які акумулюють у собі однотипні погляди на право, тим 
самим даючи змогу узагальнити знання про право та в подальшому забезпечити цілісність науко-
вого дослідження загалом;

− дослідницькі здібності суб’єктів, які здійснюють наукове пізнання;
− мета і завдання наукового дослідження, які виокремлено і визначено в процесі здійснення 

дослідження;
− науковий результат, на отримання якого орієнтовано дослідження та який зумовлює науко-

вий інтерес і практику наукової діяльності.
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У сучасних умовах розвитку наукових досліджень проблематика теоретико-методологічних 
засад правоутворення потребує насамперед визначення її науково-дослідного потенціалу, що ста-
новитиме основу подальшої аналітичної розробки вказаного правового феномена. Саме науко-
знавчий потенціал визначатиме актуальність дослідження правоутворення, його витребуваність, 
а також місце в системі правових аналітичних досліджень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За своєю сутністю та функціональним призна-
ченням методологія має акумулювати в собі та в подальшому застосувати способи здобуття на-
укових знань, які: по-перше, відображають динамічні процеси та явища; по-друге, передбачають 
особливий шлях, на якому досягається певна науково-дослідницька мета; по-третє, забезпечують 
всебічність отримання інформації щодо процесу чи явища, яке вивчається; по-четверте, допома-
гають отриманню нової інформації та її включенню до фонду теорії науки; по-п’яте, забезпечу-
ють уточнення, збагачення, систематизацію термінів і понять у науці; по-шосте, створюють сис-
тему наукової інформації, яка базується на об’єктивних фактах, і логіко-аналітичний інструмент 
наукового пізнання [1, c. 323]. Тому належна розробка методологічного інструментарію, необхід-
на для здійснення наукового пізнання, є основоположним питанням для адекватного та повного 
визначення об’єкта пізнання [2, c. 118], яке має вирішуватись шляхом підбору методологічних 
інструментів, заснованих на методології права загалом і методології конкретної юридичної на-
уки, в межах якої здійснюється наукове дослідження [3, c. 18–20].

Розкриваючи особливості методології наукового пізнання крізь призму дослідження теорети-
ко-методологічних засад правоутворення, можемо зазначити, що саме методологічна основа на-
укового пізнання правоутворення має забезпечити його вивчення з погляду приросту нових знань 
і переосмислення існуючих. Формування методологічного інструментарію наукового пізнання  
теоретико-методологічних засад правоутворення слід здійснювати індивідуально, взявши за 
основу особливості предмета наукового дослідження. Враховуючи складність предмета цього на-
укового дослідження, особливості історії становлення та стану його наукової розробки, концеп-
туальні положення типів правопізнання як методологічної основи дослідження правоутворення, 
вважаємо за доцільне сформулювати мету статті: встановити особливості теоретико-методоло-
гічних засад правоутворення як предмет наукового пізнання та провести їх аналітичну розробку.

Основні результати дослідження. Формування методологічного інструментарію для дослі-
дження будь-якого правового явища має важливе значення, оскільки визначатиме в подальшому 
зміст наукового пізнання та якісні характеристики отриманих результатів такого пізнання. У на-
укознавчій літературі відповідь на питання порядку формування методологічної основи науко-
вого дослідження та вимог, які до нього висуваються, надається епізодично та неоднозначно. 
Насамперед звертається увага на те, що під час формування методологічного інструментарію 
наукового дослідження слід виокремити ключовий метод наукового дослідження, встановити по-
ложення, які характеризують його застосування щодо конкретного предмета наукового пізнання. 
Такий метод має забезпечити єдність дослідження відповідно до того аспекту предмета дослі-
дження, який буде розкрито в межах застосування обраного методу. У результаті цього в науко-
вому аспекті буде отримано систему наукових досліджень, які у своїй сукупності становитимуть 
комплексне пізнання досліджуваного явища або процесу [4, c. 434]. Окрім того, здійснюючи нау-
кове дослідження, вчені розкривають проблематику виокремлення методології з позиції структу-
ризації методології на два рівні: інструментальний, у межах якого дослідник створює інструмен-
тарій (систему методів), який забезпечує йому правильність здійснення розумових і практичних 
операцій. Дослідник визначає, головним чином, методи, матрицю й алгоритм наукового пошуку, 
а не зміст своєї праці. Інструментарій залежить від предмета дослідження і повинен бути йому 
адекватний. Іншим рівнем є конструктивний рівень, у межах якого дослідник домагається збіль-
шення знань та отримання нового змістовного знання. Наукова істина недосяжна без конструк-
тивно-критичного ставлення дослідника до дійсності, яке дає змогу виключити відсталість, до-
гматизм і суб’єктивізм у правовому мисленні. Емпіричне знання конструюється методологією, 
яка дає можливість побудувати «концептуальний каркас дійсності», що складається з принципів, 
постулатів, концептів, моделей тощо [5, c. 23]. 
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У літературі також зазначається і про необхідність у процесі визначення методологічного  
інструментарію дослідження виокремлення взаємопов’язаної системи загальних і спеціальних 
методів пізнання, які зумовлені особливостями предмета дослідження та забезпечать його ви-
вчення як явища міждисциплінарного аспекту та як явища галузевого наукового аспекту. Тим 
самим буде дотримано ідеї поєднання загальних і конкретних знань про досліджуване явище. 
Результати такого дослідження матимуть міждисциплінарне та конкретне значення, забезпечив-
ши розвиток всебічності наукового дослідження [6, c. 56]. Окрім того, пропонується також у про-
цесі проведення наукового дослідження забезпечити формування його методологічного інстру-
ментарію, беручи за основу всю наявну сукупність загальних, спеціальних й одиничних методів, 
прийомів наукового пізнання. Із позиції понятійно-категоріального апарату, який походить від 
предмета наукового пізнання, дослідник визначає набір методів з усієї існуючої системи методів 
наукового пізнання, що забезпечує вивчення відповідного явища або процесу [7, c. 33–39]. На 
цьому наполягає і Т. Адорно, який критикує тих дослідників, які «слухняні примату методу, а не 
предмета». Такий підхід нівелює методологічне значення предмета дослідження, який фактично 
і має бути вивчений за допомогою методів. Дослідник, виокремлюючи методи дослідження, має 
враховувати особливості предмета наукового пізнання [8, c. 76].

Наукова дискусія щодо формування методологічного інструментарію наукового дослідження 
не є випадковою, що, на нашу думку, зумовлено різними підходами до розуміння методології за-
галом та методологічного інструментарію зокрема; складністю та інтенсифікацією розвитку явищ 
і процесів, що становлять предмет наукового пізнання; неоднозначною практикою наукового пі-
знання, в процесі якої методологічний інструментарій застосовується непослідовно, однобічно та 
неефективно, що свідчить про відсутність належної практики його функціонування. Незважаючи 
на наявну дискусію, вважаємо, що за основу вироблення методологічного інструментарію науко-
вого дослідження правоутворення найбільш доцільним є зазначений нами останній підхід, який 
в основу відповіді на питання формування методологічного інструментарію дослідження закла-
дає ідею системності методів і прийомів наукового пізнання, визначених дослідником з огляду на 
особливості предмета наукового пізнання. 

Водночас зауважимо, що в юридичній науці вчені вже зробили деякі спроби формування 
методологічного інструментарію пізнання окремих засад правоутворення, запропонували його  
обґрунтування та здійснили застосування відповідного методологічного інструментарію науко-
вого дослідження. Спробуємо узагальнити наявні в юридичній науці ідеї та виокремити методо-
логію наукового пізнання тих або інших аспектів правоутворення та врахувати в подальшому на-
уковому дослідженні, оскільки методологія дослідження того чи іншого правового явища не може 
бути сформована без попереднього теоретико-методологічного досвіду вивчення подібних явищ 
[9, c. 27]. На переконання Л. Мурашко, методологія наукового пізнання аксіологічних аспектів 
правоутворення засновується на необхідності наукового переосмислення явища в контексті по-
долання ідеологічного тиску на юридичну науку радянського періоду, коли аксіологічний підхід 
визнавався ідеологічно шкідливим. Як наслідок, вчена формує методологічний інструментарій 
дослідження, теоретико-методологічною основою якого є аксіологічний підхід до досліджен-
ня процесу правоутворення. Такий підхід дав змогу науковцю розкрити аксіологічну складову  
існування права як особливого багатогранного феномена. Окрім того, до складу методології було 
включено історичний, антропологічний, психологічний і соціологічний підходи; формально-ло-
гічну методологію; методи порівняльного правознавства. Використовувалися також загально-
наукові прийоми і способи пізнання (аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання, порів-
няння тощо) [10, c. 12–13]. Розкриваючи понятійно-категоріальний і структурно-функціональний  
аспекти правоутворення, А. Калінін зазначає, що передумовою формування методологічного  
інструментарію дослідження стали особливості предмета дослідження. Вчений доходить  
висновку, що зміст методологічного інструментарію мають становити методи дослідження 
і мето дологічні підходи. У ролі методів учений виокремлює функціональні можливості формаль-
но-логічного, порівняльно-історичного, порівняльно-правового, психологічного, соціологічного 
і системного методів науково пізнання. Також у ролі методологічних підходів, що потенційно 
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можуть бути корисними для пізнання теоретико-методологічних засад правоутворення, учений 
виокремлює психологічну теорію права Л. Петражицького [11, c. 24] та соціологічну концепцію 
права [12, c. 547]; асоціативно-соціологічний метод [13, c. 14] тощо [14, с. 14–15]. А. Мусатян, 
досліджуючи особливості механізму правоутворення, зазначає, що методологічну основу піз-
нання означеного явища становили методи пізнання, виявлені й розроблені філософською на-
укою, апробовані юридичною практикою (позитивізм, закони і принципи формальної логіки). 
Окрім того, використано спеціальні методи дослідження, до яких учений відносить порівняль-
но-історичний метод, метод структурно-функціонального аналізу, соціологічний метод тощо. 
Окремим методологічним підходом учений виокремив теоретико-прикладний міждисциплінар-
ний підхід, який зумовив активне використання таких приватноправових методів, як інтерпре-
тація політико-правових учень, порівняльно-правовий аналіз чинного законодавства, теорети-
ко-правове моделювання, наукове прогнозування тощо [15, c. 7]. Складність і неоднозначність 
розуміння правоутворення як складного багатоаспектного явища зумовлює неоднозначність 
методологічних підходів до його пізнання. Водночас можемо констатувати, що методологія  
вивчення того або іншого аспекту правоутворення формується самим дослідником відповід-
но до його уявлення про методологію наукового пізнання. На сьогодні не розроблено єдиної  
науково обґрунтованої методології наукового пізнання правоутворення, результатом застосу-
вання якої можна було б узагальнити різні методологічні підходи та методи пізнання правоутво-
рення як складного багатоаспектного явища.

На нашу думку, специфіка методологічної основи наукового пізнання будь-якого явища чи 
процесу зумовлюється особливостями предмета наукового дослідження. Виокремивши і про-
аналізувавши ці особливості, можемо сформулювати та акумулювати ті елементи методології, 
які найбільш оптимально будуть поєднані та застосовані в процесі наукового дослідження тео-
ретико-методологічних засад правоутворення. Теоретико-методологічні засади правоутворення, 
які становлять предмет наших наукових розробок, відображають окремий бік досліджуваного 
явища правоутворення, що поєднує в собі питання теоретико-правового аспекту як явища право-
вої реальності та питання методологічного аспекту, що характеризує правоутворення як явище, 
що може бути досліджене, засновуючись на виокремленому методологічному інструментарії, 
потребує свого наукового пізнання, а також визначає специфіку методологічних підходів і ме-
тодів дослідження, які можуть бути застосовані для всебічного його наукового пізнання. Тому 
і вивчення явища правоутворення відбувається у контексті його теоретико-правового осмислен-
ня, наділеного власними понятійними характеристиками, змістом, місцем у системі соціальних 
і правових явищ, факторами, що на нього впливають, правовими наслідками функціонування, 
перспективами розвитку правоутворення в сучасних умовах розбудови правової системи тощо. 
Пізнання методологічних засад правоутворення передбачає дослідження типів правопізнання 
як методологічної основи розуміння і дослідження права та правових явищ, зокрема й право-
утворення, узагальнення розуміння поняття правоутворення як методологічної основи вивчення 
правоутворення, визначення функціональних можливостей методологічних підходів та методів 
наукового пізнання правоутворення, характеристики наукознавчого потенціалу дослідження пра-
воутворення тощо.

Важливим методологічним чинником пізнання правоутворення є поєднання теоретичних і ме-
тодологічних засад зазначеного явища, що відображає його складний багатоаспектний характер, 
дає змогу в методологічному аспекті поєднати його теоретико-правові закономірності як явища 
та методологічні закономірності – як предмета наукового пізнання. 

Іншим аспектом методології дослідження є сам феномен правоутворення. Тут слід наголосити 
на тому, що правоутворення є:

− по-перше, самостійним явищем реальності, яке має як соціальний, так і правовий характер, 
займає самостійне місце в системі явищ соціальної і правової реальності, має відповідне функ-
ціональне призначення, зміст, форми виявлення тощо. Самостійність правоутворення як явища 
визначається його властивостями, взаємозв’язком з іншими явищами соціальної та правової ре-
альності, функціональним призначенням, яке воно виконує в межах системи соціальних і право-
вих явищ;
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− по-друге, самостійним елементом понятійно-категоріального апарату, що визначає кон-
кретне явище, засновуючись на виокремлених його ознаках і співвідношенні з іншими елемента-
ми понятійно-категоріального апарату юридичної науки;

− по-третє, предметом наукового осмислення, що становить пізнавальний інтерес, потребує 
наукового переосмислення з метою отримання нових знань про правоутворення та переосмислен-
ня існуючих.

Із методологічної погляду особливість правоутворення виявляється також і у тому, що зазна-
чене явище є динамічним, залежить від умов розвитку суспільства, його потреб, інтересів, конф-
ліктів та можливості винайдення і впровадження компромісу. Розвиток суспільства зумовлює 
і розвиток правоутворення. Це впливає як на зміну самого явища правоутворення, так і на зміну 
наслідків, які визначаються правоутворенням. Окрім того, наукове дослідження правоутворення 
матиме в результаті методологічне значення, забезпечуючи основу для подальшого наукового 
пізнання як правоутворення, так і інших суміжних явищ, зокрема правотворчості, законотворчос-
ті, нормопроектування тощо. 

Висновки. З огляду на зазначене, наукове дослідження теоретико-методологічних засад пра-
воутворення потребує вироблення комплексу методологічного інструментарію, що має бути ста-
лим і переконливим, забезпечить отримання достовірних наукових результатів [16, c. 165–166]. 
Водночас формування методологічного інструментарію дослідження теоретико-методологічних 
засад правоутворення ускладнюється зазначеними особливостями самого правоутворення як со-
ціального правового явища, елементу понятійно-категоріального апарату юридичної науки та 
предмета наукового пізнання. Окрім того, ускладнюється також теоретико-методологічними за-
садами досліджуваного явища, яке визначає його закономірності зародження, розвитку і вдоско-
налення, а також його методологічний характер у системі наукових досліджень.
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Дідич Т. О. Теоретико-методологічні засади правоутворення як предмет наукового пізнання: аналі-
тичний вимір

У статті розкрито актуальність наукового пізнання теоретико-методологічних засад правоутворення як 
предмета наукового пізнання. Узагальнено наукові погляди вчених, які стосуються методологічних основ 
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наукових досліджень в юридичній науці. Встановлено особливості теоретико-методологічних засад право-
утворення як предмета наукового пізнання та проведено їх аналітичну розробку. Доведено, що теоретико-ме-
тодологічні засади правоутворення, які становлять предмет наших наукових розробок, відображають окрему 
сторону досліджуваного явища правоутворення. Вони поєднують у собі питання теоретико-правового аспекту 
як явища правової реальності та питання методологічного плану, що характеризує правоутворення як явище, 
що може бути досліджене, засновуючись на виокремленому методологічному інструментарії, потребує свого 
наукового пізнання, а також визначає специфіку методологічних підходів і методів дослідження, які можуть 
бути застосовані для його всебічного наукового пізнання.

Ключові слова: правоутворення, правотворчість, теоретико-методологічні засади правоутворення, предмет 
наукового пізнання, аналітичне дослідження.

Didych T. Theoretical and methodological foundations of law-formation as a subject of scientific knowledge: 
analytical dimension

The work reveals the relevance of scientific knowledge of theoretical and methodological foundations of law-
formation as a subject of scientific knowledge. The scientific views of scientists concerning the methodological foun-
dations of scientific research in legal science are generalized. The peculiarities of theoretical and methodological 
foundations of law-formation as a subject of scientific knowledge and their analytical development were established.

The state of scientific cognition of law- formation is characterized and summarized as a set of views of thinkers, 
philosophers, statesmen and lawyers. It is defined from the different points of view: world-view, historical-sociolog-
ical and scientific legal perception, which allowed determining the prospects of scientific research of theoretical and 
methodological foundations of law-formation.

The analysis of the types of legal cognition allowed to establish their methodological potential, to define the advan-
tages for further research of law-formations an independent legal phenomenon, and also to substantiate the perspective 
of using the integrated approach to this kind of research. The advantages of the communicative-institutional approach 
to the study of theoretical and methodological foundations of law-formation are determined in its ability to provide an 
interdisciplinary strategy for understanding of them through the prism of idea of sociological type of legal cognition.

It is proved that the theoretical and methodological foundations of law formation, which form the subject of our 
scientific developments, reflect the separate side of the investigated phenomenon of law-formation. They combine the 
issues of the theoretical-legal plan as a phenomenon of legal reality and the question of a methodological plan that 
characterizes law-formation as a phenomenon that can be investigated, based on a distinct methodological toolkit, 
needs its scientific knowledge, as well as specifies the specific methodological approaches and methods of research, 
which can be applied to his comprehensive scientific knowledge.

It was emphasized that the formation of methodological tools for the study of theoretical and methodological 
principles of law-formation is complicated by the specified features of the very formation of law as a social legal phe-
nomenon, an element of the conceptual-categorical apparatus of legal science and the subject of scientific cognition.

Key words: law-formation, law-making, theoretical and methodological foundations of law-formation, subject of 
scientific knowledge, analytical research.
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ПОЛІТИКО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ:  
СУЧАСНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ

Постановка проблеми. Становлення і розвиток демократичної, правової та соціальної держа-
ви можливі лише за умови сприяння з боку розвиненого суспільства та його інститутів. Така теза 
не викликає заперечень, однак потребує реального змістовного наповнення, зокрема в частині 
розуміння категорії «громадянське суспільство» та його основних політико-правових параметрів. 
Ідеали громадянського суспільства стали загальновизнаним орієнтиром розвитку сучасних циві-
лізацій, оскільки більшість розвинених держав світу засвідчують своє прихильне ставлення до 
громадянського суспільства та забезпечують розмаїття умов для його становлення і розвитку. 
Водночас правовий вимір громадянського суспільства потребує чітких концептуальних підходів 
до розуміння суті та необхідних умов розвитку такого явища. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Численні наукові публікації про громадянське 
суспільство й інтерес наукової спільноти до питань формування та розвитку інститутів громадян-
ського суспільства викликані передусім політичними й економічними процесами, що відбува-
ються у XXI ст. Цей феномен змушує ще раз звернути увагу на проблему визначення суті грома-
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дянського суспільства, оскільки лише пошук компромісу між приватним і публічним, свободою 
та владою дає змогу таким суспільним утворенням, як держава та громадянське суспільство, бути 
найбільш ефективними. 

Загалом питання правового забезпечення розвитку громадянського суспільства досліджували 
багато вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема: Дж. Кін, Дж. Коен, Е. Арато, Дж. Александер, 
М. Ховард, Ф. Гаєк, В. Корнієнко, А. Колодій, О. Лотюк, П. Любченко, О. Петришин, О. Скрип-
нюк, О. Чувардинський. Однак питання забезпечення базових засад громадянського суспільства 
у процесі модернізації Конституції України потребує подальшого наукового обґрунтування та 
обговорення. 

Мета статті. Особливістю наукової праці є те, що автор зробив спробу проаналізувати основ-
ні концептуальні підходи та проблеми, які існують у сучасних наукових поглядах щодо питання 
змісту категорії «громадянське суспільство». 

Основні результати дослідження. Визначаючи методологічні підходи до аналізу проблеми 
громадянського суспільства у працях «Демократія і громадянське суспільство» і «Громадянське 
суспільство та держава», Дж. Кін окреслює власне бачення терміна «громадянське суспільство». 
У концепції дослідника громадянське суспільство – це ідеально-типова категорія, що одночасно 
позначає та передбачає складний і динамічний ансамбль недержавних інститутів, які охороня-
ються законом та для яких характерна тенденція до ненасильства, самоорганізації і самореф-
лексивності; такі інститути постійно перебувають у взаємозв’язках одне з одним та інститутами 
державної влади; при цьому останні «оформляють», обмежують і роблять можливою діяльність 
недержавних інститутів [1, с. 18]. Аналізуючи понятійні аспекти категорії «громадянське сус-
пільство», Дж. Кін вказує, що таке поняття одночасно є корисним як для критичного аналізу 
деспотизму та мобілізації політичних сил для боротьби з ним, так і для ситуації, коли доводиться 
приймати конструктивні рішення і вживати заходи щодо організації сучасних демократичних 
інститутів [1, с. 19]. 

Не менш відомі дослідники громадянського суспільства Дж. Коен та Е. Арато також перед 
викладом власної концепції громадянського суспільства надають пояснення щодо змісту, який 
у нього вкладають. Під терміном «громадянське суспільство» дослідники розглядають сферу 
соціальної інтеракції між економікою та державою, що складається передусім зі сфер найбільш 
близького спілкування (зокрема, сім’ї), добровільних об’єднань, соціальних рухів та різноманіт-
них форм публічної комунікації. Відстоюючи ідею актуальності категорії громадянського суспіль-
ства для сучасних суспільств, Дж. Коен та Е. Арато вказують на такі його риси, як самомобілізація 
та самоконструювання; громадянське суспільство формується та розвивається завдяки законам, 
суб’єктивним правам, що стабілізують соціальну диференціацію. При цьому такі риси громадян-
ського суспільства, як незалежна діяльність (самотворення) та інституційна структура в довго-
строковій перспективі, є неодмінними умовами розвитку громадянського суспільства [2, с. 7].

При визначенні концептуальних засад власного дослідження, Дж. Коен та Е. Арато здійснюють 
чіткий розподіл між громадянським суспільством і суміжними категоріями – економічним та по-
літичним суспільствами. Як політичне суспільство (сфера діяльності партій, політичних органі-
зацій та органів публічної політики), так й економічне суспільство (що складається із організацій, 
зайнятих у процесі виробництва та розподілу матеріальних благ) виникають на основі грома-
дянського суспільства, їх об’єднує низка спільних організаційних і комунікативних форм, вони 
інституціоналізуються на основі політичних й економічних прав, що стоять на сторожі громадян-
ського суспільства. Водночас політичне та економічне суспільство не можуть дозволити собі по-
ставити стратегічні та інструментальні критерії в залежність від характерних для громадянського 
суспільства типів нормативної інтеграції та відкритої комунікації. Беручи до уваги саме такі моти-
ви, дослідники наполягають на посередницькій ролі політичного суспільства між громадянським 
суспільством і державою, а економічного – як посередника між громадянським суспільством та 
ринковим устроєм. Окремим досягненням вказаних авторів у теорії громадянського суспільства 
є візія категорії «громадянське суспільство», Дж. Коен та Е. Арато модифікували його зміст і за-
пропонували два підходи до розгляду. Вони пропонують розглядати громадянське суспільство як 
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інститут (зрілу, інституціоналізовану форму) і як рух (початкові стадії зародження, відродження, 
становлення) [2, с. 8].

Відомий польський соціолог, дослідник громадянського суспільства Е. Внук-Липинський, 
визначаючи цю категорію, зазначає, що громадянським суспільством є сукупність недержавних 
інститутів, організацій та об’єднань, що діють у публічній сфері. Структури громадянського сус-
пільства, порівняно з іншими структурними утвореннями, є автономними від держави, створені 
в результаті ініціативи «знизу», а також характеризуються добровільною участю їхніх членів. 
Аналізуючи суспільну структуру, автор вказує, що громадянське суспільство займає соціальний 
простір між рівнями держави та домогосподарств [3, с. 188]. При цьому Е. Внук-Липинський 
визначає низку передумов для розвитку громадянського суспільства, які по суті впливають на 
визначення змісту такої категорії. Серед них: 1) наявність публічного простору, який допускає 
вільну інституціоналізацію суспільних сил; 2) суспільна (публічна) комунікація, яка не контр-
олюється державою; 3) наявність ринкової економіки та захист права власності [3, с. 192–193].

На інтегративний підхід у розумінні категорії «громадянське суспільство» можливо натрапити 
у концепції іншого відомого дослідника громадянського суспільства Дж. Александера. У своїй 
праці «Громадянська сфера» мислитель інтерпретує категорію «громадянське суспільство» як 
форму соціальної та культурної організації, що поєднує в собі одночасно індивідуалізм і колек-
тивізм, як сферу солідарності індивідів та їх асоціацій, котру підтримують громадська думка, 
культурні коди, ЗМІ, організації та асоціації, а також специфічні практики громадянськості, кри-
тики та взаємної поваги [4, с. 551]. Очевидно, що такий підхід до розуміння терміна «громадян-
ське суспільство» став спробою поєднати два різних підходи до розуміння суті громадянського 
суспільства – колективізм та індивідуалізм, при цьому автор чітко вказує на самостійність гро-
мадянської сфери, відмінність громадянського суспільства від держави, та не визнає повної неза-
лежності громадянського суспільства.

Цікава інтерпретація сутності категорії «громадянське суспільство» подана М. Ховардом у пра-
ці «Слабкість громадянського суспільства у посткомуністичній Європі», яка присвячена насампе-
ред соціологічним аспектам (тенденціям) розвитку громадянського суспільства. Автор підтримує 
позицію про те, що громадянське суспільство – це незалежні та захищені конституційно громад-
ські організації, групи та асоціації, які добровільно утворені звичайними громадянами [5, с. 51]. 
Водночас заслуговує на увагу позиція автора з приводу пояснення відмінності громадянської, 
політичної та економічної сфер суспільства. Як зазначає М. Ховард, концептуального громадян-
ське суспільство – це сфера самоорганізації населення за соціальними груповими інтересами, 
а емпірично громадянське суспільство відрізняється від економічної та політичної сфер масовою 
базою та слабкою структуризацією. За наявності розвинутого громадянського суспільства його 
члени можуть досягати результату, діючи через організації, що створюються знизу відповідно до 
принципів прямої демократії [5, с. 51]. Тобто на відміну від двох інших сфер, громадянське сус-
пільство є сферою дії простих людей, які об’єднуються у групи чи асоціації для вираження своїх 
інтересів, захисту чи реалізації щоденних потреб. Зі свого боку економічні чи політичні сектори 
суспільства складаються насамперед із акторів чи інститутів, а реальні вигодонабувачі таких про-
цесів узагалі можуть не брати участі безпосередньо у цих сферах.

Визначаючи особливі акценти власного порівняльного та емпіричного дослідження особли-
востей розвитку громадянського суспільства в посткомуністичних країнах, М. Ховард звертає 
увагу на те, що поняття «громадянське суспільство» може по-різному сприйматися та оцінювати-
ся у різних країнах і культурах: громадянське суспільство має історично обумовлений, етноцент-
ричний західний зміст, що не зовсім владо передається незахідній частині світу [5, с. 63]. Саме 
беручи до уваги такі обставини, вивчення громадянського суспільства потребує особливої уваги 
до практики неформальних міжособистісних відносин, вивчення цінностей і вірувань у повсяк-
денній практиці [5, с. 64]. Таким чином, вивчення громадянського суспільства потребує також 
аналізу соціальної практики, яка може існувати в окремих суспільствах та замінювати класичний 
західний тип участі у формальних організаціях. Водночас автор критикує ідеї розширеного тлу-
мачення терміна «громадянське суспільство», яке включає в себе усі форми соціальної організації 
та суспільної практики.
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При цьому, пропонуючи розглядати громадянське суспільство саме в інституційному аспекті, 
М. Ховард вказує на важливу особливість громадянського суспільства як ознаки демократичного 
устрою: зміст громадянського суспільства полягає не в кількості та формах його інститутів, а в їх 
значенні та змісті діяльності, що викликана участю звичайних громадян [5, с. 67].

Цікаві погляди на розуміння ідеї громадянського суспільства були виловлені А. Селігманом 
у соціологічному есе «Ідея громадянського суспільства». Як зазначає автор у вступі, метою до-
слідження є аналіз тих ідейних положень, що є найважливішими у первинному розумінні ідеї 
громадянського суспільства та з’ясування необхідної основи, на яку повинно опиратися будь-яке 
використання ідеї громадянського суспільства [6, с. 12]. В основу власних роздумів про сутність 
категорії громадянського суспільства мислитель закладає діалектику і напруженість між суспіль-
ним та приватним як конститутивний принцип такої сфери. Як зазначає А. Селігман, розуміння 
суспільного є визначальним для громадянського суспільства, при цьому не менш важливим є 
й існування приватного. Саме для існування вільного і рівноправного громадянського населен-
ня, яке складається з автономних і діяльних індивідуумів, приватних суб’єктів, і робить взага-
лі можливим існування громадянського суспільства. Для громадянського суспільства, на думку 
автора, найістотнішою є та сфера, де конкретна особистість, цей приватний індивідуум із його 
суб’єктивними бажаннями, вигадками і фізичними потребами шукає досягнення своєї «егоїстич-
ної» мети [6, с. 13]. Таким чином, суспільний простір взаємодії в громадянському суспільстві є 
суспільним місцем лише настільки, наскільки саме тут визначаються ті суспільні діячі, що вхо-
дять до його складу як приватні особи.

Аналізуючи різні підходи, які формують концепцію громадянського суспільства у східноєв-
ропейських та західних суспільствах, А. Селігман виокремлює три варіанти використання такої 
ідеї. По-перше, пряме і конкретне політичне використання ідеї громадянського суспільства як 
гасла різноманітних рухів і партій, а також і те, що на Заході індивідуальні мислителі можуть ви-
користовувати його для деякої критики урядової політики. По-друге, інше використання терміна 
застосовується фахівцями суспільних наук як аналітична концепція, тобто квазінауковий термін 
для опису (пояснення) деяких форм соціальних явищ і соціальної організації на макрорівні або 
навіть, можливо, як імовірну умову зв’язку мікро- і макрорівнів соціального аналізу. У межах 
такого підходу громадянське суспільство в сучасній його концепції може використовуватися для 
опису деяких форм соціальної організації, які колись були пов’язані з ідеями демократії і грома-
дянства. Третє використання передбачає розуміння ідеї громадянського суспільства як філософ-
ської нормативної концепції, що розглядає його як етичний ідеал і бачення соціального порядку, 
надаючи нам бачення оптимального життя [6, с. 214–215]. 

У межах другого підходу до сприйняття категорії «громадянське суспільство» – як суспільної 
концепції – А. Селігман виокремлює два типи використання цього терміна. Перший відповідає 
інституційному або організаційному рівню на зразок політичної соціології, а другий бачить його 
явищем у сфері цінностей та вірувань [6, с. 217]. Ідея громадянського суспільства як вияв типу 
інституційного устрою тісно пов’язана з існуючими ідеями про демократію та громадянство, 
саме тому, при визначенні сутнісних ознак громадянського суспільства, А. Селігман доречно на-
водить ознаки демократичних держав, зокрема: свобода утворювати і приєднуватися до різних 
організацій, свобода вислову, право голосувати, право на обрання на державну посаду, право 
на політичну конкуренцію, вільна преса, вільні і справедливі вибори, інституції для створення 
урядової політики, що залежить від голосів, та інші вияви переваги. При розгляді громадянського 
суспільства в контексті зі сферою цінностей та вірувань, А. Селігман ідентифікує його з деяким 
більш-менш універсальним засобом орієнтації з боку соціальних діячів із визначенням громадян-
ства з точки зору універсальних, дуже узагальнених моральних зобов’язань [6, с. 218]. Водночас 
проблема з цим розумінням громадянського суспільства полягає у тому, що воно ігнорує саме 
питання ліберально-індивідуалістичної ідеології, тобто яким чином затвердити почуття співтова-
риства між соціальними діячами, якщо вони розглядаються з погляду автономних індивідуумів.

Цікавими та актуальними у межах цього дослідження є також ідеї українських представників 
політико-правової думки щодо змісту поняття «громадянське суспільство». До прикладу, авто-
ритетний український учений-конституціоналіст О. Скрипнюк формує власне бачення змісту 
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категорії громадянське суспільство саме як предмета конституційно-правових досліджень. По-
перше, автор вважає, що громадянське суспільство не можна ототожнювати з приватними інтер-
есами і приватноправовими відносинами, оскільки сучасне громадянське суспільство в Україні 
не є «втечею від держави». Таке суспільство відображає інтереси насамперед носіїв публічної 
влади – народу, територіальних громад, політичних партій, трудових колективів, громадян тощо. 
По-друге, на думку О. Скрипнюка, діяльність громадянського суспільства нині не обмежуєть-
ся соціальною та духовною сферою суспільного життя, а предметом діяльності громадянського 
суспільства в Україні є усі без винятку сфери конституційного ладу країни, тобто усі сфери дер-
жавного та суспільного життя в ній. По-третє, дослідник дотримується ідеї, що громадянське сус-
пільство не варто розглядати лише як асоціацію певних інститутів та організацій. При цьому під 
час розгляду змісту цієї категорії вчений відстоює позицію про те, що громадянське суспільство є 
станом, режимом мобілізації суспільства для захисту своїх легітимних прав та інтересів [7, с. 43]. 

Висновки. Цілком очевидно, що таке багатогранне явище, як громадянське суспільство, не 
може бути визначено як політико-правова категорія у межах якоїсь однієї концепції. Саме тому 
автор є прихильником інтегративного концептуального підходу, який дає можливість визначити 
низку основних характеристик поняття «громадянське суспільства». Ґрунтуючись на таких мір-
куваннях, можемо запропонувати авторський підхід до розуміння цієї багатогранної та складної 
суспільної категорії. 

По-перше, варто підтримати ідею про те, що громадянське суспільство є складною системою 
суспільних відносин, які спрямовані на мобілізацію і захист представниками суспільства своїх 
приватних та колективних інтересів у всіх сферах суспільного життя. Водночас така ідея потре-
бує доповнення, оскільки ця сфера суспільних відносин також передбачає рівноправну співпрацю 
між громадянським суспільством і державою, в результаті чого таке суспільство конструктивно 
впливає на процеси суспільного та державного розвитку.

По-друге, беручи до уваги досвід України останніх років, можемо констатувати, що ефективне 
громадянське суспільство не завжди потребує чітких інституціоналізованих форм, оскільки по-
ряд із такими формальними його інституціями, як громадські об’єднання та інші, провідне зна-
чення у процесах державотворення відграють інші, менш формалізовані форми суспільної органі-
зації – волонтерські рухи, благодійні ініціативи та інші специфічні практики громадськості. Саме 
тому, окрім формальної інституційної структури, категорія громадянського суспільства повинна 
охоплювати додаткові форми соціальної організації, які спрямовані на задоволення колективних 
(суспільних) інтересів. 

По-третє, для сприйняття терміна «громадянське суспільство» саме як правової категорії, важ-
ливо розуміти, що низка проаналізованих ціннісних характеристик громадянського суспільства 
є також його конституційно-правовою основою. Серед таких основних ідей варто виокремити 
свободу самоорганізації, вільний комунікаційний простір, демократію, дієвий механізм реалізації 
й захисту прав та інтересів особи. 
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Іщук С. І. Громадянське суспільство як політико-правова категорія: сучасні концептуальні підходи
Особливістю наукової праці є те, що автор зробив спробу проаналізувати основні концептуальні підходи 

та проблеми, які існують у сучасних наукових поглядах на питання змісту категорії «громадянське суспіль-
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ство». У статті проаналізовано погляди таких авторів, як Дж. Кін, Дж. Коен, Е. Арато, Е. Внук-Липинський, 
Дж. Александер, М. Ховард, А. Селігман та О. Скрипнюк. У результаті дослідження запропоновано авторські 
міркування щодо розуміння категорії «громадянське суспільство».

Ключові слова: громадянське суспільство, інститути громадянського суспільства, свобода суспільної само-
організації.

Ishchuk S. Civil society as a political and legal category: modern conceptual approaches
The peculiarity of scientific work is that the author attempts to analyze conceptual approaches and problems that 

exist in contemporary scientific views on questions of the category’s «civil society» content. As a result, author made 
suggestions to understand the category of «civil society» in the field of law.

First of all, the idea that civil society is a complex system of social relations, aimed at mobilizing and protecting the 
interests of its private and collective interests in all spheres of public life is the focus of civil society. Also, such an idea 
needs to be supplemented, as this sphere of public relations also involves equal cooperation between civil society and 
the state, as a result of which such a society has a constructive effect on the processes of social and state development.

Secondly, based on the experience of Ukraine, we can state that an effective civil society does not always require 
clear institutionalized forms, since, along with such formal institutions as public associations, other less formalized 
forms of social organization play an important role in the processes of state-building, voluntary movements, charitable 
initiatives and other specific public practices. That is why, apart from the formal institutional structure, the category 
of civil society should include additional forms of social organization aimed at satisfying collective (public) interests.

Thirdly, in order to perceive the term «civil society» as a legal category, it is important to understand that a number 
of analyzed values of civil society are also its constitutional and legal basis. Among the main ideas is the freedom of 
self-organization, free communication space, democracy, an effective mechanism for the realization and protection of 
the rights and interests of the individual.

Key words: civil society, institutes of civil society, freedom of social self-organization.
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Сергій Миколайович Капишін, 

здобувач відділу теорії держави і права 
 Інституту держави і права

ім. В. М. Корецького НАН України

ІДЕЯ ПРАВОЗАКОННОСТІ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Постановка проблеми. Зачатки теорії правової держави у вигляді ідей гуманізму, принци-
пів демократизму, встановлення і збереження свободи, панування права і закону простежуються 
ще в поглядах передових для свого часу людей: мислителів-філософів, істориків, письменників 
і юристів Стародавньої Греції, Риму, Індії, Китаю та інших країн. У сучасних умовах демократич-
ного суспільства розвиток українського права пов’язаний із запровадженням ідеї верховенства 
права і захистом прав людини. У зв’язку з цим виникає гостра необхідність у подальшій розробці 
питань правозаконності, об’єднання для цього зусиль представників як зарубіжної правової на-
уки, так і вітчизняної юриспруденції. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Світова наукова думка в галузі держави та права 
кульмінацію переосмислення уявлень про законність пов’язує із сучасним відродженням ідеї пра-
возаконності (rule of law). Однак для сучасної української юриспруденції це явище досить нове 
і внаслідок цього маловивчене. Особливо актуальними для дослідження правозаконності є праці 
зарубіжних правознавців ліберального напряму: A. Дайсі, M. Оукшота, Ф. Хайєка, у яких право-
законність (rule of law) була концептуально розроблена.

У розвиток цього вчення наприкінці XIX – на початку XX ст. зробили свій внесок українські 
філософи та юристи: М. Драгоманов, М. Палієнко та ін. Серед сучасних українських правознавців 
проблеми законності в той чи інший спосіб вивчали В. Бабкін, В. Головченко, В. Зенін, М. Козюб-
ра, В. Копєйчиков, О. Мироненко, В. Сіренко, В. Цвєтков, Н. Оніщенко, Ю. Шемшученко тощо.

Мета статті полягає у дослідженні ідеї правової законності (принцип верховенства права) та 
правової держави у їхньому взаємозв’язку.

Основні результати дослідження. Як відомо, жодну державу не можна уявити без права, 
тому залежно від ролі права вона або може бути правовою, або не існу ватиме взагалі. Однак 
реально забезпечити здійснення всіма суб’єктами основних прав людини може лише та держава, 
для якої це є основною функцією, тобто правова держава [1, с. 68].
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У Юридичній енциклопедії зазначено, поняття «правова держава» виникло в Новий час і за-
стосовується до найбільш розвинених форм держави індустріального суспільства. Саме в остан-
ньому досягається панування права, переважно правове регулювання суспільних відносин та 
загальна правова рівність. Термін «правова держава» (Rechtsstaat) був уперше використаний 
у Німеччині в середині XIX ст. для опису держави, яка з позиції сьогоднішнього знання нази-
вається поліцейською. Але німецьким юристам така держава тоді уявлялася правовою в тому 
сенсі, що влада була введена в межі законності. Поліцейське свавілля було обмежене законом 
і бюрократичною процедурою. Однак, як зазначає В. Четвернін, це був такий режим законності, 
який з погляду сучасного розуміння природних прав людини дозволяв поліцейській владі занадто 
багато, а підвладним залишав свободи занадто мало. У XX ст. з’явилися поняття «демократич-
на правова держава» і «конституційна правова держава», які означають, що конституція пови-
нна гарантувати не тільки підпорядкування адміністративної влади закону, а й підпорядкування  
закону природним правам людини, що тільки демократично обраний законодавець має право 
обмежувати здійснення природних прав і свобод заради інших конституційно значущих цілей 
(в англомовній літературі використовується еквівалентний термін «Rule of Law») [2, с. 809].

На думку Т. Радько, правова держава – це форма здійснення народовладдя, політична органі-
зація, заснована на верховенстві правового закону; це інструмент захисту і забезпечення прав, 
свобод та обов’язків кожної особистості [3, с. 44].

Необхідно погодитися з О. Скакун, що верховенство права і правова держава – ціннісні катего-
рії, гуманістичні ідеали розвитку суспільства. Верховенство права зафіксовано у ст. 8 Конститу-
ції України як принцип поряд із визначенням вищої юридичної сили норм Конституції України, 
а правова держава (разом із демократичною та соціальною) як зразок держави, якої має прагнути 
народ України (ст. 1 Конституції України) [4, с. 10].

Явище, яке в українському правничому середовищі має назву «верховенство права», зумов-
лено декількома фундаментальними чинниками. Рішення Верховної Ради України від 31 жовтня 
1995 р. про приєднання України до Статуту Ради Європи дало нашій державі можливість набу-
ти статусу повноправного члена міжнародної організації, умови членства в якій мають характер 
юридичних обов’язків. Відтоді ці юридичні обов’язки стали неодмінними і для України. Серед 
них – обов’язок визнати принципи верховенства права та дотримання всіма особами, що перебу-
вають під юрисдикцією України, прав людини і основоположних свобод [5, с. 27–28]. 

Можна погодитися із А. Письменицьким, що верховенство права – це мегапринцип правоза-
конності, що включає в себе низку інших юридичних принципів: народовладдя, плюралістичної 
демократії, поділу влади, законності тощо. Загальний принцип верховенства права означає 
таке: якщо закон суперечить праву, він є неправовим, і не повинен діяти. Якщо якесь кон-
кретне право людини не відображене у конституції країни, воно все одно повинне гарантуватися, 
навіть якщо це суперечить кодексу законів. Також право визнається вищою цінністю суспільства, 
яку приймають, підтримують і на яку орієнтуються окремі люди, соціальні групи, їхні організації, 
включаючи державу [6, с. 18].

Крім того, зазначений принцип означає, що не держава створює право, а навпаки, право є 
основою організації і життєдіяльності держави в особі її органів і посадових осіб, інших орга-
нізацій. Отже, принцип верховенства права впливає таким чином на запобігання сваволі влади 
й означає, що закони такої влади мають бути обмежені правом. Тобто «закон не створює право, 
а лише допомагає реалізувати його» [6, с. 18–19].

Розглядаючи основний принцип правозаконності – верховенство права, важливо підкреслити, 
що його не слід розуміти як самообмеження держави правом. Така ситуація є неприйнятною, 
оскільки в цих умовах держава повинна лише дотримуватися правил, які вона сама і створює, 
а тому загалом може позбутися їх, додержуючись процедури, передбаченої для їх зміни чи скасу-
вання [7, с. 40]. Навряд чи це можна вважати реальним, справжнім обмеженням держави правом, 
яке іманентно притаманне стану верховенства права.

Верховенство права передбачає рівну гарантованість основоположних прав і свобод людини 
як головного суб’єкта громадянського суспільства, збереження особистої автономії кожної люди-
ни, узгодженість її прав із правами інших осіб, соціальних груп і суспільства, реалізацію не лише 
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прав, а й обов’язків, отже, забезпечення функціонування суспільства як громадянського. Без гро-
мадянського суспільства не відбудеться правова держава й не здійсниться верховенства права  
[4, с. 10–11]. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави 
[6, с. 19]. Вважаємо, що в цьому значенні верховенство права є синонімом, або навіть більше – 
принципом, тобто частиною терміну «правова законність».

Разом із проголошенням принципу верховенства права Основний Закон проголосив Україну 
правовою державою. Вважаємо, що існує деяка схожість змісту принципу верховенства права 
і правової держави. Ці категорії поєднує пов’язаність з вимогою конституційного правління та 
демократично го розвитку. Вважаємо, що принцип верховенства права як явище загальносоціаль-
не за своїм обсягом є більш широким, ніж правова держава, і в цьому випадку означає, що право 
має панувати в громадянському суспільстві, державі, її правовій системі, тобто охопити всі сфери 
життєдіяльності людини, включаючи й міжнародну.

Англійська доктрина верховенства права, ставши принципом, увібрала різнобічні вимоги, на-
бувши інтегрального характеру – стала міжнародним принципом, що визнається в Європі й пев-
ною мірою загалом у світі. У Загальній декларації прав людини, прийнятій у 1948 р., є безпосе-
реднє посилання на принцип верховенства права. Він міститься у Статуті Ради Європи (1949 р.), 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.), в установчих та інших 
договорах Європейського Союзу, Хартії основоположних прав Європейського Союзу (2000 р.) 
[4, с. 10]. Цей принцип застосовується у практиці Європейського суду з прав людини, який за-
вдяки нормативному тлумаченню його змісту розвинув його основні вимоги відповідно до умов 
сучасності, наповнив їх новим змістом. Крім Конституції України, принцип верховенства права 
закріплений у конституціях Алжиру, Канади, Македонії, Філіппін [8, с. 188].

Якщо в понятті «правова держава» закладена якісна характеристика держави, підкреслюєть-
ся її обмеженість правом, правами людини, то поняття «верховенство права» виділяє першість 
людини, пріоритет її невідчужуваних невід’ємних природних прав (природне право) і водночас 
підкреслює збалансованість прав людини, інтересів суспільства, держави, а також узгодженість 
відносин останньої щодо прав і свобод людини з іншими державами і міжнародними організаці-
ями [4, с. 11].

Верховенство права по суті означає здійснення права за межами держави, у громадянському 
суспільстві, яке формується як правове суспільство та своїми інститутами обмежує державну 
владу, не допускає людської сваволі [8, с. 188].

Однак практично принцип верховенства права в країні не може бути реалізований без держав-
них органів, їхніх певних способів організації і діяльності, взаємодії з іншими суб’єктами.

Утвердження принципу верховенства права в Україні, а також функціонування пра-
вової держави, на думку О. Скакун, можливе в результаті втілення таких вимог, умов та 
принципів:

1) наявність громадянського суспільства з високорозвиненою системою взаємодії вільних 
і рівноправних громадян та їх об’єднань;

2) реалізація принципу народного суверенітету, наявність демократії; 
3) реальність принципу основоположних прав і свобод людини, закріплення в конституції ка-

талогу прав і свобод людини відповідно до міжнародних стандартів, гарантування їх здійснення 
у межах загальнодозвільного режиму: «Дозволено все, окрім того, що прямо заборонено зако-
ном»;

4) зв’язаність, обмеження державної влади правом. Здійснення державної влади відбувається 
в межах спеціально-дозвільного режиму: «Дозволено тільки те, що прямо передбачено законом»;

5) відповідальність держави перед особою за всі види її безпеки закріплено в низці відповід-
них гарантій; 

6) втілення принципу конституційності, верховенства конституції. Гарантується пряма дія 
норм конституції і закріплених у ній невідчужуваних прав людини; 

7) відповідність праву прийнятих законів. У разі звуження змісту та обсягу наявних прав 
і свобод такі закони не можна вважати правовими, конституційними: вони підлягають розгляду 
Конституційним Судом для установлення їх відповідності конституції;
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8) дотримання принципу юридичної визначеності. З цим принципом тісно пов’язаний прин-
цип правової безпеки і захисту, довіри громадянина до надійності свого правового становища;

9) дієвість принципу поділу державної влади досягається завдяки здійсненню конституцій-
но визначеного розподілу владних повноважень (компетенції) між законодавчими, виконавчими 
і судовими органами, дієвість механізму «стримувань і противаг»;

10) всебічна реалізація принципу справедливого суду має вирішальне значення щодо забезпе-
чення принципу верховенства права і правової держави; полягає у здійсненні правосуддя як фор-
ми захисту права судовою владою, розгляді і вирішенні справ, а також економічних спорів з ме-
тою охорони прав та законних інтересів громадян, організацій, суспільства і держави [4, с. 12].

В українському законодавстві закріплення принципу верховенства права ще не завершено. 
Це означає, що діяльність адміністративних та судових органів не отримала певних правових 
орієнтирів. З часу здобуття Україною незалежності, а саме впродовж більш ніж двадцяти років, 
не створено ефективної судової системи для захисту прав та законних інтересів юридичних і фі-
зичних осіб. А побудова правової держави неможлива без повної цілковитої реалізації принципу 
верховенства права, що означає, що в правовій державі має панувати закон, а не інтереси осіб, 
у руках яких у певний момент перебуває влада, а в рамках відповідальності незалежно від займа-
ної посади [9, с. 33]. Влада зобов’язана діяти згідно з узаконеними стандартами, із застосуванням 
законів, що відповідають визначеним процедурам, а спори, що виникають, розглядатимуть у за-
конних інститутах, рішення яких будуть вважатися обов’язковими [10, с. 170].

Взаємозв’язок правової держави та верховенства права особливо прослідковується тоді, коли 
йдеться про верховенство закону і панування принципу законності у правовій державі, тобто 
«мають на увазі, звичайно, не будь-який закон і не будь-яку законність, а саме правовий закон 
і правову законність – з їх протилежністю і протистоянням до антиправового закону та антиза-
конності» [11, с. 529–530].

Водночас лише закріплення в Конституції України принципу верховенства права не означає 
його дію на практиці. Суттєва відмінність української моделі держави від моделі саме правової 
держави зазвичай підкреслюється незалежними спостерігачами. Так, Генеральний консул та ди-
ректор місії Великої Британії з питань торгівлі та інвестицій у Стамбулі, колишній Посол Великої 
Британії в Україні (2008–2012 рр.) Лі Тернер в інтерв’ю «Українській правді» зазначає про наяв-
ність «вибіркового правосуддя» в Україні [12, с. 1], що є антагоністом принципу верховенства 
права та суперечить суті правової держави в цілому.

Крім того, керівник Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко Ланге доволі 
відверто констатує: «Україна – не правова держава, тому що вона не надає правового захисту 
громадянам. Ніхто не намагається розуміти та застосовувати закони відповідно до наявних норм 
та цінностей. А про незалежність судів в Україні зараз взагалі не варто згадувати. Список абсурд-
них та явно куплених судових рішень великий і вже служить матеріалом для цинічних і брудних 
анекдотів» [13, c. 1].

Висновки. Таким чином, можна висловити припущення, що Україна ще тільки стала на шлях 
побудови правової держави. На цей час почали створюватися лише передумови для встановлення 
верховенства права. В Україні, як правовій державі, має панувати закон, а не інтереси осіб, у ру-
ках яких у певний момент зосереджена влада, та встановлено межі відповідальності особи неза-
лежно від займаної посади, тобто реалізовано принцип верховенства права.
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Аналізується співвідношення категорій «правозаконність», «верховенство права» і «правова держава» як 

ідеалів розвитку суспільства. Наголошується на необхідності втілення спеціально зазначених вимог, умов, 
принципів, а також розвитку суспільства, вінцем якого є правова держава, і тільки за цих умов буде забез-
печено принцип верховенства права. При цьому забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 
держави. Однак верховенство права є більш широким поняттям ніж правова держава, оскільки охоплює всі 
сфери життєдіяльності людини, включаючи й міжнародну сферу. 

Ключові слова: право, закон, законність, правозаконність, правова держава, верховенство права, права лю-
дини, свободи людини.

Kapyshin S. Idea of lawfulness in development process of legal state
Author analyzes the relation between the categories «lawfulness», «rule of law» and «state of law» as ideals of 

social development. It is pointed out that is it necessary to implement specially specified requirements, conditions, 
principles, and also to develop the society, the crown of which is the state of law, and only under these conditions 
the principle of the rule of law will be ensured. At the same time ensuring human rights and freedoms is the main re-
sponsibility of the state. However, rule of law is a broader notion than a state of law, as it covers all spheres of human 
life, including the international sphere. Hypothesis is proposed, that Ukraine has just started to build a state of law 
(rule-of-law state) and, at present, the preconditions for the establishment of the rule of law have begun to be created. 
In addition, it is concluded that the construction of a law-governed state is impossible without full implementation of 
the rule of law principle. This means that the law must govern the state of law, not the interests of persons in whose 
hands the power is at a particular moment, and the limits of responsibility of person regardless of position occupied.

Key words: right, law, lawfulness, legality, state of law, rule of law, constitutional state, human rights, human 
freedom.
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імені М. П. Драгоманова

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УНІФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

Постановка проблеми. В умовах сьогочасних правових реалій вже не доводиться говорити 
про недосконалість та неефективність національного законодавства. Ці дефекти настільки явні, 
що про них говорять не лише юристи-практики та вчені-правознавці, а й пересічні громадяни.

Проаналізувавши чинне українське законодавство з погляду його ефективності, у конкретних 
нормативно-правових актах виявлено різноманітні недоліки. Їхня наявність зумовлюється тим, 
що однією з тенденцій формування національного законодавства останніми роками було, як за-
значають фахівці, прогресуюче зниження якості законів, зокрема їх юридико-технічного рівня. 
Дивно, що, незважаючи на певну наукову спрацьованість окремих правотворчих чинників, під 
час їхнього використання у процесі створення чи зміни нормативно-правового акта допускаються 
численні помилки. Причини цього різні, зокрема: надмірна затеоретизованість відповідних дослі-
джень, відсутність єдиних доктринальних підходів і механізму їх практичної реалізації [6, c. 1].
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На нашу думку, виправити цю тенденцію зможе уніфікація законодавства як один із най-
оптимальніших способів приведення чинного правового масиву до одноманітності та упоряд-
кованості.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Це питання у своїх наукових працях досліджува-
ла досить значна кількість учених-правознавців. Серед них: О. Богачова, О. Зайчук, О. Копилен-
ко, В. Косович, Н. Оніщенко та ін. 

Метою статті є висвітлення актуальних проблем сьогодення у сфері уніфікації національного 
законодавства.

Основні результати дослідження. Потреба в уніфікації виникає тоді, коли будь-які дії, пред-
мети, тощо починають багатократно повторюватися. Розроблення єдиних правових норм дає змо-
гу після ухвалення їх заінтересованими державами-членами замінити різнопорядкові положення 
національного права і тим самим усунути необхідність використання колізійно-правового мето-
ду. Ці однакові норми у зарубіжній та вітчизняній літературі дістали назву «уніфіковані», а про-
цес їх вироблення – уніфікація законодавства [1, c. 21].

Уніфікація являє собою досить складний та тривалий процес приведення чинного законодав-
ства у відповідність до певних стандартів та вимог. І для отримання бажаного результату від 
цього процесу необхідно знайти відповіді на запитання, які виникають під час його реалізації. 
По-перше, уніфікований акт має відповідати міжнародним стандартам.

Так, міжнародні відносини, які стрімко розвиваються, вимагають постійного оновлення внут-
рішньонаціонального права, тому виникла ідея загальної уніфікації норм національних право-
вих систем держав. Уніфікація правового регулювання передбачає таку нормотворчу діяльність 
кожної конкретної держави, у результаті якої досягається досить високий ступінь одноподібності 
правового регулювання тієї чи іншої сфери суспільних відносин. Уніфікація здійснюється різни-
ми методами: найчастіше декілька держав укладають міжнародний договір, що містить готові до 
застосування на території країн однакові норми, але іноді одна держава просто запозичує інозем-
ну або міжнародну норму і переносить її в акт власного законодавства [8, c. 85].

У будь-якому разі, залучення міжнародних юридичних стандартів та іноземного досвіду по-
винне мати скоординований і науково обґрунтований характер, організовуватися спираючись на 
особливості національно-правової культури та ступінь інтегрованості держави в певне міжнарод-
не співтовариство.

Правотворча діяльність в Україні являє собою складну і широкомасштабну діяльність уповно-
важених державних органів і посадових осіб та органів місцевого самоврядування з підготовки 
й прийняття нормативно-правових актів, що мають своїм призначенням ефективне регулювання 
суспільних відносин. Результативність цієї діяльності багато в чому залежить від підготовки та-
ких нормативно-правових актів, які мають бути досконалими за формою і змістом, тобто задо-
вольняти високі вимоги стосовно їхньої якості [10, c. 12].

Неузгодженість правил юридичної техніки є ще однією проблемою у створенні якісного уні-
фікованого акта.

Ефективність роботи над створенням нормативних актів потребує вироблення та уніфікації 
єдиних техніко-юридичних правил і вимог до їхньої підготовки. Від вирішення цієї проблеми 
значною мірою залежать ефективність законодавства загалом, його правильне розуміння та  
обґрунтоване застосування, а також належний облік та систематизація [5, c. 31].

Наявність належного рівня правового забезпечення формування норм національного пра-
ва відіграє принципове значення як для теорії, так і для юридичної практичної діяльності, адже 
забезпечує упорядкування здійснення національної правотворчості, визначає її основоположні 
процесуальні аспекти, забезпечує формування якісних норм національного права. Зі свого боку 
недостатнє правове регулювання формування норм права призводить не лише до правотворчих 
помилок і, як наслідок, існування неякісного законодавства, а й до можливості ускладнення взає-
мин між суб’єктами правотворчості, що негативно впливатиме на їхню діяльність [12, c. 180].

Уніфікація являє собою сукупність способів одноманітного регулювання будь-яких сторін 
суспільних відносин, оскільки головною її внутрішньою ознакою є саме єдність. Перераховані 
явища перебувають між собою у нерозривному зв’язку. Уніфікація забезпечує синхронну дію 
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всіх структурних елементів системи законодавства та дає змогу зміцнити їх взаємозумовленість. 
При цьому юридичною основою уніфікації законодавства є монолітність системи, потреба в якій 
має періодичний характер, тобто залежно від нагромадження та інтенсивності нормативно-право-
вого матеріалу. Уніфікацію не повинна «бентежити» специфіка суспільних відносин, диференці-
йований підхід до їхньої регламентації. Наявність у цих відносинах однакових граней та ознак, їх 
системна єдність водночас припускає комплексне, уніфіковане врегулювання [9, c. 50]. Результа-
тивність цього підходу полягає у тому, що уніфікація сприяє спрощенню застосування правових 
приписів на практиці (зокрема міжнародної), а також забезпечує низку переваг законодавчого 
характеру шляхом зменшення його обсягу та виключення елементів повторення. 

По своїй суті уніфікація володіє двоєдиною спрямованістю. Вона, по-перше, допомагає за-
безпечити якісну техніко-формалізовано обробку вже прийнятих уніфікаційних положень, тобто 
систематизацією, а по-друге, виробляє загальноправові положення з різноманітних суспільних 
уподібнених проблем соціального розвитку. Чітке формулювання загальних норм є лише неве-
ликою частиною цього процесу, що й становить юридичну основу уніфікації. Такі норми можуть 
бути нормами-принципами, деклараціями, загальними дозволами, загальними заборонами, де-
фініціями тощо. Головна їхня властивість – загальність, яка розуміється так, що відповідне нор-
мативне положення є вихідним і спрямовуючим правовим началом на певному етапі суспільних 
відносин. У ролі підтвердження можуть слугувати численні декларації прав і свобод людини й 
громадянина та різноманітні правові норми. Декларації, наприклад, містять загальну посилку – 
дозвіл на тимчасове обмеження прав і свобод людини та громадянина у разі введення надзвичай-
ного стану на підставі та в межах, передбачених законом [9, c. 50].

Отже, процес уніфікації є безперервним і охоплює всі структурні ланки законодавчої системи. 
Його використання у різних частинах законодавчого масиву багато в чому залежить від поперед-
ніх умов уніфікації, а також техніки її здійснення. До таких умов необхідно віднести потребу 
в уніфікації правового матеріалу в певній галузі соціальних відносин, високий рівень системати-
зації законодавства, уніфікабельність законодавства тієї чи іншої галузі, підвищену «щільність» 
функціональних взаємозв’язків між різними структурними елементами системи законодавства, 
їхню суперечливість тощо [7, c. 53].

Уніфікація – складне явище, яке можна розглядати і як процес, і як результат. Уніфіковані 
норми – це результат однакового регулювання цивільних відносин з іноземним елементом із ви-
користанням міжнародно-правових засобів і механізмів. Таке однакове нормативне регулювання 
може бути досягнуто шляхом прийняття державою одностороннього рішення (повторює вибір 
одного або декількох держав) без будь-якої угоди з іншою державою [2, c. 16].

Суть процесу уніфікації полягає у тому, щоб правові норми, які створюються, однаково засто-
совувалися у всіх державах, утворюючи при цьому єдине правове поле.

Необхідно пам’ятати, що за будь-яких обставин український законодавець повинен вихо-
дити з того, що першочерговій уніфікації підлягають відносини, які потребують термінового 
реформування, від яких залежить необхідна співпраця нашої країни з Європейським Союзом, 
а також ті, які обумовлені зобов’язаннями, що взяла на себе Україна в рамках договірних від-
носин [5, c. 261].

Можливі два механізми уніфікації: неформальне запозичення (наприклад, у ситуації, коли 
представники правотворчих і правозастосовних органів співпрацюють у підготовці норма-
тивних актів або при розробці модельного законодавства) і запозичення внаслідок правового 
зобов’язання, яке відбувається при ратифікації міжнародних договорів або в процесі приєднання 
до наддержавного об’єднання. Інструментом уніфікації також слугують міжнародні торгові зви-
чаї, які широко застосовуються у галузі торговельного мореплавства, міжнародних розрахунках 
і які тією чи іншою мірою сприяють уніфікації права, забезпечують єдність у вирішенні багатьох 
важливих практичних питань [3].

Науковці виокремлюють такі методи уніфікації: залежно від того, чи встановлені в договорі 
прямі норми, що готові до застосування або частково визначений їх зміст (метод прямої уні-
фікації) та чи допускається відступати в національному законодавстві (метод непрямої уніфі-
кації); метод уніфікації колізійних та матеріально-правових норм; метод міжнародно-правової 
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уніфікації та метод приватноправової уніфікації полягає у розробці урядовими та неурядовими 
організаціями документів приватноправового характеру, які спрямовані на регулювання відно-
син у межах міжнародних комерційних контрактів і широкого їхнього застосування у договірній 
практиці; метод розробки уніфікованих документів; метод реалізації уніфікованого документа 
тощо [11, c. 53].

Суть уніфікації полягає у врегулюванні однотипних відносин шляхом запровадження одна-
кових правових норм, інститутів, нормативно-правових актів. Виходячи із загальної теорії уніфі-
кації права і сучасного досвіду міжнародної інтеграції, можна зробити висновок про те, що уні-
фікація права в широкому сенсі полягає не в тому, щоб зняти різницю в правовому регулюванні 
аналітичних відносин у праві окремих держав, створивши схожі норми права, а в тому, щоб зняти 
перешкоди на шляху міжнародного співробітництва і розвитку відносин, що регулюються націо-
нальними правом, шляхом встановлення однакових правових норм та інститутів права [11, c. 54].

Висновки. Підбиваючи підсумки, слід наголосити на тому, що законодавство в умовах сучас-
ної глобалізації є важливим соціальним явищем, від якого залежить пріоритетний міжнародний 
інтеграційний напрям. І уніфікація є пріоритетним способом у питанні його упорядкування. Так, 
є ще дуже багато питань, пов’язаних із зазначеним процесом, відповідь на які ще треба знайти. 
Їхній пошук допоможе зробити національне законодавство якісно сталим та ефективно дієвим.
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Клещенко Н. О. Актуальні питання уніфікації законодавства
Стаття має на меті внести ясність у складні невирішені питання, пов’язані з уніфікацією законодавства. 

Досліджуються проблеми дієвості процесу уніфікації для покращення сучасного національного законодав-
ства. Звертається увага на тривалість цього процесу. Доводиться, що, незважаючи на складність уніфікації та 
кількості питань, пов’язаних з її організацією, вона є найкращим і найбільш оптимальним способом упоряд-
кування чинного законодавства. 

Ключові слова: уніфікація, уніфіковані норми, нормотворча діяльність, ефективність законодавства.
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Kleshchenko N. Topical issues of legislation unification 
In the current climate there is no question of national legislation imperfection and ineffectiveness. These defects 

are so obvious that not only practitioners, scientists and scholars, but also ordinary citizens are talking about them. 
Negative situation which has developed within national legal array can be resolved with legislation unification, which 
is designed to streamline the latter one and make it uniform and compliant with international requirements.

Unification is a complex and long process of bringing the current legislation to certain standards and requirements. 
It is necessary to find answers to questions arising in the process of its implementation in order to produce the desired 
result of harmonization. First of all, the unification act must comply with international standards. 

In all cases, the involvement of international legal standards and foreign experience must be coordinated and sci-
entifically well-founded, organized based on the national legal culture features and state integration degree into certain 
international community.

Secondly, there is an inconsistency of the legal technique rules, which is also an open question both to legislative 
practice, and high-quality unified act creation.

The unification process should be continuous and cover all structural units of the legal system. Its use in various 
parts of the legislation depends on the previous conditions of unification, and its implementation technique. Such 
conditions should include the need for legal material unification in a certain area of social relations, a high level of 
legislation systematization, etc. Unified rules are the result of uniform civil relations regulation with a foreign element 
using international legal means and mechanisms.

Under any circumstances, the Ukrainian legislator should assume the priority to harmonize those relationships that 
require urgent reform and those which depend on the necessary cooperation of our country with the EU, as well as 
those arising from the obligations assumed by Ukraine within the framework of the contractual relationship.

Based on the general theory of law unification and modern international integration experience, we can conclude 
that law unification in the broad sense does not constitute analytical relations legal regulation differences removal in 
the law of the individual states, by creating similar legal norms, but entails international cooperation impediments 
removal and development of relations which are regulated by national law, by establishing the same legal norms and 
law institutions.

Key words: unification, unified norms, norm-setting activity, effectiveness of legislation.
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ЛОГІКА ПЕРЕВАГ У КОНЦЕПЦІЇ РОНАЛДА ДВОРКІНА  
ЩОДО ПРОБЛЕМИ АБОРТУ

Постановка проблеми. Сучасна українська правова система характеризується інтенсивними 
пошуками нових форм регулювання суспільних відносин і розбудовою демократичних державно- 
правових інституцій на засадах верховенства права. Будь-яка соціальна діяльність регулюється 
певними нормами. Юридична діяльність потребує постійного прийняття рішень. Специфіка юри-
дичних рішень полягає у їхній урегульованості нормами права. Вони накладають суттєві про-
цесуально-процедурні та деонтичні обмеження на загальний логічний процес їхнього прийняття. 
Рішення завжди приймається щодо певної проблеми, згідно з логікою та теорією пізнання. Проб-
лемою вважається відсутність пояснення або відповіді на запитання, яке виникло в теорії або 
практиці. Прийняття рішення потребує здійснення вибору між альтернативними можливостями 
у досягненні деякої мети. Необхідно враховувати, що соціальна обстановка постійно змінюється, 
нерідко супроводжується конфліктами інтересів.

Логіка конфлікту залишається актуальною для сучасної юридичної теорії та практики. 
Розв’язання конфлікту містить у собі аналіз й оцінку ситуації, вибір способу його вирішення, 
формування плану дій, його реалізацію, оцінку ефективності своїх дій, тому є складним проце-
сом. Саме логіка конфлікту може стати в нагоді для юридичної теорії та практики у питанні вирі-
шення проблеми аборту у сучасній правовій, демократичній державі. У зв’язку з цим заслуговує 
на увагу вирішення проблем біоетики способом логіки переваг у концепції видатного американ-
ського юриста і філософа Роналда Дворкіна (1931–2013 рр.) щодо питання аборту. 
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Результати проведеного дослідження можуть бути використані для подальшого дослідження 
проблемних питань логіки прийняття рішень; при вдосконаленні тлумачення та прийнятті рішень 
у судовій та правоохоронній діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання щодо аборту як теоретико-правова, мо-
рально-етична та філософська проблема вивчалося багатьма дослідниками (Л. Бачинська, О. Бо-
гінич, Н. Борисевич, Ю. Гоголь, О. Львова, В. Москаленко, М. Попов, А. Федорова, Р. Хажин-
ський, К. Черевко та ін.).

Мета статті полягає у висвітленні логіки переваг у концепції Р. Дворкіна щодо проблеми 
аборту.

Основні результати дослідження. Р. Дворкін розробив ліберальну егалітарну теорію, що на-
полягає на рівності у гідності кожної людини та повазі до неї. Ця ідея є центральною в усіх його 
книгах, перш за все, у присвяченій актуальним проблемам біоетики книзі «Царина життя: аргу-
мент щодо абортів, евтаназії та особистої свободи» [2].

Значна частина цієї книги адресується внутрішній цінності життя людини, а також природі 
інтересу держави до захисту цієї цінності. На початку видання Р. Дворкін відстоює відому тезу 
про те, що тільки свідомі люди можуть володіти інтересом стосовно збереження свого життя або 
уникнення страждань. Із цієї точки зору, до появи чуттєвості та інших здібностей, людський плід 
не має власних інтересів, які могли б підтримувати державну політику, скеровану на обмеження 
абортів. Політики, які обмежують право на аборт, можуть спиратися на те, що Р. Дворкін називає 
окремим державним інтересом у захисті людського життя (a detached state interest in protecting 
human life).

І навпаки, політика, яка обмежує право на здійснення аборту після отримання плодом чут-
ливості (яка приблизно збігається із життєздатністю), підтримується інтересом держави, який 
випливає також з інтересів плоду [2, с. 10–24]. Р. Дворкін вважає, що окремі інтереси держави 
у забезпеченні поваги до цінності життя виправдовують заборону на аборт лише після того, як 
вагітним жінкам надано розумну можливість перервати небажану вагітність. До досягнення цієї 
точки закон повинен дозволяти жінкам приймати рішення про вагітність відповідно до їхніх влас-
них поглядів на те, як краще ставитися до цінності життя. Після досягнення життєздатності, коли 
нервова система плоду є досить розвиненою, щоб зробити можливою чутливість, держава може 
серйозно обмежити доступ до абортів, виходячи з її законної ролі у захисті істот, здатних мати 
власні інтереси [2, с. 168–170].

У «Царині життя» Р. Дворкін пропонує ліберальну інтерпретацію Конституції з метою захис-
тити конституційні права на аборт і евтаназію – крайні ситуації, коли доводиться обирати між 
життям і смертю. На його думку, Конституція «встановлює загальні, зрозумілі моральні стан-
дарти, які уряд має поважати, але <...> надає право <...> суддям вирішувати те, що ці стандарти 
означають за конкретних обставин» [2, с. 119]. Вчений пропонує новий спосіб інтерпретації роз-
біжностей з приводу абортів та евтаназії. Він вважає, що дебати про аборт засновані на «широко 
поширеній інтелектуальній плутанині», яка заважає побачити перспективу їх належного право-
вого врегулювання. «Плутанина» стосується двох різних позицій щодо відповідальності та авто-
ритету уряду відносно захисту людського життя. Одна позиція полягає у тому, що носії життя 
мають «інтереси» та «права». З точки зору другої позиції людське життя оцінюється як «внутріш-
нє», «священне» або «недоторканне» навіть тоді, коли життя не є носієм інтересів і прав.

Р. Дворкін називає аргументи, засновані на першій позиції, «похідними» (derived) заперечен-
нями абортів. Припускаючи те, що плід є істотою з інтересами, а отже, з правами, логічним буде 
вважати, що уряд може і повинен захищати життя плоду, і він же має захищати і його права. 
Р. Дворкін пояснює, що ця позиція названа ним «похідною» саме тому, що в ній обов’язки уряду 
виведені з принципу існування прав. Другій же позиції, яка випливає із того, що людське життя 
є «священним» чи «недоторканним», відповідає «основне» (у Р. Дворкіна – «окреме», detached) 
заперечення. Р. Дворкін називає її «окремою» позицією, тому що зобов’язання уряду у цьому разі 
«не походять» від прав (because the obligation of government is not «derived» from rights).

Хід подальшої аргументації Р. Дворкіна такий. На його думку, дуже мало хто насправді ві-
рить засновкам похідного заперечення. Він наводить дані соціологічних опитувань, відповідно 
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до яких більша частина громадян як у США, так і за кордоном, вважає, що аборт має бути за-
конним, залишаючись певною мірою аморальним, хоча й із причин, незалежних від «похідного» 
заперечення. Тобто ці люди дотримуються «окремого», або основного заперечення. Це означає, 
що відповідь на проблему аборту залежить тільки від сенсу «окремого» заперечення, тобто від 
ціннісних стандартів суспільства. Чи може політична спільнота справедливо зробити ці внутріш-
ні цінності предметом колективного рішення? Чи може уряд заборонити або істотно регулювати 
аборти на тій підставі, що він ображає святість людського життя? Відповідь Р. Дворкіна – ні. Уряд 
може зважати на дискусії про святість життя лише остільки, оскільки це не накладає ніяких «не-
посильних тягарів» на долю жінки, яка хоче вдатися до аборту. Уряд може навіть висловлювати 
благоговіння перед життям за допомогою деяких правил, доки вони не торкаються здійснення 
більш важливого права – права жінки на вільне розпорядження своїм тілом.

У цій книзі, а також у статтях, опублікованих у «The New York Review of Books» [1; 3–5], 
Р. Дворкін захищає рішення, ухвалені судами у справі Roe щодо практики абортів. Особливий 
інтерес викликає його розуміння того, як релігія сприймає моральні та правові аспекти дебатів 
про аборти.

У нас усіх є спільна повага до внутрішньої цінності (або самоцінності) життя (the intrinsic value 
of life). Прикладами внутрішньо цінних речей, які можуть і повинні поважатися, є не тільки тво-
ри мистецтва, традиційні ремесла, прапори і зникаючі біологічні види, а й людські яйцеклітини. 
Всі ці об’єкти мають, на думку Р. Дворкіна, певну внутрішню цінність, яка може перевершувати 
інтереси окремих повноправних осіб. 

Окремі естетичні, релігійні та квазірелігійні концепції глобальної екології, мистецтва та на-
ціональних символів свого часу потрапили на політичну арену, де їх стали плутати з питаннями 
правосуддя. Р. Дворкін зазначає, що у політичній та правовій культурі США будь-які питання про 
загальне благо нерідко плутають із питаннями прав людини. Зокрема, правові обмеження аборту 
до 1972 р. містилися у кримінальному праві. 

Потужні соціальні рухи, такі як аболіціонізм у ХІХ ст. чи фемінізм у ХХ ст., стали символіч-
ними хрестовими походами, які спонукали до моральної реформи в різноманітних аспектах і на 
різних рівнях – особистому, місцевому і національному. Так само рухи «за» і «проти» абортів  
мають відразу декілька цілей і способів аргументації. Позиція вибору «за», наприклад, не є про-
стим аргументом на користь конституційних прав, щодо яких Р. Дворкін не допускає жодних  
гібридних позицій. За визначенням, протидія абортам повинна вважатися або похідною, або 
основ ною позицією.

Заснована на природному праві релігійна протидія абортам поєднує і католицьких, і протес-
тантських теологів – Р. Дворкін цитує тут як Папу Павла VI (енцикліка «Donum Vitae» 1987 р.), 
так і протестантів П. Ремсі, а також вже згадуваного вище Р. Нойхауза, щоб підтримати їх твер-
дження про те, що релігійна опозиція абортам спирається виключно на повагу до життя, а не на 
прагнення до справедливості. Натомість Р. Дворкін говорить про права як про «надбані». Тому 
з погляду права «істотно релігійні» (essentially religious) оцінки значення і святості життя ви-
глядають зазвичай «суперечливими» і «спірними». Оскільки громадяни мають за Першою по-
правкою право вільно висловлювати свої «релігійні» судження і займати різні позиції, Р. Дворкін 
виступає проти державного втручання у дебати про святість життя. На підтримку своєї позиції 
він послався на рішення Верховного Суду США у справі «Planned Parenthood v. Casey» (1992 р.): 
«В основі свободи є право визначати власну концепцію буття, сенсу, Всесвіту і таємниці люд-
ського життя» («At the heart of liberty is the right to define one’s own concept of existence, of meaning, 
of the universe, and of the mystery of human life») [6].

Це рішення Р. Дворкін вважає вираженням суспільної філософії свободи самовизначення, яка 
надає громадянам право бути застрахованими від нав’язування державою будь-якої позиції від-
носно релігійного значення понять святості або недоторканності людського життя. Якби держава 
нав’язувала якусь концепцію святості життя, «це означало б, що американські громадяни більше 
не перебувають у безпеці у своїй свободі дотримуватися власних рефлексивних переконань своєї 
особистої совісті» [2, с. 164]. 
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Висновки. Отже, на думку Р. Дворкіна, рішення проблеми абортів залежить від ціннісних 
стандартів суспільства. Уряд не може обмежити права жінки на свободу розпорядження своїм ті-
лом. Учений наголошує, що всі права «надбані», і тому з погляду права релігійні оцінки значення 
і святості життя обов’язково «спірні». 

Р. Дворкін розглядає гуманістичний ідеал «хорошого життя» і пропонує ліберальну теорію 
рішень актуальних проблем, що виникають у зв’язку з прагненням до нього, однією з таких проб-
лем є питання абортів. Його ліберальна егалітарна теорія наполягає на рівності у гідності кожної 
людини та повазі до неї. 

У своїй концепції Р. Дворкін досліджує проблему аборту з точки зору логіки конфлікту. Ви-
рішити це питання можливо через застосування логіки переваг. Він наголошує, що кожен гро-
мадянин має право бути застрахованим від нав’язування державою будь-якої позиції відносно 
релігійного значення понять святості або недоторканності людського життя. 
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Коваленко Г. В. Логіка переваг у концепції Роналда Дворкіна щодо проблеми аборту
У статті розглядається вирішення проблеми біоетики способом логіки переваг у концепції видатного аме-

риканського юриста і філософа Роналда Дворкіна щодо питання аборту. 
Важливе місце у творчій спадщині Р. Дворкіна займає аналіз питань біоетики. У книзі «Царина життя:  

аргумент щодо абортів, евтаназії та особистої свободи» він привертає увагу до соціальних та медичних аспектів 
громадянських прав. Р. Дворкін відстоює тезу, що тільки свідомі люди можуть володіти інтересами в збережен-
ні свого життя або уникнення страждань. До появи чутливості людський плід ще не має власних інтересів, які 
могли б виправдати державну політику обмеження абортів. Р. Дворкін захищає конституційні права на аборт. 
На його думку, дебати про аборт містять «інтелектуальну плутанину». Вона виникає з двох різних позицій щодо 
захисту людського життя.

На думку вченого, рішення проблеми абортів залежить від ціннісних стандартів суспільства. Уряд не може 
обмежити права жінки на свободу розпорядження своїм тілом. Тут недоречні посилання на релігійні католицькі 
і протестантські авторитети, що заперечують аборти, виходячи з «природного» права на життя. Р. Дворкін на-
голошує, що всі права «надбані», і тому з погляду права релігійні оцінки значення і святості життя обов’язково 
«спірні». 

Ключові слова: біоетика, права людини, логіка прийняття рішень, логіка конфлікту, проблема аборту, логіка 
переваг.

Kovalenko G. The preference logic of Ronald Dvorkin’s conception the problem of abortion
This paper is devoted to the solution of the problem of bioethics by the method of the logic of preferences in the 

concept of аmerican lawyer and philosopher Ronald Dvorkin on the issue of abortion.
An important place in the creative heritage of R. Dvorkin is an analysis of bioethics. In his book The Tsar of Life: 

An Argument Concerning Abortion, Euthanasia and Personal Freedom, R. Dvorkin draws attention to the social and 
medical aspects of civil rights. R. Dvorkin defends the thesis that only conscious people can have interests in preser- 
ving their lives or avoiding suffering. Before sensitivity, human fetuses do not yet have their own interests that could 
justify the state policy of restricting abortions. R. Dvorkin protects the constitutional rights to abortion and euthana-
sia – extreme situations when one has to choose between life and death. In his view, the debate on abortion contains 
«intellectual confusion». It comes from two different positions regarding the protection of human life. One position is 
that carriers of life have «interests» and «rights». For the second position, human life is evaluated as «sacred» and «in-
violable». On the basis of this «inviolability», legal restrictions on abortion until 1972 were contained in criminal law. 

According to R. Dvorkin, the solution to the problem of abortion depends on the value standards of society. The 
government can not restrict women’s rights to freedom of the body. Here are inappropriate references to religious 
Catholics (Pope Paul VI) and Protestant (R. Ramsey, R. Neuhaus) deniers of abortion, based on the «natural» right to 
life. R. Dvorkin emphasizes that all rights are «possessed», and therefore from a legal point of view, religious assess-
ments of the meaning and holiness of life are necessarily «controversial».
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R. Dvorkin considers the humanistic ideal of «good life» and offers a liberal theory of solutions to the pressing 
problems arising from the desire for it, one of such problems is the question of abortion. His liberal egalitarian theory 
insists on the equality of everyone’s dignity and respect for her.

In his concept, R. Dvorkin examines the problem of abortion in terms of conflict logic. It is possible to solve this 
question through the application of the logic of advantages. He stresses that every citizen has the right to be insured 
against imposing on the state any position regarding the religious significance of concepts of holiness or inviolability 
of human life.

The logic of the conflict remains relevant to modern legal theory and practice. Conflict resolution is a complex 
process and includes many elements. It is the logic of conflict that can be useful for legal theory and practice in solving 
the problem of abortion in modern society.

Key words: bioethics, human rights, decision making logic, conflict logic, abortion, preference logic.
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ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ: ІСТОРИЧНИЙ ТА ЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

Постановка проблеми. Події, які відбулися в Україна під час Революції Гідності, привернули 
увагу всього світу загалом та юридичної громадськості зокрема. Серед останніх були науков-
ці, передусім представники позитивістського праворозуміння, оскільки події на Майдані проде-
монстрували слабкість та неефективність позитивного права в ті буреломні та героїчні дні зими 
2013–2014 рр. Громадяни у своєму протистоянні з офіційною владою не могли покладатися на 
чинне тоді право, а використовували здебільшого свої правові уявлення про справедливість. Інак-
ше кажучи, джерелом права для них була їхня правосвідомість, а отже, зазначена проблематика 
виявила неабияку актуальність у нових умовах, коли чинні формально-юридичні джерела права 
довели свою неспроможність стати на захисті прав громадян. Зазначене однозначно свідчить про 
необхідність дослідження феномена правосвідомості як джерела права з огляду на витоки цього 
явища в історичному та логічному контексті.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слід зазначити, що різні аспекти проблематики 
правосвідомості як джерела права плідно досліджувались як у радянські часи, так і після здобуття 
Україною незалежності. Так, зокрема, це праці М. Строговича, І. Фарбера, Г. Остроумова, Е. На-
заренко, М. Козюбри, М. Бури, В. Малахова, М. Цимбалюка, І. Панчук.

Метою статті є дослідження історичних передумов та логічних концептів феномена право-
свідомості.

Основні результати дослідження. Проблематика правосвідомості загалом та правосвідомос-
ті як джерела права зокрема відома людству з давніх часів. Ще в ранніх цивілізаціях Сходу та 
Півдня мислителі опікувалися ідеями порядку у перших суспільствах, які вони виводили з за-
гального порядку Всесвіту. Останній зазвичай пов’язували з такими постатями та явищами, як 
Брахман, Дао, Логос, Світовий розум тощо. Щоб їх осягнути мислителі свій шлях розпочинали 
з визначення першооснови цих феноменів. Зокрема, у Стародавній Греції, на думку одних, цією 
основою був світ ідей (Піфагор, Платон), других – світ матеріальних речей (Демокрит, Геракліт, 
Епікур). У зв’язку з цим генеза правосвідомості визначалася з урахуванням цього поділу на духов-
ний та матеріальний світ, знаходячи свої витоки, відповідно, в ідеальному або матеріальному 
вимірі. Якщо для представників ідеальної течії, яка пізніше набула статусу філософської сис-
теми – ідеалізму, правосвідомість виконувала рефлексивну роль, досліджуючи власний зміст, 
то для представників матеріалізму – другої філософської системи, правосвідомість здійснювала 
пізнавальну функцію зовнішнього світу. Однак цілісної концепції правосвідомості як джерела 
права тоді не було створено.

Аналогічна картина спостерігалася і у ранньому Середньовіччі. Як відомо, цей період в історії 
людства характеризується сакралізацією суспільної свідомості, зокрема й правової. Наприклад, 
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у працях Августина, Фоми Аквінського основним джерелом як природного, так і позитивного 
права визнавалася воля Бога. Зрозуміло, що в цих випадках правосвідомості людини залишалася 
лише ретрансляційна роль, тобто переведення норм «вічного» закону в ідеї природного права та 
приписи позитивного права.

З початком Нового часу ситуація змінилася – підставами справедливого правопорядку стали 
визнаватися не трансцендентні засади, а закони природи, суспільства, власне самої людини як 
біосоціальної істоти. Так, на думку Т. Гоббса – одного з яскравих представників цього напряму 
в науці, – оскільки люди за своєю природою недосконалі, то найкраще забезпечити їхні права 
може лише об’єднання громадян у політичний союз із делегуванням своїх прав суверену, який 
і буде гарантувати їхню реалізацію. Поділяючи думку Т. Гоббса щодо необхідності об’єднання 
вільних громадян у політичний союз для найкращого захисту їх інтересів, Дж. Локк водночас 
був проти делегування державі всіх їх природних прав, визнавши одночасно за ними право на 
повстання проти деспотичної влади. Цієї ж традиції дотримувався і Г. Гроцій, хоча за правом на-
родів на спротив влади він визнавав певні винятки. Однак для нас більш важливим є його позиція 
щодо розрізнення права природного та позитивного. За першим він визнавав приписи здорового 
глузду (розуму).

Аналогічного тлумачення дотримувалися Т. Гоббс та Дж. Локк, визнававши недосконалість 
людської природи, яка може бути підкорена підпорядкуванням розуму, вільного від її вад (за 
визначенням Т. Гоббса природне право – свобода робити все для самозбереження; природний 
закон – заборона робити все, що небезпечно для життя). Оскільки людина – це частина природи, 
то на неї з необхідністю поширюються її закони, а отже, як стверджував Б. Спіноза, природне 
право – це право природи. Таким чином, очевидним є те, що зазначені автори правосвідомості 
відводили вирішальну роль у формуванні справедливого правопорядку, який досягався шляхом 
аналізу (пізнання) як існуючої матеріальної природи, так і соціальної – суспільства та вибором 
і впровадженням найбільш його досконалих, на їхню думку, політико-правових форм. 

Вектор дослідження правосвідомості певною мірою змінився у працях засновників німецької 
класичної філософії – І. Канта та Г. Гегеля. Зокрема, І. Кантом за людиною визнається як її при-
родний стан (суб’єкт світу природи), так і моральний стан, який підпорядковується імперативам 
морального світу. Серед останніх відомим є категоричний імператив, який полягає у позитив-
ному зобов’язанні особи чинити так, щоб максима її поведінки ставала загальним законом при-
роди. Причому максими морального світу І. Кант виводить із трансцендентної сутності людини, 
сфери практичного розуму. Природне право він теж відносить до апріорних форм його буття. 
Інакше кажучи, у вченні філософа про право та державу правосвідомість розглядається як дже-
рело права.

Подібне тлумачення правосвідомості характерні і для Г. Гегеля. Для його філософської систе-
ми вихідним методологічним принципом було ототожнення розуму і дійсності. Світовий розум  
(абсолютна ідея), втілюючись у різні форми буття – природного та соціального – одночасно пізна-
ють себе. Стосовно правового буття абсолютна ідея набуває свого розвитку у вигляді об’єктивного 
духу, який, зі свого боку, реалізується у праві, моралі, моральності. Формами існування останніх 
є родина, громадянське суспільство та держава. Подібний шлях розвитку абсолютної ідеї дають 
можливість Г. Гегелю визначити право як наявне буття вільної волі, а державу – як дійсність мо-
ральної ідеї. Отже, логічним постає висновок щодо наявності у його теорії однозначного умови-
воду відносно ролі правосвідомості у формуванні права як єдиного його джерела.

Однак наведене не дає підстави пристати до думки, що наукознавчі розвідки в теорії право-
свідомості, зокрема з боку вказаних авторів, можна ідентифікувати як цілісну окрему теорію. Під 
цю характеристику певним чином, на нашу думку, підпадають праці дослідників, які працювали 
вже у XIX ст. Це передусім праці Л. Петражицького та І. Ільїна.

 Зокрема, Л. Петражицький прямо вказував, що право треба шукати не у просторі між людьми 
або в соціальному середовищі, а тільки в голові індивіда, його психіці. Головним джерелом права, 
на відміну від попередників, він вважав не волю, а емоції. Серед останніх розрізняв імперативні 
(моральні) й імперативно-атрибутивні (правові). Якщо перші тільки зобов’язують індивіда вчи-
нити певні дії і свідчать про відсутність права вимоги такої поведінки з боку іншого, то другі – 
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вже містять зустрічну вимогу. На підставі свого вчення він виокремив так зване інтуїтивне право, 
яке існує поряд зі звичаями та законодавством.

На відміну від Л. Петражицького, І. Ільїн теж розглядав правосвідомість (дух) як джерело 
права, але останнє він пов’язував з Богом як сприйняття людським розумом божого одкровення. 
Причому останнє в нього суголосно з природним правом. Зі свого боку, для правильного розу-
міння природного права, писав він, необхідно знайти його у глибині свого власного духу, відчути 
його, побачити силою уяви і побажати його своєю волею. Для позитивного права природне є 
його взірцем. Причому саме в поєднанні змісту природного права з позитивним І. Ільїн вбачає 
суспільний прогрес. Крім того, він передбачив випадки, коли природне право може порушити 
вимоги позитивного. Головною причиною таких дій, на його думку, є те, що підпорядкування 
неправу веде не до законності і правопорядку, але до порушення природного права і, в підсумку, 
до соціального хаосу.

Слід сказати, що вчення І. Ільїна відносно феномена правосвідомості було найбільш повним 
та комплексним серед існуючих. Хоча основна його праця, присвячена проблематиці правосві-
домості, з’явилася вже у ХХ ст., підвалини його вчення були закладені набагато раніше – ще до 
революції в Росії.

І, врешті-решт, наукова категорія правосвідомості як джерела права вперше була реалізова-
на на практичному ґрунті як фактично діюче джерело права під час революційних подій у Росії 
на початку 20-х років ХХ ст. У зв’язку з руйнування старої (буржуазної) державної машини та 
відсутністю писаного права, на думку перших радянських науковців-юристів, функції норматив-
ного регулятора безпосередньо виконувала соціалістична (пролетарська, радянська) свідомість.  
Не можна не навести в контексті зазначеного характерну думку теоретика кримінального права 
того часу А. Трайніна: «Революційна правосвідомість – ось критерій революційної доцільності, 
нове та єдине джерело правотворчості, що панує над всіма законами, скасовує тим самим принцип 
законності» [1, с. 37]. І взагалі, слід зазначити, що у період після перемоги пролетарської рево-
люції в більшості випадків лише правосвідомість слугувала підставою для вирішення судами ци-
вільних і кримінальних справ. Водночас поступово, з розвитком інших джерел права і форм юри-
дичної діяльності в післяреволюційній Росії та Україні, роль правосвідомості як безпосереднього 
джерела права поступово зменшилася на користь писаного права – законів та підзаконних актів.

Радянський етап розвитку юридичної науки характеризувався активною діяльністю наукової 
спільноти в дослідженні питань правосвідомості. Достатньо назвати тільки такі праці: «Право 
и правосознание: тезисы доклада» (М. Строгович), «Правосознание как форма общественного 
сознания» (І. Фарбер), «Правовое осознание действительности» (Г. Остроумова), «Социалисти-
ческое правосознание и советское правотворчество (Е. Назаренко), «Социалистическое правосоз-
нание в СССР» (В. Сирцева). В Україні теж активно займалися вивченням проблематики право-
свідомості. Це праці М. Козюбри «Социалистическое право и общественное сознание», Н. Бури 
«Функции общественного правосознания», В. Чефранова «Правовое сознание как разновидность 
социального отражения». 

У цих працях знайшли своє відображення структура правосвідомості, яка поділялася на право-
ву психологію та правову ідеологію, функції правосвідомості, зокрема такі як пізнавальна, оці-
ночна, регулятивна, її роль та призначення у суспільстві як регулятора поведінки людей та як 
складову правової надбудови поряд зі правовими нормами та правовими відносинами.

Із розпадом Радянського Союзу відбулася деідеологізація юридичної науки. Серед методів 
дослідження феномена правосвідомості стали залучатися такі нетрадиційні методи, як герменев-
тичний, феноменологічний, комунікативний, синергетичний. Для нас найбільший дослідницький 
інтерес становить саме феноменологічний метод, оскільки він дає змогу дослідити правосвідо-
мість із середини, а не тільки як прояв зовнішнього (відносно правосвідомості) світу, як його 
вторинне утворення. 

Працею, що є найбільш характерною у цьому напрямі, є дослідження В. Малахова «Приро-
да, содержание и логика правосознания» (2001 р.). Науковець пропонує відійти від традиційно-
го за радянських часів розгляду правосвідомості як явища, що відображає зовнішню реальність 
(суспільну практику, суспільні правовідносини), а вивчати її як самостійну соціально-духовну 
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дійсність. В його інтерпретації правосвідомість – це не тільки форма пізнання навколишнього 
світу, а й спосіб його пізнання, який полягає у власній саморефлексії правосвідомості, тобто її 
самоусвідомленні. Проте у зв’язку з цим остання не втрачає своєї якості реальності, яка є формою 
суб’єктивного буття людини, її внутрішнього духовного світу. Зі свого боку правова реальність 
розглядається як наслідок об’єктивації глибинного змісту правосвідомості, що розкривається че-
рез ідею права.

На відміну від В. Малахова, у сучасній юридичній науці існують також погляди на правосві-
домість як інтегративне утворення, яке окрім власне неї включає в себе і буття людини в світі. 
Зокрема, автором такої концепції є М. Цимбалюк. У праці «Онтологічні основи теорії право-
свідомості» він стверджує, що нова посткласична наукова парадигма вимагає розглядати світ  
в єдності об’єктивно-матеріального та суб’єктивно-ціннісного. Інакше кажучи, людське буття – 
це інтегральна єдність матеріального та духовного. Відповідно, теорія правової свідомості є інте-
гральною теорією, яка повинна вивчатися на основі поєднання філософського, соціологічного, 
психологічного, культурно-історичного, теоретико-правового знання. Важливою рисою цього 
знання є його обумовленість об’єктивно буттєвими формами існування, тобто онтологія права. 
Остання містить у собі три рівні буттєвих чинників: антропологічні, суспільно-комунікативні та 
аксіологічні. Тобто до теорії правосвідомості, на думку вченого, окрім способів та результатів 
правоусвідомлення, входять також усі форми правореалізації, куди, на відміну від традиційних 
форм, він відносить також правотворчість (правотворення).

Висновки. Підсумовуючи, слід зазначити, що науковий пошук у дослідженні правосвідомості 
був довготривалим. Паридигмальні межі аналізу правосвідомості на різних етапах розвитку на-
уки визначалися філософськими теоріями ідеалізму та матеріалізму. У добу постмодернізму, як 
вбачається, адекватною відповіддю на запитання – «Що таке правосвідомість?» – буде інтегра-
тивна теорія, яка поєднуватиме у собі ці два підходи.
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Козаченко В. М. Правова свідомість: історичний та логічний контекст
Феномен правосвідомості як спеціальний науковий об’єкт дослідження не був відомий першим науко-

знавчим розвідкам стародавніх мислителів Сходу та Півдня. Його опосередковано вивчали у взаємозв’язку 
з такими явищами, як право, правові відносини. Поступово він набув статусу окремого об’єкта, але вже зна-
чно пізніше – наприкінці Середньовіччя та на початку Нового часу. У певному розумінні завершений вигляд 
теорія правосвідомості набула у працях таких дореволюційних науковців, як Л. Петражицький та І. Ільїн. 
Структурна побудова та функції правосвідомості зазнали свого змістовного дослідження у працях радянських 
учених. З появою нових методологічних підходів, зокрема таких як феноменологія, герменевтика, досліджен-
ня проблематики правосвідомості отримали новий імпульс. Загалом у статті робиться висновок, що еволюція 
поглядів науковців на правосвідомість залежала від їхньої належності до однієї з філософських течій: ідеаліз-
му або матеріалізму. 

Ключові слова: правосвідомість, матеріалізм, ідеалізм, феноменологія, постмодернізм.

Kozachenko V. Legal consciousness: historical and logical context
The study of legal consciousness in their works directly or indirectly concerned scientists of different eras, ranging 

from the thinkers of ancient Greece and Rome and ending with the works of modern authors. In particular, Pythagoras, 
Plato and Democritus, Heraclitus, Epicurus, considered the Genesis of legal consciousness, based on the distinction 
of their original being – matter or consciousness. In the middle ages Augustine and Thomas Aquinas recognized the 
will of God as the main source of justice. The new time was characterized by a shift in the focus on reason (common 
sense) as a source of law. In other words, the legal consciousness, which knew the world around (material and social), 
was recognized as the source of law. This was typical primarily for the teachings оf T. Hobbes, G. Grotius, J. Locke, 
Would. Spinoza. The vector of the study of legal consciousness to a certain extent changed in the works of the founders 
of German classical philosophy – I. Kant and G. Hegel. They considered the sense of justice as a source of law, which 
learns itself through its own reflection.

These scientific studies did not constitute a holistic concept of legal consciousness. Under this definition, To a cer-
tain extent fall labor Ly. Petrazhitsky and I. Ilyin (especially the latter). The Soviet period of research of the specified 
problems was characterized by active scientific search, since practical application of the theory of legal consciousness 
as the only source of the right in the post-revolutionary period and finishing with theoretical works of M. Strogovich, 
I. Farber, G. Ostroumova, Е. Nazarenko, V. Raw. In Ukraine, too, actively carried out scientific research in this direc-
tion. First of all this applies to the works of D. Pacopaco, M. Koziubra, N. Borax, A. Afranowym. 
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Корнієнко В. С. Правова експертиза як засіб аналітичної діяльності 

The current state of her research, in addition to the above writings of such authors as N. Tsimbalyuk and V. Mala-
khov, includes works by N. Wolkowicki, A. Denisova, V. Demichev, M. Neduhy, I. Panchuk, who have considered 
this subject mainly from the standpoint of theory of state and law. At the same time, there are many studies on the 
applied aspects of legal consciousness. For example, The question of studying the role of justice in the activities of 
law enforcement officers devoted their work in particular P Makushev, A Turkan, A. Rogovtseva, interaction of legal 
consciousness and legal culture S. Maximov, N. Panov, A. Petryshyn, V. Tatsiy. With the advent of new methodologi-
cal approaches, such as phenomenology, hermeneutics, studies of the problems of legal consciousness have received 
a new impetus. In General, it is concluded that the evolution of scientists views on the legal consciousness depended 
on their belonging to one of the philosophical currents: idealism or materialism.

Key words: legal consciousness, materialism, idealism, phenomenology, postmodernism.
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ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ЗАСІБ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Постановка проблеми. У наш час, за умов динамічного розвитку суспільних відносин, для 
уникнення проблем суспільно-політичного та соціально-економічного характеру, виникає необ-
хідність проведення правової експертизи нормативно-правових актів на стадії нормопроектуван-
ня. Для цього виникає потреба у застосуванні різних методів наукового дослідження. Одним із 
них є аналіз. Це дослідження дає можливість охарактеризувати правову експертизу через призму 
аналітичної діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У сучасних працях науковців, які займаються 
дослідженням правової експертизи, вказане поняття майже не аналізувалось як засіб аналітичної 
діяльності. Здебільшого вони присвячені поняттям «правова експертиза», «правова аналітика» та 
«аналітична діяльність» без їхнього взаємозв’язку.

Зокрема, деякі концептуальні питання щодо сутності правової експертизи нормативно-пра-
вових актів розглянуто у працях О. Богачової В. Бутенка, Т. Дідича, В. Долежана, К. Журкіної, 
З. Загиней, І. Закірової, В. Захарової, О. Короткової, О. Костенка, В. Литвина, В. Мамутова, 
Н. Пархоменко, В. Піголкіна, В. Погорілка, В. Рагозіна, М. Ралдугіна, Г. Рибікової, Н. Ригун, 
А. Селіванова, О. Скакун, О. Селезньової, Ю. Сидельнікова, Р. Халфіної, Ю. Шемшученка та ін. 

Питаннями правової аналітики останнім часом займаються такі вчені-правознавці, як В. На-
гребельний, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко та ін.

Окремі питання аналітики, аналітичної діяльності на галузевому та міжгалузевому рівнях 
аналізували В. Андрієнко, В. Варенко, А. Гончаренко, О. Гончаренко, В. Горовий, О. Дроздова, 
Л. Кравченко, О. Кобєлєв, П. Конотопов, С. Кулицький, Ю. Курносов, О. Михайлюк, І. Муков-
ський, Ю. Сурмін, Л. Фірсова, Л. Філіпова та ін.

Метою статті є з’ясування сутності та змісту правової експертизи як засобу аналітичної діяль-
ності з урахуванням сучасних досягнень теоретико-правової думки, що дасть змогу підвищити 
якість та ефективність закону, а також унеможливить виникнення негативних наслідків його дії.

Основні результати дослідження. Державний курс України на європейську інтеграцію та по-
чаток процесу реформування українського законодавства відповідно до стандартів Європейсько-
го Союзу потребує удосконалення законотворчих процесів. У цьому контексті слід виокремити 
правову експертизу нормативно-правових актів на стадії нормопроектування, проведення якої й 
дасть можливість забезпечити якість та ефективність майбутнього закону.

Крім того, підвищення ролі науки в правотворчій діяльності є, безумовно, необхідною умо-
вою всього процесу правотворчості та ефективності нормативно-правових актів, які приймають-
ся в Україні [5, с. 104].

Нині все більше вчених у своїй дослідницькій діяльності звертаються до засобів, прийомів 
та методів аналітики. Тому логічним є аналіз «правової експертизи» саме як засобу аналітичної  
діяльності.
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Для всебічного та ґрунтовного дослідження «правової експертизи нормативно-правових  
актів як засобу аналітичної діяльності» потрібно спочатку визначити такі поняття, як «аналіти-
ка», «правова аналітика» та «аналітична діяльність» як загальне поняття, а потім виокремити 
основні положення категорії «правова експертиза» як конкретне поняття, тобто як інститут ана-
літичної діяльності.

Насамперед звернемо увагу на поняття «аналітика». У науковій літературі чимало визначень 
цього поняття. Так, Н. Оніщенко пропонує звернути увагу на словниковий доробок, де зазначено, 
що «аналітичний» – це той, що ґрунтується на застосуванні аналізу; той, що використовують, 
здійснюючи аналіз. Водночас авторка зазначає, що «аналітика» – вчення про те, що стосується 
аналізу, ґрунтується на аналізі чи використовується для нього [8, с. 16].

Окрім того, в тлумачному словнику під аналітикою розуміють вчення про силогізми (умови-
від, у якому з двох суджень засновків одержують зумовлене ними третє судження – висновок) й 
доведення, а під поняттям «аналітичний» – те, що містить аналіз, детальний розбір чого-небудь 
[9, с. 28].

Загалом аналітика є дуже універсальним засобом отримання нових знань у різних сферах на-
уки. Так, найбільш фундаментальним і змістовним дослідженням з питань аналітики можна, без-
сумнівно, назвати працю П. Конотопова та Ю. Курносова «Аналітика: методологія, технологія  
й організація інформаційно-аналітичної роботи». Вчені досить ґрунтовно аналізують методику  
й організацію інформаційно-аналітичної роботи, при цьому висвітлюють і теоретичні питання 
аналітики, зокрема: з’ясування понять «аналітика», «аналітична діяльність», «аналітичний прог-
ноз», «системи інформаційно-аналітичного забезпечення», «технологій інформаційно-аналітич-
ної діяльності» [2, с. 36].

Слід звернути увагу на те, що досить часто під поняттям інформаційної аналітики науковці 
розуміють низку понять, які необхідно розрізняти й по-різному називати. Саме тому вони розгля-
дають аналітику як дисципліну, що поєднує три найважливіші компоненти: методологію інфор-
маційно-аналітичної роботи, організаційне забезпечення цього процесу й технолого-методологіч-
не забезпечення розроблення та створення інструментальних засобів для її ведення [4, с. 1].

Таким чином, аналітика – це, перш за все, основа інтелектуальної, логіко-мисленнєвої діяль-
ності, спрямованої на рішення практичних завдань. Головним є не так принцип констатації фак-
тів, як «випередження подій», що дає змогу організації або індивідові прогнозувати майбутній 
стан об’єкта аналізу. Науковці стверджують, що аналітика відіграє інтеграційну роль у рекон-
струкції минулого, розкритті теперішнього і прогнозуванні майбутнього [1, с. 28].

У науці є лише два основні шляхи дослідження сутності процесів та явищ. Один із них при-
пускає апріорне формулювання гіпотези через побудову теорії. Другий – через спостереження, 
аналіз накопиченого досвіду призводить до структури і закономірностей функціонування об’єкта 
аналізу. Науковці при дослідженні поняття «аналітика» комбінують ці два підходи, що дає змогу 
компенсувати недоліки, які притаманні кожному з підходів і суттєво розширити методологічну 
базу [1, с. 28–29].

Не викликає жодних сумнівів, що розвиток аналітики та відповідних інформаційно-аналі-
тичних структур в Україні – процес незворотній і об’єктивний, і набуватиме в майбутньому все 
більш яскраво вираженого системного характеру [2, с. 38].

Узагальнивши зазначене, слід наголосити, що аналітика (від грец. Άναλυτικά – мистецтво ана-
лізу; розкладання цілого на частини) – це процес інтелектуальної діяльності, результат якої дає 
можливість спрогнозувати та попередити настання небажаних, негативних наслідків, запропону-
вавши можливі варіанти їх запобігання.

Охарактеризувавши поняття «аналітика», звернемо увагу на визначення поняття «правова 
аналітика». Так, на думку вчених-правознавців, правову аналітику слід розглядати як способи 
і прийоми, що стосуються проведення аналізу в певній правовій сфері (напрямі) задля отримання 
відповідного знання (вчення). Структурно правова аналітика може і повинна обіймати як відпо-
відний аналіз уже чинних норм, так і звернення «на прогностику», на передбачення, що, можли-
во, дасть змогу запрограмувати необхідність, реальну дію, можливості, потенціал певного норма-
тивно-правового акта [8, с. 16]. 
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Варто погодитися з думкою, що правова аналітика виконує функцію сприяння законотвор-
чості. Дослідження правознавців дають змогу отримати необхідну інформацію, проаналізувати її 
та зробити висновки стосовно прийнятності або недоцільності використання правових моделей, 
розроблених в інших державах, передбачити наслідки їх впровадження у національне законодав-
ство [8, с. 17].

Узагальнивши наукові досягнення вітчизняних та зарубіжних учених, слід зазначити, що «пра-
вова аналітика» – це сукупність певних прийомів та методів, що дасть змогу проаналізувати будь-
яку сферу права та, на основі отриманих результатів, спрогнозувати її розвиток у майбутньому.

Досить часто в науковій літературі поряд із категоріями «аналітика», «аналітична діяльність» 
широко вживається поняття «інформаційно-аналітична діяльність».

Деякі вчені сутність інформаційно-аналітичної діяльності зводять до застосування на стадії 
упорядкування методів аналітичного оброблення інформації (інформаційна діяльність) та на 
стадії аналізу використання наукових методів створення нових знань шляхом інтелектуальної  
обробки інформаційних масивів (аналітична діяльність) [7, с. 7].

На нашу думку, аналітична діяльність – це аналіз наявної інформації за допомогою методів та 
прийомів аналітики для отримання нових знань. 

Важливе місце в аналітичній діяльності належить правовій експертизі, яка забезпечує 
взаємозв’язок юридичної техніки (з одного боку) та герменевтики, тлумачення правових норм  
(з другого боку), яке дає змогу перевірити правильність застосування правил, прийомів та спосо-
бів юридичної техніки, а також усунути недоліки тексту нормативно-правового акта [3, с. 272].

На думку вітчизняних учених, актуальним є визначення, що правова експертиза – це вивчення, 
перевірка, аналітичне дослідження, кількісна чи якісна оцінка висококваліфікованим фахівцем, 
групою фахівців, установою, організацією певного питання, явища, процесу, предмета тощо, які 
вимагають спеціальних знань у відповідній сфері суспільної діяльності. Результат експертизи 
оформляється в експертний висновок [6, с. 99].

У процесі правотворчості експертиза є однією з найважливіших форм використання спеціаль-
них знань, оскільки залучення фахівців дає можливість для більш ширшого вивчення проекту 
нормативно-правового акта, зауважень та пропозицій до нього, а також для його подальшого 
удосконалення [5, с. 104].

Отримані результати свідчать про те, що правова експертиза як засіб аналітичної діяльнос-
ті – це вид юридичної діяльності, який спрямований на дослідження нормативно-правого акта 
ще на етапі нормопроектування, що здійснюється суб’єктами (експертами), які володіють спе-
ціальними знаннями, як теоретичними, так і практичними, для узагальнення наявної інформації, 
застосувавши методи, прийоми аналітики, який дає змогу попередити неефективність закону та 
забезпечення якості законодавства. 

Водночас правова експертиза здійснюється певними суб’єктами (експертами), які повинні во-
лодіти спеціальними знаннями та, зі свого боку, виконувати аналітичну діяльність.

Так, вітчизняні науковці під суб’єктом правової експертизи розуміють особу (фізичну або 
юридичну), яка має високий освітній та фаховий рівень підготовки, володіє професійними зна-
ннями та навичками в юриспруденції та/або в сфері, на регламентацію якої націлена дія проекту 
правового акта, наділений відповідним правовим статусом і здійснює професійний аналіз про-
екту правового акта з метою надання експертного висновку щодо його досконалості або наявних 
недоліків [11, с. 10].

Оскільки правова експертиза є видом аналітичної діяльності, то доцільно також виокремити 
поняття «аналітик». Так, у тлумачному словнику зазначено, що аналітик – це фахівець, що займа-
ється аналізом речовин [9, с. 28].

Варто погодитися з думкою зарубіжних науковців, які зазначають, що аналітик – це поняття 
більш ширше, аніж просто експерт у певній галузі знань, його інтелектуальний інструментарій 
і досвід практичної діяльності більш ширший і не обмежений одним предметом. Аналітик воло-
діє сукупністю інтелектуальних технологій, що дає змогу адекватно відображати сутність явищ 
і процесів, виявляти основні тенденції їх розвитку, прогнозувати і створювати наукову основу 
для управлінських рішень [1, с. 15].
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На нашу думку, у цьому контексті експерт – це відповідальна особа, яка проводить правову 
експертизу нормативно-правових актів, володіє спеціальними знаннями, має високий теоретич-
ний і практичний досвід, зокрема, у тій галузі права, яку у майбутньому буде регламентувати цей 
проект закону, дотримується чітко визначеної процедури проведення експертизи, здійснює аналі-
тичну діяльність за допомогою методів аналітичного дослідження (зокрема, аналізу та синтезу) за 
результатами якого надає об’єктивний експертний висновок про виявлені позитивні та негативні 
сторони законопроекту.

Висновки. Узагальнюючи сказане, варто зазначити, що правова експертиза нормативно-пра-
вових актів на стадії нормопроектування повинна розглядатись як засіб аналітичної діяльності, 
адже за допомогою цього експертного дослідження можна спрогнозувати дію закону у майбут-
ньому, а також запобігти настанню негативних наслідків.
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Корнієнко В. С. Правова експертиза як засіб аналітичної діяльності
У статті проведено загальнотеоретичне дослідження правової експертизи нормативно-правових актів на 

стадії нормопроектування як засобу аналітичної діяльності, адже нині все більше вчених у своїй дослідницькій 
діяльності звертаються до засобів, прийомів та методів аналітики. Проаналізовано праці різних учених, як віт-
чизняних, так і зарубіжних, які займалися цією тематикою. Окремо визначено поняття «аналітика», «правова 
аналітика» та «аналітична діяльність», які розглядались як загальне поняття. Зазначено, що поряд із кате-
горіями «аналітика», «аналітична діяльність» досить широко вживається поняття «інформаційно-аналітична 
діяльність». Досліджено питання «правової експертизи» як конкретне поняття, тобто як інститут аналітичної 
діяльності. Розкрито поняття «аналітик» та «експерт». Зазначено, що суб’єкт, який проводить правову екс-
пертизу (експерт), повинен здійснювати аналітичну діяльність. Надано різні підходи до визначення вказаних 
понять, а також запропоновано власне визначення цієї категорій.

Ключові слова: аналітика, аналітик, правова аналітика, аналітична діяльність, правова експертиза, експерт. 

Kornienko V. Legal examination as a means of analytical activity
The article deals with the general theoretical study of legal expert examination of normative legal acts at the stage 

of normative design as a means of analytical activity, because nowadays more and more scientists in their research 
activities are turning to means, methods and methods of analysis. The works of different scientists, both domestic and 
foreign, who were engaged in this subject are analyzed. Separately, the notion of «analytics», «legal analytics» and 
«analytical activity» are defined, which were considered as a general concept. It is noted that along with the categories 
of «analytics», «analytical activity» is widely used the concept of «information and analytical activity». The question 
of «legal expertise» as a concrete concept, that is, as an institute of analytical activity, is investigated. The concept 
«analyst» and «expert» are revealed. It is noted that the subject conducting the legal examination (expert) should carry 
out analytical activity. Various approaches to the definition of these concepts are given, as well as the proposed defini-
tion of these categories.

Key words: analyst, analyst, legal analytics, analytical activity, legal expert examination, expert.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ІНТЕРЕСІВ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 
(ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ)

 Постановка проблеми. Реалізація державних інтересів є питанням, яке породжує у правовій 
системі чи не найбільшу кількість проблем, труднощів, протиріч. 

Реалізація держаних інтересів є необхідністю. Це пов’язано з природою держави як право-
вого і суспільного явища. Держава наділена певними завданнями, цілями. Вона здатна виконати 
покладені на неї завдання тоді, коли державні інтереси отримують реалізацію. Без ефективних 
механізмів реалізації державних інтересів неможливо досягти виконання завдань держави, які 
стоять перед нею на певному історичному етапі. 

Особливо ефективність виконання державою її завдань через реалізацію держаних інтересів 
актуальна сьогодні, коли необхідно втілити засади демократичного ладу і соціальної держави. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У науці визнається, що ефективне здійснення 
державою своїх повноважень є однією з гарантій реалізації прав людини: діяльність органів дер-
жавної влади є одним із засобів забезпечення реалізації прав і свобод громадян [1, с. 135], а діяль-
ність державної служби має бути орієнтована на демократичні цінності [2, с. 102]. У контексті 
реалізації принципу соціальної держави, що закріплений у Конституції України, наголошується, 
що всі державні інститути, посадові особи повинні бути націлені у своїй діяльності на виконання 
цього принципу [3, с. 54].

При нездатності держави реалізувати державні інтереси і, як наслідок, гарантувати втілення 
правових принципів, забезпечити функціонування правових інститутів, засад прав людини і вер-
ховенства права такі принципи, інститути, засади залишатимуться ілюзорними, позбавленими 
практичного змісту. 

Водночас діяльність держави з реалізації державних інтересів обмежена низкою чинників.  
Це правові, суспільно-політичні, економічні, міжнародно-правові фактори. Питома вага тут нале-
жить базовим гарантіям фундаментальних прав людини, правам власності, що закріплені на рівні 
законодавства України і у міжнародному праві, міжнародно-правовим зобов’язанням держави 
в деяких інших сферах, наприклад, міжнародним угодам у сфері захисту іноземних інвестицій. 
Усі ці фактори визначають своєрідні межі, у яких держава може здійснювати повноваження щодо 
реалізації своїх інтересів, а також нерідко входять у конфлікт, протистоять цим повноваженням 
і діяльності держави з реалізації державних інтересів. Особливо рельєфно це проявляється, коли 
йдеться про міжнародні зобов’язання держави. Провідне місце тут займає Конвенція про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція), додаткові протоколи до неї, ратифі-
ковані Україною, а також стандарти захисту прав людини, вироблені практикою Європейського 
суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) у процесі застосування норм Конвенції. Діють міжнародні уго-
ди, присвячені захисту прав осіб та організацій в окремих, більш вузьких сферах, зокрема в галузі 
поводження з іноземними інвестиціями та захисту прав іноземних інвесторів [4, с. 570–572]. Такі 
угоди встановлюють зобов’язання держави у сфері захисту іноземних інвестицій і тим самим по-
кладають на неї певні обмеження у реалізації державою своїх інтересів. Важливу роль відіграє 
практика міжнародних судових й арбітражних установ із застосування цих угод, яка виробила 
підходи до тлумачення певних стандартів захисту іноземних інвестицій, до оцінки правомірності 
дій держав з точки зору вимог міжнародного права в сфері захисту інвестицій. Такі міжнародні 
зобов’язання, стандарти, закріплені в міждержавних угодах, встановлюють обмеження повнова-
жень держави щодо реалізації державних інтересів. 

У зарубіжній літературі з цієї проблеми визнано, що суверенне право держави здійснювати 
законотворення не лише в економічних питаннях, а й у сфері природоохоронних, податкових та 
навіть трудових відносин піддається суттєвим обмеженням через положення про непряму екс-
пропріацію [5, с. 116–150] та його застосування міжнародними судами [6, с. 960]. Тому важливим 
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і водночас проблемним завданням є знайти рівновагу між суверенними повноваженнями держа-
ви, її обов’язком забезпечити реалізацію державних інтересів, з одного боку, та міжнародно-пра-
вовими інститутами, міжнародними зобов’язаннями держав, покликаними захистити права при-
ватних осіб – з другого. В іноземній літературі з проблем міжнародного права прямо визнають, 
що діяльність міжнародних установ щодо вирішення інвестиційних спорів між державами та при-
ватними особами-інвесторами і зводилася саме до пошуку справедливого балансу між правами 
інвестора та правом держави здійснювати нормативне регулювання відносин [7, с. 456]. 

Дотримання такого балансу є вимогою й національної правової системи України. На це вказу-
вав Конституційний Суд України (п. 3.3) [8].

Тобто держава зобов’язана реалізовувати державні інтереси, але водночас повинна дотриму-
ватися у цьому процесі низки обмежень, залишаючись у певних рамках. За таких умов виникає 
запитання: яким чином слід діяти державним органам, законодавцю, судовій системі реалізуючи 
державні інтереси? 

 Для пошуку відповіді на це запитання головною є природа державних інтересів.
Мета статті полягає у дослідженні ознак, природи, характеру державних інтересів, які повин-

ні отримати реалізацію у правовій системі України. 
Основні результати дослідження. Питання про природу державних інтересів є надзвичайно 

актуальним з огляду на те, що нерідко має місце не зовсім коректне розуміння інтересів держа-
ви. Відбувається їх безпідставне ототожнення з інтересами посадових осіб, окремих державних  
органів, політичних та фінансово-економічних груп, організацій. Ці інтереси іноді розглядаються 
як державні інтереси, хоча за своєю сутністю такими не є. Зазначена тенденція має місце у різ-
них сферах правової системи: на рівні правотворчої діяльності органів законодавчої і виконав-
чої влади, у процесі правозастосування тощо. Як наслідок, державно-владні механізми задіяні 
для реалізації саме таких – вузьковідомчих, корпоративних, політичних інтересів. Тоді як дійсні  
інтереси держави залишаються «без уваги» законодавця чи органів державного управління, або 
взагалі інтереси держави, так би мовити, підпорядковуються цим псевдодержавним інтересам. 
Відомі випадки, коли такі ситуації отримували оцінку з боку ЄСПЛ як несумісні з міжнародними 
зобов’язаннями України щодо захисту прав людини. В одній із відомих справ, яка розглядалася 
ЄСПЛ із 2003 по 2013 рр., він, по суті, визнав, що втручання державних органів у майнові права 
приватного господарюючого суб’єкта (шляхом перегляду і скасування остаточного судового рі-
шення, яким були визнані майнові вимоги цього суб’єкта) мали на меті не загальний інтерес, що 
полягав у необхідності виправлення серйозних судових помилок, тобто забезпечення належного 
здійснення правосуддя, а були обумовлені вузьковідомчими інтересами державних органів і по-
садових осіб. Як вказав ЄСПЛ, таке втручання у майнові права базувалося виключно на незгоді 
державних органів із судовим рішенням, яке було переглянуто ніби у зв’язку з нововиявленими 
обставинами (параграф 151) [9]. У підсумку ЄСПЛ зобов’язав державу сплатити на користь по-
терпілої організації як компенсацію за допущені порушення найбільшу в історії України й одну 
із найбільших за час існування ЄСПЛ грошову суму (параграф 94) [10]. Компенсацію було спла-
чено із коштів державного бюджету. Зрозуміло, що дійсним інтересам держави це аж ніяк не 
відповідало. 

Правильне розуміння державних інтересів повинне ґрунтуватися насамперед на наукових під-
ходах щодо природи інтересу як явища загалом та інтересу як правової категорії зокрема. 

У науковій літературі отримав розвиток підхід до інтересу як до складної у структурному 
відношенні категорії. Основним елементом у структурі інтересу визнають потребу. Однак до 
змісту інтересу відносять також засоби задоволення відповідних потреб. Іноді серед складових 
інтересу називають також усвідомлення необхідності втілення потреби та можливостей для цьо-
го [11, с. 7]. Тому інтерес можна розглядати як складне структурне явище, яке включає в себе 
об’єктивно існуючі потреби носія інтересу, усвідомлення цих потреб, а також наявність відпо-
відних засобів і методів їхньої реалізації. Підходи до визначення державних інтересів повинні 
спиратися на розроблені наукою положення про ознаки, природу, структуру інтересу.

Міжнародно-правові норми, інститути міжнародного права становлять великий пласт обме-
жень, яких повинна дотримуватися державна влада при реалізації державних інтересів. Між-
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народно-правові зобов’язання держави, міжнародно-правові інститути справляють вплив і на  
національну правову систему України. Тому підходи до розуміння державних інтересів, що  
мають місце у цьому контексті в міжнародному праві є одним із головних моментів. 

Сам термін «інтереси держави» не набув поширення. Наприклад, у Конвенції йдеться про  
інтереси національної та громадської безпеки, інтереси економічного добробуту країни, інтереси 
охорони публічного порядку, здоров’я, моралі, інтереси територіальної цілісності. Додатковий 
Перший протокол до Конвенції, гарантуючи право особи на мирне володіння майном, передба-
чає, що таке право може бути обмежене в інтересах суспільства.

Детальніше ознаки державних інтересів розкриті у практиці ЄСПЛ. Протягом десятиліть його 
юриспруденція виробила детальні підходи стосовно стандартів захисту прав людини, зокрема й 
щодо тлумачення інтересів держави як підставу для обмеження цих прав. Практично у кожному 
рішенні, яке стосується правомірності дій держави щодо обмеження прав фізичних або юридич-
них осіб, ЄСПЛ так чи інакше торкається питання природи державних інтересів. 

На основі аналізу підходів ЄСПЛ можна говорити про ознаки державних інтересів. Природа 
державних інтересів пов’язується із суспільними потребами. Інакше кажучи, Суд визнає, що дер-
жавні інтереси ґрунтуються на загальних, суспільних потребах. Це випливає із позиції щодо фор-
мування таких інтересів, яку він неодноразово повторював у своїх рішеннях і яка протягом років 
вилилася в усталену формулу. ЄСПЛ вказує, що з огляду на те, що державні органи влади мають 
безпосередню обізнаність про своє суспільство і його потреби, ці органи влади краще, ніж між-
народний суддя, можуть оцінити, що є у загальному або публічному інтересі (параграф 56) [12]. 

Ще одна головна властивість цих інтересів полягає у тому, що вони визнаються державою, 
походять від неї, розглядаються нею як пріоритетні. Тобто вони отримують державне визнання. 
Держава виступає виразником цих інтересів. Такий висновок випливає із концепції «margin of 
appreciation» (що приблизно може бути перекладено як «свобода розсуду»). Цю концепцію по-
слідовно використовує ЄСПЛ при вирішенні питання про відповідність дій держав положенням 
Конвенції. Вона означає, що державна влада, зокрема й законодавча, користуються широкою сво-
бодою розсуду (wide margin of appreciation), вирішуючи, що є у державному, загальному інтересі. 
Тобто ці інтереси формулює держава. Крім того, ЄСПЛ дотримується позиції, що він, як правило, 
не буде ставити під сумнів наявність загального інтересу, визначеного державою, якщо тільки 
рішення державних органів явно позбавлено розумного підґрунтя (параграф 65) [13].

Аналіз підходів ЄСПЛ до категорії державних, загальних інтересів вказує, що такі інтереси не 
лише повинні ґрунтуватися на загальносуспільній потребі, на пріоритетних завданнях держави 
щодо задоволення цієї потреби. Зазначені інтереси повинні бути безпосередньо, реально спрямо-
вані на задоволення відповідної потреби. Засоби реалізації потреби, обрані державною владою, 
повинні призводити до реалізації цієї потреби. У протилежному разі дії держави не розглядають-
ся як дії в загальному інтересі, а обмеження прав особи, зумовлені такими діями, розцінюються 
ЄСПЛ як порушення міжнародних зобов’язань держави. Так, в одній зі справ майнові права осо-
би були обмежені – особа була позбавлена права власності – на підставі законодавчого акта, який 
начебто мав на меті забезпечити протягом перехідного періоду на початку 90-х років реституцію 
прав колишніх власників, які потерпіли від тоталітарного режиму. ЄСПЛ визнав, що ця мета 
в принципі відповідає загальному інтересу. Проте законодавчу норму, на підставі якої особа була 
позбавлена власності, було прийнято у 1997 р. Тобто набагато пізніше «перехідного періоду» на 
початку 90-х років, коли подібні дії державних органів могли вважатися виправданими з огляду 
на загальні інтереси. Відтак ЄСПЛ дійшов висновку, що вилучення майна особи не мало право-
мірної мети в загальному інтересі (параграфи 46–48, 51) [14], а держава-відповідач порушила 
положення Першого протоколу до Конвенції.

В іншій справі уряд держави-відповідача стверджував, що держава, обмежуючи майнові права 
особи, діяла у загальному інтересі, а саме: норми законодавства, на підставі яких було здійснено 
конфіскацію майна особи, були спрямовані на попередження отримання доходів від злочинної 
діяльності та запобігання ухиленню від сплати податків, що відповідало загальному, державному 
інтересу. ЄСПЛ не погодився із такою позицією. Він вказав, що питання, пов’язані з конфіска цією 
доходів від злочинної діяльності та запобіганням ухиленню від сплати податків регулювалися не 
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нормами, на підставі яких було конфісковано майно особи у цій справі, а іншими законодавчими 
нормами. Тому норми, що стали підставою для обмеження прав заявника, не мали правомірної 
мети в загальному інтересі (параграфи 53–55) [15]. Інакше кажучи, засоби, застосовані держав-
ною владою, не були безпосередньо спрямовані на задоволення загальносуспільної потреби, яка 
в у цьому разі полягала у протидії злочинним проявам і запобіганні несплаті податків. Тому й 
обмеження майнових прав приватної особи було визнано ЄСПЛ безпідставними з точки зору  
необхідності реалізації загальних інтересів. Це стало достатнім для того, щоб Суд встановив  
порушення Конвенції в діях держави.

Висновки. Реалізація держаних інтересів є обов’язком державної влади. У процесі реалізації 
державних інтересів провідну роль відіграє питання природи державних інтересів, їх правиль-
ної ідентифікації. Некоректне розумінні інтересів держави призводить до того, що дії органів 
влади стають несумісними з принципами правової системи України, а також міжнародними 
зобов’язаннями держави. Розуміння державних інтересів повинне ґрунтуватися на усталених на-
укових підходах щодо природи інтересу як складного у структурному розумінні явища та вра-
ховувати тлумачення цих інтересів у міжнародній практиці. Для реалізації державних інтересів 
у правовій системі України наявності самого лише державного інтересу недостатньо. У процесі 
такої реалізації держава повинна дотримуватися певних вимог, обмежень, критеріїв, що стано-
вить важливий напрям подальших досліджень. 
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Кубко А. Є. Реалізація державних інтересів у правовій системі України (теоретико-прикладні аспекти)
Стаття присвячена теоретичним проблемам реалізації державних інтересів у правовій системі України. Дослі-

джується питання необхідності забезпечення інтересів держави, теоретичні і законодавчі положення щодо необ-
хідності реалізації цих інтересів. Аналізується обов’язок держави щодо реалізації державних інтересів у право-
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вій системі з точки зору природи держави як правового явища, її завдань, функцій, мети діяльності в сучасних 
умовах. Розглядається проблема обмежень державної влади у її діяльності щодо реалізації державних інтересів, 
окреслюються фактори правового характеру, що зумовлюють такі обмеження. Одним із основних питань визна-
чено питання правильної ідентифікації державних інтересів, недопустимість безпідставного ототожнення їх зі 
схожими категоріями, такими як інтереси посадових осіб, окремих державних органів тощо. Досліджується при-
рода інтересів держави з точки зору положень правової системи країни та норм міжнародного права.

Ключові слова: держава, державні інтереси, державна влада, міжнародне право. 

Kubko A. Realization of state interests in the legal system of Ukraine (applied-theoretical aspects)
The article addresses problems of state interests realization in the legal system of Ukraine being the matter giving 

rise to perhaps the largest range of legal issues, conflicts and hardships. The matters of necessity of the state interests 
protection as well as the theoretical notions and the legislative provisions are dealt with. 

The obligation incumbent on the state to secure protection of the state interests in the legal system is analyzed from 
the perspective of the nature of the state as a legal phenomenon, its goals, functions and purposes under the modern 
conditions. The modern state bears an obligation to secure basic legal principles, rule of law, fundamental rights and 
freedoms, protection of the national security and integrity as well as series of other tasks in social, financial, administra-
tive and many others different spheres. These obligations can only be fulfilled by the state where the state interests are 
duly realized and protected. Against this background the realization of the state interests is an alienable duty of the state. 

The article further address the issues of restrictions of the state’s activities in the process of the state interests real-
ization. The legal factors giving rise to such restrictions are outlined. In the course of the state interests protection the 
state is always restricted by series of factors arising out of the domestic legal order as well as out of the international 
obligations undertaken by the state related inter alia to obligations to respect fundamental human rights and freedoms, 
to comply with foreign investments protection standards. These standards and the states’ obligation impose certain 
limits on the state’s power to act in the state interests and are able, moreover, to give rise to conflict with such power. 

The matter of correct identification of the state interests is considered one of the key questions. This is of particular 
importance considering that various interests not being genuine the state interests such as the interests of state organs, 
officials, corporations are often groundless equated with the state interest resulting in the state machinery pursuing such 
pseudo-state interests while true needs of the state and the society are disregarded. 

The nature of the state interests is addressed from the perspective of the notions of the domestic legal order of 
Ukraine as well as from that of the international law standards and firm the standpoint of legal doctrine. 

Key words: state, state interests, state power, international law.
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«HATE SPEECH» – ДИСКРИМІНАЦІЯ ЧИ ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ СЛОВА? 
(АНАЛІТИЧНА РОЗВІДКА)

Постановка проблеми. «Нate speech» («мова ворожнечі») – новий термін, який не є загаль-
новживаним в українському правознавстві і переважно набуває свого вживання в журналістиці, 
однак проблеми, які криються під цим поняттям, існують вже довгий час і зайняли певне місце 
в правовій площині національних законодавств інших держав та міжнародного права. Про новиз-
ну терміна «мова ворожнечі» говорить навіть той факт, що його тлумачення ще не включено до 
юридичних та інших словників. Утім, проблеми і колізії, які трапляються у сфері прав людини, 
вимагають відповідного реагування як з боку юридичної науки, так і практики. 

У свідомості (ментальності) юристів мова – це насамперед засіб матеріалізації думки і волі 
законодавця. Традиційно вона вважається лише інструментом мислення. Однак сутність її ролі 
у праві значно ширша. Мова є основою права, право розглядається як мовне явище, мова – його 
плоть і кров [1, с. 476]. Водночас практика зарубіжних країн доводить, що за певних обставин 
і контексту мова як спосіб вільного вираження думки може виявитися протиправним діянням, що 
тягне юридичну відповідальність. З огляду на вказане актуальною є потреба виявлення так званих 
«маркерів» класифікації такого явища, як «hate speech».
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняному правознавстві термін «мова во-
рожнечі» («hate speech») лише останнім часом стає об’єктом наукових розвідок, зокрема таких 
учених, як С. Лихова, Г. Рибальченко, М. Медведєва та інші й досліджується, як правило, з огляду 
на міжнародно-правову практику у контексті дискримінації, нетерпимості або кримінального по-
карання за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, 
релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Найважливіші аспекти досліджува-
ної проблеми зайняли належне місце в царині журналістики, що висвітлено, зокрема, у публіка-
ціях Р. Кухарчука, В. Савончака і пов’язується з обмеженням свободи слова.

Водночас існує необхідність вивчення філологічного зрізу змісту поняття «мова ворожнечі», 
його етимології, адже цей термін відсутній в енциклопедичній літературі, хоча й існують тлума-
чення окремих його складових (О. Кочмар, К. Сєдов та ін.). 

Зазначене вказує на потребу комплексного підходу до цієї проблеми, що збагатить юридичну 
науку аргументованими висновками стосовно чітких критеріїв застосування «hate speech» як дис-
кримінаційного явища чи такого, що принижує честь та гідність, що не стане на заваді реалізації 
прав людини, зокрема, свободи вираження поглядів та свободи слова.

Метою статті є аналітико-правовий аналіз поняття «мова ворожнечі» («hate speech») та ви-
значення критеріїв його застосування у царині прав людини (як захисту від дискримінації, а не 
порушення свободи слова).

Основні результати дослідження. Оскільки поняття «мова ворожнечі» («hate speech») від-
сутнє в юридичних енциклопедичних виданнях, то варто звернутися до синонімічних понять, 
таких, наприклад, як ксенофобія і ворожнеча. Під ксенофобією (від грец.  «ксенос» – «чужи-
нець», «незнайомець», та «фобос» – «страх») розуміють різке несприйняття особою чи національ-
ною лінгвокультурною спільнотою чужої культури, мови, поведінки, манери спілкування тощо.  
На рівні державної політики може виявлятись як дискримінація за національно-культурними 
ознаками [6]. Натомість «ворожнеча» тлумачиться як відносини і дії між ким-небудь, пройняті 
ненавистю, недоброзичливістю, ворогування [10, с. 520].

Т. Мендель наголошує, що у законодавстві зазначене поняття може займати місце, очевидно, 
з огляду на внутрішню особливість права, його «емоційну» складову, яка виявляється у характе-
рі заборонених виразів, а також щодо характеру шкоди, яка виправдовує таку заборону. Також 
однією з особливостей законодавчого визначення і регулювання «мови ворожнечі» є труднощі 
у доказуванні причинно-наслідкового зв’язку між пропагандою ненависті і спричиненою шко-
дою. Тому тлумачення і здійснення права бути вільним від шкоди, спричиненої мовою ненависті, 
вимагає тонкого балансу між правами на рівність і свободу тих, хто говорить, і тих, хто слухає 
[18, с. 7–8]. 

Тобто має бути чіткою межа, яка б відрізняла висловлювання як потребу у толерантності чи 
в попередженні руйнівних суспільних явищ, як проголошення правди від виразу ненависті, як 
моральний загальносуспільний імператив тощо.

Оскільки такі критерії не є чітко регламентованими, то право на свободу вираження поглядів 
іноді розглядається як цінна спадщина, а іноді – як небезпечний інструмент. Воно може бути 
величезним джерелом повноважень, але може також призводити до зловживань. Згідно з відпо-
відними нормами Ради Європи питання полягає не так у тому, чи треба обмежувати здійснення 
права на свободу вираження поглядів, як у тому, яким чином це робити та якою мірою. З цієї при-
чини Рада Європи не розцінює право на свободу вираження поглядів як абсолютне і не розглядає 
його окремо. Натомість вона поміщає його у систему тісно пов’язаних між собою прав людини 
[8, с. 7].

У статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) 
зазначається: «1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу 
дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів 
державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцен-
зування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств. 2. Здійснення 
цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і відповідальністю, може підлягати таким фор-
мальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом в інтересах національної 
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безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для охорони порядку або запобігання 
злочинам, для охорони здоров’я або моралі, для захисту репутації або прав інших осіб, для запо-
бігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторон-
ності суду і є необхідними в демократичному суспільстві» [3, с. 13].

Як правило, право на свободу вираження поглядів розглядається як цілісне поняття. Однак на 
практиці права промовців, слухачів та третіх сторін можуть відрізнятися або навіть доповнювати 
одно одне. Як-то, «право» промовця робити образливі заяви расистської спрямованості проти-
стоїть «праву» слухача не бути жертвою расизму. І все це має бути розглянуто у співвідношенні 
з «правом» або прагненням третіх сторін не допускати публічних заяв расистського характеру 
[8, с. 9]. У цьому разі обмеження свободи слова пов’язане з їх образливим, тобто принижуючим 
гідність, характером.

Як відомо, єдиного визначення терміна «мова ненависті» у міжнародному законодавстві не  
існує. Однак низка міжнародних правових документів визначає певні критерії розпізнавання 
«hate speech».

Парламентська Асамблея Ради Європи у резолюції № 1728 (2010 р.) «Дискримінація на осно-
ві сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності» спеціально засудила таку мову щодо ЛГБТ.  
Зокрема, вона наголошує, що найважливіше завдання усіх органів державної влади полягає 
у тому, щоб не лише дієво та ефективно захищати права, закріплені у правозахисних міжнарод-
них документах, а й у тому, щоб утримуватися від висловлювань, які можуть призвести до уза-
конення і заохочення дискримінації чи ненависті, викликаної нетерпимістю. Межа між вислов-
люваннями, направленими на розпалювання ненависті і яка сприяє скоєнню злочинів, і свободою 
слова має визначатися з урахуванням прецедентної практики Європейського суду з прав людини 
(далі – ЄСПЛ) [14].

Рекомендація Ради Європи № 97 (20) «Про наклепницькі висловлювання», що ухвалена Ко-
мітетом Міністрів 30 жовтня 1997 р. на 907 засіданні заступників міністра, використовує термін 
«наклепницьке висловлювання», під яким розуміють «такий, що охоплює всі форми висловлю-
вань, які поширюють, підбурюють, заохочують чи виправдовують расову ненависть, ксенофобію, 
антисемітизм або інші форми ненависті, що ґрунтується на нетерпимості, у т. ч. нетерпимості, що 
знаходить своє вираження у войовничому націоналізмі й етноцентризмі, дискримінації та воро-
жості стосовно меншин, мігрантів і осіб іммігрантського походження» [15, с. 49].

У принципі 5 цієї Рекомендації зазначається: «Національне законодавство й практика мають 
дозволяти представникам прокуратури й інших органів влади, які мають аналогічні повноважен-
ня (звичайно, в межах їхньої компетенції), приділяти особливу увагу справам, в яких ідеться про 
наклепницькі висловлювання. У зв’язку з цим такі органи повинні, зокрема, ретельно проаналі-
зувати право підозрюваного на свободу вираження поглядів, оскільки накладення кримінальних 
санкцій є, зазвичай, серйозним втручанням у цю свободу. Приймаючи рішення про накладення 
кримінальних санкцій на осіб, які звинувачуються в злочинах, пов’язаних із наклепницькими ви-
словлюваннями, уповноваженим судовим органам слід неухильно дотримуватися принципу про-
порційності» [15, с. 49].

Із наведеного принципу виокремлюється такий «маркер» «мови ворожнечі», як наклеп, тобто 
такі висловлювання, що не відповідають дійсності. У цьому разі наклеп не можна вважати правом 
людини на свободу вираження поглядів.

Власне й постає проблема, у якому разі ще, окрім наклепу, проходить межа між свободою ви-
раження поглядів, мовою ворожнечі та правом на недискримінацію?

Зокрема, з метою визначити, чи було порушено ст. 10 Конвенції, ЄСПЛ розробив тест для пе-
ревірки, що складається із декількох етапів. Так, при виявленні втручання у здійснення права на 
свободу вираження поглядів, це втручання повинне: 

• передбачатися законом – бути достатньо зрозумілим і розумною мірою прогнозованим щодо 
його наслідків; 

• мати законну мету – відповідати одній із цілей, перелічених у ст. 10 (2); 
• бути необхідним у демократичному суспільстві – відповідати «невідкладній суспільній по-

требі» та бути пропорційним до законної мети. 
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Держави мають певну свободу дій, право розсуду, у визначенні порядку регулювання свободи 
вираження поглядів. Межі цієї свободи дій, яка є предметом нагляду ЄСПЛ, можуть різнитися. 
Держави мають досить обмежену свободу дій у тому, що стосується свободи вираження політич-
них поглядів, та більш широку – у тому, що стосується питань громадської моралі, пристойності 
або релігії. Як правило, це пояснюється відсутністю європейського консенсусу щодо доречності 
та порядку здійснення регулювання у цих галузях [8, с. 13].

З огляду на зазначене можливо виокремити ще такі «маркери» – обмеження свободи слова 
може відбуватися лише відповідно до чинних норм національного законодавства та відповідати 
основам суспільної моралі.

Зокрема, аналізуючи практику застосування норм законодавства про «мову ворожнечі» у краї-
нах західної Європи, українські дослідники виявили таке.

У Великій Британії діє Закон про суспільний лад 1986 р., ст. 18 якого декларує, що «людина, 
яка використовує погрози, образи чи образливі слова або поведінку, або демонструє будь-які 
письмові матеріали, які містять погрози або є образливими, визнається винною у скоєнні злочину 
за таких умов: а) вона має намір таким чином розпалити расову ненависть, або б) враховуючи всі 
обставини, расова ненависть, таким чином, ймовірно, буде збільшуватися». Розділ 5 Закону про 
суспільний лад дає визначення та ознаки дій, які класифікуються як злочин на підставі ненависті. 
Головною ознакою є використання погроз або погрозливих слів «у межах слуху або зору людини, 
що, можливо, стане причиною переслідування, тривоги або стресу». Прикладом використання 
цієї норми є події 2015 р., коли Ф. Нгоул був виключений з університету за негативний комен-
тар щодо одностатевого шлюбу на своїй сторінці у соціальній мережі. Керівництво університету 
стверджувало, що його коментарі порушили Кодекс поведінки.

Кримінальний кодекс Данії у ст. 226 (б) передбачає кримінальну відповідальність за «вираз 
і поширення расової ненависті». Ознакою злочину є використання загрозливої або образливої 
мови щодо широкого кола осіб. Практика застосування цієї норми свідчить про таке: у 2010 р. 
прокуратура звернулася із позовом про зняття депутатської недоторканності з депутата Й. Ланг-
балле, якого звинуватили за публікацію статті про «повзучу ісламізацію Європи» і підлеглий 
статус жінок-мусульманок.

Також у 2002 р. у Швеції був прийнятий Закон «Про розпалювання ворожнечі», в якому міс-
титься норма про обмеження церковних проповідей. Із цього приводу канцлер юстиції зробив 
публікацію про те, що проповідь може вважатися кримінальним правопорушенням, якщо вона 
містить інформацію про те, що, наприклад, гомосексуалізм є «абсолютно протиприродним яви-
щем» [9, с. 99–100]. 

Наголошується, зокрема, що під категорію «hate speech» має потрапляти не лише агресивна 
лексика, що закликає до дискримінації чи принижує, а й створює негативні стереотипи щодо пев-
них соціальних груп населення. Українські дослідники наголошують, що проведення межі між 
грубими словами й образливими висловами для людини або групи осіб – це вкрай суб’єктивна 
справа. Тому судові переслідування з перспективою адміністративного чи кримінального пока-
рання за слова і висловлювання виглядають неоднозначно [9, с. 99].

Україна також вже набуває практику у вирішенні аналогічних питань, за виключенням, що це 
відбувається поза межами встановленого законодавством судового процесу. 

Так, 26 січня 2018 р. на сайті Президента України громадянином В. Танцюрою, відповідно до 
Закону України «Про зверненнями громадян», було оприлюднено петицію (№ 22/042484-еп) із 
проханням вжити заходів для захисту традиційних сімейних цінностей і припинення пропаган-
ди гомосексуалізму. Автор петиції висловлював обґрунтовану критику і занепокоєння способом 
життя та ідеологією одностатевих сексуальних стосунків, які активно пропагуються у суспільстві 
і становлять загрозу сімейним цінностям, та закликав Президента України захистити психіку ді-
тей та підлітків від її нищення, яке відбувається через пропагування в Україні девіантних форм 
статевої поведінки. 

Однак станом на 28 березня 2018 р. оприлюднення цієї Петиції, яку вже підписали майже 
23 тис. громадян України із необхідних 25 тис., було припинено на підставі звернення Представ-
ника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав дитини, 
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недискримінації та гендерної рівності А. Філіпішиної. Остання висловила думку про те, що в пе-
тиції містяться ознаки підбурювання до дискримінації за ознакою так званої «сексуальної орієн-
тації та гендерної ідентичності». При цьому встановлення факту підбурювання до дискримінації 
відбувалося не у судовому порядку, а одноособово, всупереч висловленій позиції майже 23 тис. 
громадян України.

Дії посадових осіб щодо вилучення петиції, на наше переконання, є прямим проявом дискри-
мінації як щодо автора петиції В. Танцюри, так і громадян України, які не підтримують ідеологію 
ЛГБТ-спільнот щодо розуміння сім’ї. Зокрема, такі дії є дискримінацією за ознаками переконань 
згідно зі ст. 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» [2].

Наведена практика доводить, що визначене Конвенцією право людини на свободу вираження 
поглядів не просто підлягає обмеженню, а має суворе «табу» на свободу висловлювання щодо 
конкретних груп осіб чи явищ. При цьому не береться до уваги критерій істини чи образи, що 
прямо пов’язується із поняттями честі та гідності особи, що, на нашу думку, має відрізняти сво-
боду слова від мови ворожнечі. З цією метою необхідно визначити зміст термінів «образа» та 
«істина». 

Доцільно звернутися до ст. 126 Кримінального кодексу УРСР 1960 р., що втратив чинність 
[2], де містилося поняття образи, якою вважалося приниження людської гідності в непристойній 
формі. Непристойними визнаються вживання інвективної (різкої, лайливої) лексики, застосу-
вання непристойних жестів, міміки тощо. Образа може відповідати або не відповідати дійсності 
[16, с. 228].

Поняття честі та гідності також невід’ємне від поняття істини (правди), якою є той зміст на-
ших знань, який не залежить від нас, а визначається як об’єктивна реальність. Однак ніхто не 
може володіти істиною у повному обсязі, тому кожна людина повинна шанувати право іншої 
на істину, тобто на власну думку, на своє розуміння. А доводити слушність власної думки у цій 
царині можна лише силою фактів і доказів. П. Рабінович наголошує, що справжня істинність на-
ших знань визначається не суб’єктивними міркуваннями про ці знання самих людей, а їх відпо-
відністю дійсності і пересвідчитися у цьому можна лише у процесі практичної діяльності, яка є 
головним критерієм (мірилом) вірогідності істини [13, с. 265–266].

В аспекті свободи слова слід наголосити, що навіть істинні, об’єктивні знання та реальність 
щодо іншої людини повинні стримуватися з огляду на її честь і гідність тією мірою, в якій певні 
висловлювання не матимуть характеру очевидної образи та приниження.

Протилежним істині у досліджуваному нами контексті є поняття наклепу, під яким розуміють 
поширення завідомо неправдивих вигадок, що ганьблять іншу особу (ст. 125 Кримінального ко-
дексу України, що втратив чинність). Тому, не залежно від характеру висловлювання думки, вона 
не може бути недостовірною.

Зокрема, згідно з п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 27 лютого 2009 р. 
«Про судову практику у справах про захист гідності, честі фізичної особи а також ділової репута-
ції фізичної та юридичної особи» [11] (далі – Постанова) недостовірною вважається інформація, 
яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події та явища, 
яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (непо-
вні або перекручені). 

Також у п. 4 Постанови вказується, що поняття гідності, честі чи ділової репутації є морально-
етичними категоріями й одночасно особистими немайновими правами, яким закон надає значен-
ня самостійних об’єктів судового захисту. Зокрема, під гідністю слід розуміти визнання цінності 
кожної фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної цінності, з честю пов’язується позитивна 
соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на відповідності її діянь (поведінки) 
загальноприйнятим уявленням про добро і зло. Тому при розгляді цивільних справ, порушених 
у порядку ст. 7 Цивільного кодексу України, суди повинні з’ясовувати, чи було поширено відо-
мості, про спростування яких пред’явлено позов, чи порочать вони честь, гідність і ділову ре-
путацію позивача та чи відповідають вони дійсності [12]. Тобто при вирішенні питання про об-
меження свободи слова слід зважати на причинно-наслідковий зв’язок висловлювань з образою, 
приниженням тощо. 
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Водночас постає інше питання, з яким частіше за все пов’язують саме «hate speech», – це проб-
лема дискримінації, і саме через її призму виникає колізія прав людини.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Украї-
ні» дискримінацією визнається ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічно-
го та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, 
мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає 
обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, вста-
новленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрун-
товану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними [2]. Із цього поняття виплива-
ють визначення непрямої та прямої дискримінації, підбурювання до дискримінації, пособництво 
у дискримінації тощо.

Тобто зі змісту статті випливає, що обмеження свободи слова можливе лише у випадку, 
якщо висловлювання не просто здається дискримінаційним, що може бути суб’єктивною дум-
кою, а сприяє обмеженню у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами. Ці права 
та свободи людини мають бути не удаваними чи бажаними, а регламентованими відповідними 
нормативно-правовими актами, передусім – Основним Законом держави, ст. 24 якого визначає 
рівність конституційних прав і свобод громадян перед законом, зокрема, заборону привілеїв чи 
обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або інши-
ми ознаками [4].

У пункті 3 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» 
уточнюється, що «не вважаються дискримінацією дії, які не обмежують права та свободи інших 
осіб і не створюють перешкод для їх реалізації, а також не надають необґрунтованих переваг 
особам та/або групам осіб за їх певними ознаками, стосовно яких застосовуються позитивні дії».  
Із цього випливає, що дискримінація вважатиметься такою і, відповідно, суперечитиме принципу 
рівності за умов, якщо з огляду на певні притаманні людині ознаки її було позбавлено (або обме-
жено) можливості скористатися своїми передбачуваними законом правами.

З огляду на вказане, згадувана вище петиція на захист сімейних цінностей при комплексному 
правовому аналізі, на наше переконання, є свободою висловлювання думок і переконань грома-
дян України щодо окремих процесів лібералізації інституту сім’ї та суспільної моралі, тому не 
може вважатися порушенням прав і свобод тих осіб, які підтримують певні ліберальні ініціативи. 
І у цьому контексті слід згадати ст. 5 Конституції України, відповідно до якої народ є джерелом 
влади в Україні. А за умов демократичного ладу – носієм влади може вважатися більшість.

Зокрема, у посібнику з норм Ради Європи щодо внеску засобів масової інформації у поліп-
шення соціальної згуртованості, міжкультурного діалогу, взаєморозуміння, терпимості та демо-
кратичної участі, Я. Ланж зазначає: «Свобода вираження поглядів, у тій формі, в якій вона гаран-
тується ст. 10 Європейської конвенції про права людини, може обмежуватися лише у випадках, 
передбачених законом, і якщо це є необхідним у демократичному суспільстві. Інакше кажучи, 
право є широким, а його обмеження вузьким. Як правило, переважає суспільний інтерес, хоча за-
хист може також надаватися групам і окремим особам – як про це свідчить справа “Санді Таймс 
проти Сполученого Королівства”, що стала віхою в судовій практиці. Суд визнає, що не може 
бути вільного і демократичного суспільства без вільної преси. Європейський суд з прав людини 
у своєму рішенні по цій справі застосовував принцип верховенства суспільного інтересу, навіть 
коли ставилися під загрозу повага до приватного життя або збереження так званих секретних 
матеріалів» [17, с. 49–50].

З огляду на захист суспільного інтересу необхідно зважати на охоронну функцію права, від-
повідно до якої право не лише охороняє загальнопозитивні, фундаментальні суспільні відносини, 
а й спрямоване на подолання сторонніх конкретному суспільству відносин. Право покликане за-
хищати не лише інтереси найслабкіших чи найменш чисельних груп суб’єктів права, а функціо-
нувати в інтересах усього суспільства [7, с. 77].
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Висновки. Таким чином, на основі викладеної вище аналітичної розвідки «мови ворожнечі» 
(«hate speech») у царині прав людини ми визначили, «мова ворожнечі» є оціночним поняттям, 
як і поняття честі, гідності і ділової репутації. Однак воно не має свого правового закріплення та 
наукового обґрунтування. У міжнародному праві, зокрема, не існує загальноприйнятої концепції 
чи стандартів щодо цього. Водночас досвід переконує, що «мова ворожнечі» має найпоширеніше 
застосовування у контексті дискримінації людини чи групи осіб. 

Маючи в українському правовому арсеналі обґрунтування та визначення таких явищ і понять, 
як дискримінація, ксенофобія, честь і гідність, наклеп тощо, виокремлення такого, дещо автоном-
ного, поняття, як «hate speech», сьогодні викликане, на нашу думку, не так потребою у правовому 
захисті, як потребою обмеження свободи слова там, де інші наукові та правові аргументи для цьо-
го вичерпано. Саме з огляду на вказане ми не вдаємося до наукового визначення цього поняття, 
а лише аналізуємо проблеми, що ним породжені.

Однак, зважаючи на очевидну, так звану конкуренцію прав – право людини на рівність і право 
на свободу думки та вираження поглядів, – дискримінаційне питання, як показує практика, необ-
ґрунтовано переважає. Саме зазначене спонукало нас у межах цієї статті говорити про критерії, 
чи «маркери», які б допомогли відрізнити, за яких умов відбувається дискримінація, посягання на 
честь та гідність людини, а в яких випадках обмежується свобода думки та вираження поглядів. 

Серед таких критеріїв у процесі дослідження національного та міжнародного права та прак-
тики його застосування, а також правової доктрини ми виявили такі критерії: істини чи наклепу; 
образи чи приниження гідності особи (що проявляється у формі жестів чи висловлювань); агре-
сії, фізичного насилля чи очевидного спонукання до таких дій; безпеки, охорони правопорядку, 
здоров’я, суспільної моралі тощо; обмеження чи перешкоджання використанню передбачених 
законом прав та інтересів.
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Львова О. Л. «Нate speech» – дискримінація чи обмеження свободи слова? (Аналітична розвідка)
У статті розглядаються проблеми визначення  та застосування поняття «мова ворожнечі» («hate speech»). 

Наголошується, що це поняття є досить новим у правовому дискурсі. Вивчаючи критерії розпізнавання цього 
явища, звертається увага на існуючу дилему його ідентифікації, яка полягає у тому, що одні вважають законо-
давче закріплення «hate speech» порушенням свободи слова, а інші – захистом людини від проявів ворожнечі 
та дискримінації. Зокрема, звертається увага на зміст поняття дискримінації. З огляду на це аналізується між-
народне та українське законодавство й практика його застосування і відмінні критерії.

Ключові слова: гідність, дискримінація, мова ворожнечі, наклеп, образа, рівність, свобода слова.

Lvova О. L. «Нate speech» – discrimination or restriction of freedom of speech? (Analytical intelligence)
The article deals with the problems of defining the concept of «hate speech» and the problems of its application.  

It is noted that this term is quite new in legal discourse. Studying the criteria for recognizing this phenomenon, atten-
tion is drawn to the existing dilemma of its identification, which consists in the fact that some consider the legislative 
consolidation of «hate speech» as a violation of freedom of speech, and others – the protection of a person from mani-
festations of enmity and discrimination. In particular, attention is drawn to the content of the notion of discrimination. 
Given this, international and Ukrainian legislation and practice of «hate speech» are analyzed, and its distinctive criteria 
are also proposed.

The purpose of the article is to analyze the concept of «hate speech» and determine the criteria for its application in 
the field of human rights (as protection against discrimination, and not violation of freedom of speech).

In Art. 10 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms states that everyone 
has the right to freedom of expression. In this case, there is the question of limiting the freedom of speech, which is 
associated with their offensive, humiliating dignity, character. As you know, there is no single definition of the term 
«language of hatred» in international law. However, a number of international legal instruments define certain criteria 
for recognizing «hate speech». The question arises where is the boundary between freedom of expression, the language 
of hostility, insult, slander, and the right to non-discrimination?

In the aspect of freedom of speech, it is emphasized that even true, objective knowledge and reality in relation to 
another person must be construed in terms of its honor and dignity, to the extent that certain statements will not have the 
character of obvious insult and humiliation.

Restrictions on freedom of expression are possible only if the statement does not just seem to be discriminatory, 
which may be a subjective opinion, but contributes to the restriction of the recognition, exercise or exercise of rights 
and freedoms. The data of human rights and freedoms should not be arbitrary or desirable, and regulated by the relevant 
normative and legal acts.

In the process of studying national and international law and practice of its application, as well as legal doctrine, 
the author as a conclusion, sets out the following criteria for «hate speech»: the criterion of truth or slander; criterion 
of image or humiliation of the person’s dignity (as manifested in the form of gestures or utterances); a criterion for  
aggression, physical violence, or an obvious incentive for such action; safety criterion, protection of law and order, 
health, public morals, etc.; a criterion for limiting or impeding the use of rights and interests envisaged by law.

Key words: dignity, discrimination, language of hostility, slander, image, equality, freedom of speech.
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КОРУПЦІЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР  
РУЙНУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Корупція є своєрідним відображенням основних соціальних процесів, 
що відбуваються у державі та суспільстві, здійснює негативний вплив на економіку, політику, 
право, ідеологію тощо. Високий рівень корупції певною мірою є відображенням неефективності 
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влади, недосконалості найбільш важливих державних і суспільних інститутів. Тому вироблення 
та застосування дієвих заходів, які на практиці реалізували б верховенство права і допомагали б 
ефективно протистояти корупції, є пріоритетним завданням держави [1, с. 75].

Метою реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [24] визнано впровадження 
в Україні європейських стандартів життя та вихід на провідні позиції у світі. Досягнення таких 
цілей може бути реалізовано лише шляхом проведення численних та докорінних реформ у бага-
тьох сферах суспільного життя, зокрема змін принципів і стандартів діяльності державної влади 
та управління, напрямів і методів здійснення економічної та соціальної політики, посилення без-
пеки й оборони, боротьби з корупцією, суттєвого підвищення іміджу країни, розбудови націо-
нальної свідомості, відродження правової культури тощо. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Поширення корупції в Україні призвело до по-
ступового зростання інтересу вчених до наукового осмислення корупції. Дослідженню цього 
феномена присвячені праці таких сучасних вітчизняних і зарубіжних дослідників, як О. Бусол, 
М. Камлик, О. Костенко, А. Куракіна, М. Левіна, В. Мандибури, М. Мельника, М. Михальченка, 
Є. Невмержицького, С. Сібірякова та ін. 

Мета статті. Розглянути існуючі в науці підходи до визначення поняття «корупція» та її сут-
нісні характеристики; проаналізувати різноманітні прояви корупції, які сприяють руйнуванню 
правової культури в Україні.

Основні результати дослідження. Корупція є явищем, що існує упродовж усього існуван-
ня людства. Вона поширена в усьому світі, в усіх країнах і призводить до негативних наслідків 
в економічній та соціальній сферах суспільного життя. 

Серед учених існують різні підходи до визначення поняття та основних характеристик коруп-
ції. Поняття, які обговорюються у науковій літературі, переважно відрізняються тим, що автори 
відносять корупцію до правопорушення, до злочину або дають їй більш широке тлумачення –  
як соціального явища.

Термін «корупція» походить від сполучення латинських слів «соrrеі» (кілька учасників, що 
вступають у відносини з приводу одного предмета) і «rumреrе» (ламати, пошкоджувати, пору-
шувати, скасовувати). У результаті утворився самостійний термін «corrumреrе», який передбачає 
участь у діяльності кількох осіб, метою яких є «гальмування» нормального ходу судового про-
цесу або процесу управління справами суспільства [2, с. 18, 31].

Античний світ сприймав корупцію досить неоднозначно. Корумпувати (від лат. «corrumpere») 
означало пошкоджувати шлунок поганою їжею, засмучувати справи, марнувати стан, приводити 
в занепад звичаї, упускати можливості, розбещувати молодь, спотворювати зміст, фальсифікува-
ти результати, ганьбити гідність. 

Протягом наступних майже тисячі років – у період Середньовіччя – поняття «корупція» на-
буває виключно церковного, канонічного значення – як зваба, спокуса диявола.

У Новий час поняття корупції пов’язано з початком утворення централізованих держав та іс-
нуючих правових систем. Важливий імпульс до осмислення корупції в сучасному розумінні зро-
били праці Н. Макіавеллі, який порівняв її з хворобою, яку спочатку важко розпізнати, але легше 
лікувати, якщо вона запущена, то легко побачити, але важко вилікувати [3, с. 119]. 

Через століття акцент у розумінні корупції був перенесений на її кримінологічну та кримі-
нально-правову сторони. Т. Гоббс через століття написав: «Люди, які кичаться своїм багатством, 
сміливо скоюють злочини в надії, що їм вдасться уникнути покарання шляхом корумпування 
державної юстиції або одержати прощення за гроші або інші форми винагороди» [4, с. 93–102].  
До них він також відносив – «мають багато могутніх родичів або популярних людей, які завою-
вали високу репутацію», які насмілювалися порушувати закони в надії, що їм вдасться чинити 
тиск на владу, що виконує закон. Корупція, за Т. Гоббсом, «корінь, з якого витікає у всі часи і при 
будь-яких спокусах презирство до всіх законів» [4, с. 93–102]. Висновок, зроблений у середині 
XVII ст., виявився актуальним і у ХХІ ст.

Історичні корені корупції, ймовірно, походять від звички робити подарунки, щоб домогтися 
прихильності. Дорогий подарунок виділяв людину серед інших прохачів і сприяв тому, щоб його 
прохання було виконано. Тому в первісних суспільствах плата жерцю чи вождю була нормою. 
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З ускладненням державного апарату та посиленням влади центрального уряду з’явилися профе-
сійні чиновники, які за задумом правителів повинні були утримуватися лише за рахунок фіксо-
ваного окладу. На практиці ж чиновники прагнули скористатися своїм становищем для таємного 
збільшення доходів [5].

Корупція як масове явище настільки охопила суспільство, що стала якщо не нормою, то 
частиною культурної спадщини цілого народу, стереотипом його повсякденної поведінки. Про 
це свідчить аналіз становлення і розвитку корупції у світовій та українській історії: «заражені 
корупцією» люди були у всі часи, в усіх країнах і державах. Навіть у Старому Заповіті є згадки 
про корупцію: «Наставлені руки на зло, щоб вправно чинити його; начальник жадає дарунків, 
суддя ж судить за плату, а великий говорить жадання своєї душі, і викривлюють все» [Ми- 
хея 7:3] [6, с. 865], «Проклятий, хто бере підкупа, щоб забити кого, пролляти кров неповинну!» 
[Повторення Закону 27:25] [7, с. 205], «Князі твої вперті і друзі злодіям вони; хабара вони лю-
блять усі та женуться за дачкою, не судять вони сироти, удовина справа до них не доходить…» 
[Ісаї 1:23] [8, с. 637].

Як справедливо констатує А. Фірсов, корупція – це не явище, що існує само по собі. Це – одна 
з ознак неблагополуччя суспільства. Рівень корупції в суспільстві – аналог температури у хворо-
го. Чим вище рівень корупції у суспільстві, тим більш хворе суспільство. Відповідно, боротися 
з корупцією – це те саме, що боротися з температурою у хворої людини. Проте боротися треба 
не з проявами, а з причинами. Не завжди вживання ліків, що знижують температуру, сприяє ви-
дужуванню організму. Не завжди боротьба з корупцією сприяє видужуванню суспільства. Щоб 
побороти ознаки неблагополуччя, необхідно лікувати не учасників корупційного процесу (тих, 
хто дає чи бере хабарі), а причини неблагополуччя у суспільстві.

Якщо подивитися на корупцію як на дії чи бездіяльність людей при перерозподілі ресурсів, 
вказує автор, то можна побачити таке: корупція – це не поодинокий випадок, а постійний процес; 
у корупційному процесі завжди бере участь представник суспільства, представник влади, який 
розпоряджається на свій розсуд (кошти, ліцензії, реєстрації, заборони, пільги тощо).

Отже, явище, причини якого не з’ясовані та неліквідовані, досить легко відроджується. Тому, 
якщо боротися не з причиною корупції, а з її фактами, то при послабленні боротьби корупція при-
родним чином повертається до початкового або ж більшого рівня [5].

Як у будь-якого складного соціального явища, корупція не має єдиного визначення. Зрозумі-
ло, що політологи, соціологи, фахівці з управління, економісти, юристи по-різному трактують 
це поняття. Багато українських і зарубіжних дослідників дотримуються думки, що корупція – це 
злочинна діяльність, що полягає у використанні посадовими особами довірених їм прав і владних 
можливостей з метою особистого збагачення. Можна зазначити, що це широкий підхід до ана-
лізу поняття корупції. У межах вузького підходу корупція ототожнюється з найбільш типовими 
формами її прояву, такими як хабарництво і продажність. Різноманітність визначень корупції, 
безсумнівно, відображає об’єктивну складність цього явища [9, с. 500–501]. 

Інший дослідник цієї проблеми – Є. Охотський корупцію визначає як багатоаспектне, багато-
рівневе, системно організоване соціальне явище, що органічно інтегрує в собі як економічну, 
юридичну, етичну, так і соціальну складові. Вона пронизує всі сфери і підсистеми суспільного 
буття, зачіпає інтереси всіх соціальних груп, прошарків і класів суспільства, вражає економіку й 
політику, соціальну сферу та культуру. Це особлива форма протиправної діяльності, злочин про-
ти суспільства, державної влади, інтересів державної служби всіх рівнів, взаємодія між посадов-
цем і особою, які добровільно вступили у змову. Звідси – незаконність отримання матеріальних 
і нематеріальних благ, формування аморального соціального середовища [10, с. 25–33].

У цьому ж ключі визначають корупцію і на міжнародному рівні. У статті 7 Кодексу поведінки 
посадових осіб із підтримання правопорядку [11], прийнятому 34-ю сесією Генеральної Асамблеї 
ООН у 1979 р., під корупцією слід розуміти скоєння або не скоєння дії при виконанні обов’язків 
або з причин цих обов’язків у результаті одержання подарунків, що приймаються або вимагають-
ся, обіцянок або стимулів кожного разу, коли має місце така діяльність або бездіяльність. 

У Цивільній конвенції про боротьбу з корупцією, ратифікованій Законом України від 16 берез-
ня 2005 р. № 2476-IV, корупцію визначено як прямі чи опосередковані вимагання, пропонування, 
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дачу або одержання хабаря чи будь-якої іншої неправомірної вигоди або можливості її отриман-
ня, які порушують належне виконання будь-якого обов’язку особою, що отримує хабар, неправо-
мірну ви году чи можливість мати таку вигоду, або поведінку такої особи [12; 13].

У 2017 р. побачила світ монографія В. Мандибури «Корупція: інституційна сутність та меха-
нізм подолання» [14, с. 36–37], в якій автор, підсумовуючи результати проведеного категоріаль-
ного визначення сутності корупції, стверджує, що це:

1) система соціально-економічних відносин, пов’язаних із підкупом-продажністю державних 
чиновників чи інших посадовців; 

2) зловживання владою чи службовим становищем, яке вчинене з корисливою метою, або зло-
вживання владою чи посадовим становищем, що вчинене з метою реалізації будь-якої особистої 
вигоди; 

3) використання посадових повноважень, статусу, посади, а також її авторитету та пов’язаних 
із ними можливостей задоволення особистого чи групових інтересів; 

4) елемент (ознака) або різновид організованої злочинності; 
5) акт правопорушення, здійснюваного державними службовцями, або система відповідних 

стосунків, що виникають між певними службовими особами та кримінальним середовищем на 
основі протиправної діяльності цих посадових осіб на шкоду державним і суспільним інтересам.

Отже, із численних визначень корупції можна виокремити дві загальні риси цього явища, на 
які вказують більшість авторів: по-перше, корупція характеризується зловживанням владними 
повноваженнями, по-друге, корупція характеризується прагненням до особистої або групової ви-
годи, всупереч публічним інтересам.

Корупцію класифікують: за типами взаємодіючих суб’єктів (громадяни і службовці, фірми 
і чиновники, нація і політичне керівництво); типу вигоди (отримання прибутку або зменшення 
витрат); спрямованості (внутрішня і зовнішня); способу взаємодії суб’єктів, ступеня централіза-
ції тощо.

Форми корупції також є різноманітними: хабарництво, фаворитизм, кумівство, протекціонізм, 
лобізм, незаконний розподіл і перерозподіл суспільних ресурсів і фондів, приватизація, фінан-
сування політичних структур, використання особистих контактів для отримання доступу до сус-
пільних ресурсів [10, с. 25–33]. 

Важливим напрямом у дослідженні феномена корупції є аналіз основ для виникнення ко-
рупційного механізму. Г. Попов звертає увагу на те, що основною базою корупції в сучасному 
суспільстві є посилення ролі держави, а разом із тим і чиновників. Чиновники одержують фік-
совану, але не дуже високу зарплату, хоча самі ухвалюють рішення щодо мільярдних видатків. 
Саме розрив між тим, чим розпоряджається чиновник, і його офіційною зарплатою, на думку 
Г. Попова, і є однією з головних об’єктивних основ корупції [15]. Підвалиною корупції є також 
дисбаланс між гілками влади, їх нестійкість через короткі строки повноважень представників 
влади. Крім того, вибори, діяльність політичних партій, голосування створюють живильне се-
редовище для пошуку будь-яких резервів, тому корупційну межу досить часто переступають 
навіть у передових країнах.

Деякі вчені вважають, що у вивченні причин корупції у різних країнах світу варто враховувати 
також ментальність нації та її історичний досвід. Негативне ставлення до корупції міститься та-
кож у культурних традиціях нації. Прикладом можуть слугувати країни Південної Європи, зокре-
ма Данія, де протестантизм не дозволяє «красти» у держави, тому що в протестантській моралі 
закладено відповідальність кожного за законом. Крім того, у Скандинавських країнах різні щодо 
рівня доходів верстви населення мають рівні соціальні можливості [2, с. 367].

Аналіз різноманітних проявів української корупції дає змогу виділити деякі її суто українські 
ознаки. Проблема високого рівня корупції в Україні полягає не так у відсутності законодавчої 
бази чи неефективній антикорупційній боротьбі, як у ставленні українців до корупції як до нор-
мального явища. Дослідження й опитування показують, що корупція вже давно стала звичним 
явищем і нормою життя в Україні і не сприймається багатьма як зло. Пересічні громадяни беруть 
активну участь у корупційних діяннях. Подяка у вигляді грошей, подарунка за послуги вчителю 
або лікарю тощо вважається нормою. Ще одна суто українська ознака корупції – призначення на 
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державні посади не за фаховими, моральними якостями, а за критеріями кумівства, земляцтва, 
особистої відданості [9, с. 505]. 

Сучасна вітчизняна корупція, на думку О. Костенко, – це корупція кризового типу, оскільки 
вона: а) породжується кризовими явищами сучасного українського суспільства (а не лише не-
досконалістю кримінальної юстиції!); б) здатна поглиблювати кризу цього суспільства, маючи 
властивість зводити нанівець будь-які політичні, економічні, правові, моральні реформи в Ук-
раї ні [16, с. 14]. Отже, для подолання корупції кризового типу потрібне проведення глибоких 
соціальних реформ, які змінять спосіб життя так, щоб жити і працювати чесно і по закону стало 
вигідно [17].

Якщо ж визначити сутність корупції крізь призму суспільного призначення державної служ-
би, то слід зробити наголос на тому, що корупція порушує загальні принципи такої служби, які 
визначені як національним законодавством, так і міжнародно-правовими актами. Так, у Міжна-
родному кодексі поведінки державних посадових осіб державна посада визначається як така, що 
наділена довірою, і яка передбачає виконання зобов’язання діяти в інтересах держави. 

«Державні посадові особи повинні виконувати свої обов’язки і функції компетентно і ефек-
тивно у відповідності до законів і з повною доброчесністю, а також приймати справедливі та 
неупереджені рішення. Корупціонер, який обіймає державну посаду, діє всупереч суспільним ви-
могам: зловживаючи довірою держави (а значить і наданою йому владою чи посадовими повно-
важеннями), він діє незаконно, недоброчесно, несправедливо і упереджено, надаючи при цьому 
неправомірну перевагу своєму приватному інтересу чи інтересам інших осіб» [18, с. 99–101].

Численні причини, що породжують правопорушення корупційної спрямованості в системі 
державної служби (так звані «корупційні ризики» службової поведінки державних службовців), 
поділяють на: загальні і спеціальні. До загальних корупційних ризиків службової поведінки мож-
на віднести такі: а) недосконалість законодавчих та інших нормативних правових актів, їх непо-
внота, нечіткість і деколи навіть суперечливість між собою; б) причини економічного, соціально-
го і організаційного характеру; в) неналагодженість механізму відомчого контролю; г) низький 
рівень правової культури. До спеціальним корупційних ризиків службової поведінки слід віднес-
ти: а) психологічні; б) соціально-психологічні [19, с. 137].

Слід зауважити, що природа корупції закладена в людській психології у вигляді інстинкту 
збагачення, який лише за певних умов може реалізуватися у корупційні порушення.

Аналіз причин порушень законності й службової дисципліни на державній службі, наслідком 
яких, як правило, є корупційна поведінка державних службовців, дає змогу стверджувати, що 
природа цих негативних явищ пов’язана з професійною деформацією особистості державного 
службовця. Під деформацією особистості зазвичай розуміють негативні зміни психічних про-
цесів, станів, властивостей і якостей особистості під впливом середовища, в якому здійснюється 
її діяльність, що характеризуються різним ступенем або рівнем прояву, обумовленої швидкістю, 
широтою і глибиною деформації і призводять до неадекватної поведінки у процесі виконання тієї 
чи іншої діяльності. Професійну деформацію особистості визначають також як зміну професій-
них можливостей і особистості людини в соціально-негативний бік [20, с. 106–108].

Різні вчені, які досліджують цю проблематику, виокремлюють такі фактори, що призводять до 
професійної деформації особистості державного службовця: 

а) не залежать від особливостей особистості й від соціально-психологічних характеристик 
службового колективу, обумовлених специфікою відповідної службової діяльності;

б) особистісні властивості будь-якого державного службовця;
в) фактори соціально-психологічного характеру, під якими розуміються соціально-психоло-

гічний клімат, стиль керівництва в колективі, ступінь соціально-психологічної захищеності дер-
жавного службовця [19, с. 149–150].

Проте слід зазначити, що, як правило, потрапляючи в колектив, людина переймає правила 
поведінки, які в цьому колективі утверджені. Тому, якщо внутрішньовідомча культура така, що 
стосовно хабарів панує потурання, безвідповідальність при вирішенні службових питань, відсут-
ність гласності при обговоренні провини співробітників, то новопризначені працівники сприй-
муть таку поведінку як нормальну і слідуватимуть їй надалі [21].
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Отже, до факторів, що впливає на професійну деформацію особистості, відноситься також 
низька управлінська культура керівників, яка проявляється у: 

– надмірній авторитарності, ігноруванні рівня підготовки і досвіду роботи співробітників, 
відсутності обліку їхніх індивідуальних особливостей і невизнання за ними права на самостійні 
рішення;

– нераціональному контролі за професійною діяльністю, коли контролюючі заходи або над-
мірні, або зовсім відсутні;

– ігноруванні необхідності службового зростання і професійної підготовки підлеглих [22, с. 91].
Існування напружених, конфліктних відносин між співробітниками, їх відокремленість і вза-

ємна підозрілість стосовно один до одного формують ознаки професійної деформації особистості. 
Слушною є думка О. Костенка: «…якість життя кожного члена суспільства залежить не 

лише від якості державних інституцій та інституцій громадянського суспільства, воно визна-
чальним чином залежить від стану “людського фактора”, тобто від соціальних властивостей 
(зокрема, від правової і моральної культури) кожного члена суспільства, з якими громадянин 
вступає у суспільні відносини <…>. Якщо правова і моральна культура (“людський фактор”) 
наших співгромадян не є розвиненою до європейського рівня, то жити по-європейськи нам не 
вдасться!» [16, с. 16].

Отже, серед найголовніших суспільних цінностей духовного відродження України можна на-
звати очищення від корупції, створення таких «правил гри» у вигляді стабільної законодавчої 
бази, що сприяє детінізації та швидкому розвитку виробництва [23]. Серед цінностей – підкріпле-
не дієвими механізмами право простої людини на захист від адміністративної сваволі та маніпу-
лювання, практична реалізація гасла «Закон один для всіх!».

Саме включення потенціалу діяльності, спрямованої на зменшення корупційної активності 
громадян, у систему протидії корупції передбачає розгортання в Україні діяльності з формуван-
ня антикорупційної культури громадян (зокрема, наприклад, у вигляді розроблення і здійснення 
спеціальної «Програми формування антикорупційної культури громадян в Україні» з урахуван-
ням зарубіжного досвіду) [16, с. 15–17].

Крім політичної волі і правоохоронної активності, системна боротьба з корупцією передбачає 
позитивну зміну соціокультурного простору сучасного українського суспільства. Важливим кро-
ком має стати антикорупційна пропагандистська кампанія, головна мета якої – виховання анти-
корупційного духу у свідомості населення. 

Сьогодні дуже важливо розуміти суспільну небезпеку корупції і боротися з нею не тільки як 
зі злочинною діяльністю, а й як із антикультурою, девіантною соціальною практикою. Таким чи-
ном, системотворчою підставою антикорупційної стратегії повинне стати вдосконалювання ме-
ханізмів соціальної регуляції і розвиток механізмів соціального контролю. Основними напряма-
ми цього процесу виступають удосконалювання процедур державного управління і формування 
правової культури населення [9, с. 506].

Висновки. Корупція є своєрідним відображенням основних соціальних процесів, що відбува-
ються в державі та суспільстві, здійснює негативний вплив на економіку, політику, право, ідеоло-
гію тощо. Вона як масове явище настільки охопила наше суспільство, що стала якщо не нормою, 
то частиною культурної спадщини народу, стереотипом його повсякденної поведінки. 

Сьогодні дуже важливо розуміти суспільну небезпеку корупції і боротися з нею не тільки як зі 
злочинною діяльністю, а й як із антикультурою, девіантною соціальною практикою. Серед най-
головніших суспільних цінностей духовного відродження України можна назвати очищення від 
корупції, створення таких «правил гри» у вигляді стабільної законодавчої бази, що сприяє детіні-
зації та швидкому розвитку виробництва.
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Макаренко Л. О. Корупція як визначальний фактор руйнування правової культури в Україні
У статті розглянуто корупцію, яка є своєрідним відображенням основних соціальних процесів, що відбу-

ваються у державі та суспільстві, здійснює негативний вплив на економіку, політику, право, ідеологію тощо.
Виокремлено дві загальні риси цього явища, на які вказують більшість авторів: по-перше, корупція ха-

рактеризується зловживанням владними повноваженнями, по-друге, прагненням до особистої або групової 
вигоди, всупереч публічним інтересам.

Проблема високого рівня корупції в Україні полягає не так у відсутності законодавчої бази чи неефектив-
ній антикорупційній боротьбі, як у ставленні українців до корупції як до нормального явища. Сьогодні дуже 
важливо розуміти суспільну небезпеку корупції і боротися з нею не тільки як зі злочинною діяльністю, а й як 
із антикультурою, девіантною соціальною практикою.

Ключові слова: корупція, правова культура, національна свідомість, антикультура, деформація особистос-
ті, антикорупційна боротьба.

Makarenko L. Corruption as a determining factor in the destruction of legal culture in Ukraine 
The article considers corruption, which is a reflection of basic social processes in the state and society, has a negative 

impact on the economy, politics, law, ideology and the like. 
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Макеєва О. М. Правова комунікація як складова інформаційно-аналітичної діяльності 

Noted that there is a broad approach to the analysis of the concept of corruption, namely, it is a criminal activity 
consisting of the use by officials of entrusted to them rights and government opportunities for personal enrichment and 
a narrow approach to corruption identified with the most typical forms, such as bribery and corruption. The diversity 
of definitions of corruption, no doubt, reflects the inherent complexity of this phenomenon. Highlighted two common 
features of this phenomenon, indicated by most authors: first, corruption is characterized by the abuse of power and, 
secondly, corruption is characterized by the desire for personal or group benefits, contrary to the public interest.

Corruption klassificeret: types of interacting actors (citizens and employees, firms and officials, the nation and the 
political leadership); the type of benefits (profits or reducing costs); orientation (internal and external); the interaction 
of actors, degree of centralization, and the like.

The analysis of different manifestations of Ukrainian corruption allows to allocate some of its purely Ukrainian 
signs. The problem is the high level of corruption in Ukraine is not so much the absence of legislation or ineffective 
anti-corruption fight, as in the attitude of Ukrainians towards corruption as a normal phenomenon. 

In addition to political will and law enforcement activity, systemic fight against corruption implies a positive change 
in socio-cultural space of modern Ukrainian society. Important step would be the anti-corruption propaganda campaign, 
whose main goal – the education of anti-corruption spirit in the public mind. It is very important to understand the so-
cial danger of corruption and to combat it not only with criminal activities, but as with the anti-culture, deviant social 
practice. 

Key words: corruption, legal culture, national consciousness, culture, deformation of the personality, the anti-cor-
ruption struggle.
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ПРАВОВА КОМУНІКАЦІЯ  
ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Постановка проблеми. В умовах розвитку інформаційного суспільства та збільшення інфор-
маційних потоків зростає роль наукових методів оброблення та аналізу інформації. Складність 
та суперечливість суспільних процесів, різноманіття й надмірність інформації, забезпечення ко-
мунікації між владою та суспільством, відсутність достовірного знання про правову дійсність є 
передумовами здійснення інформаційно-аналітичної діяльності. У теперішніх умовах важливим 
чинником державотворення сучасної України є консолідація суспільства через правову інформа-
ційно-комунікативну діяльність. Актуальність вивчення правової комунікації в системі інформа-
ційно-аналітичної діяльності полягає у тому, що вона забезпечує взаємодію громадян та влади, 
сприяє вдосконаленню взаємозв’язків між усіма суб’єктами правового інформаційного простору.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У науковій юридичній літературі питання право-
вої комунікації досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: Ю. Хабермас, Дж. Пітерс, 
М. ван Хук, А. Поляков, А. Токарська, І. Честнов. Окремі аспекти правової комунікації вивчали 
В. Бачинін, Н. Луман, С. Максимов, Н. Оніщенко, П. Рабінович та ін. В. Варенко, І. Захарова, 
Л. Філіпова, Г. Сілкова займалися дослідженням інформаційно-аналітичної діяльності, Ю. Сур-
мін досліджував поняття «аналітична діяльність», О. Мандзюк – правову природу аналітичної 
діяльності.

Мета статті полягає в дослідженні ролі правової комунікації як складової інформаційно-ана-
літичної діяльності.

Основні результати дослідження. Інформаційне суспільство є тим середовищем, у якому 
ефективно реалізуються цінності громадянського суспільства. До цього процесу долучилася 
Україна як держава, що задекларувала свій розвиток на основах демократії. Проблеми форму-
вання інформаційного суспільства особливо актуальні для країн, що перебувають у перехідних 
умовах, зокрема й для сучасної України, у якій відбуваються процеси становлення державності, 
здійснюється аналіз та узагальнення світового досвіду державотворення, апробуються нові моде-
лі публічного управління та правової комунікації, спрямовані на посилення взаємодії суспільства 
та влади, забезпечення ефективності законодавства та правової політики держави.
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Як слушно зауважує Н. Оніщенко, правова аналітика є необхідним елементом і юридичної 
практики, і юридичної науки, і юридичної освіти. Окремо зазначимо, що її сутність і прогностич-
ний характер повинні слугувати важливим інструментом пізнання правової дійсності, засобом  
установлення істини щодо необхідного правового регулювання суспільних відносин. Як вва- 
жають представники сучасної юридичної науки, саме це спрямування (правова аналітика) являє 
собою методику аналізу, певні тактики, стратегію й прогностику сучасного правового розвитку, 
а також «мистецтво аналізу» [1, с. 137]. 

Розвиток інформаційних технологій, так само як і зростання інформаційної відкритості сус-
пільства, залежить вже не тільки від прогресу науково-технічної думки, а й від соціально-еко-
номічних і правових умов, у яких функціонує правова комунікація. Зокрема, відставання за-
конодавчого забезпечення прав людини на інформацію, на недоторканність особистого життя 
і збереження персональних даних, як і обмеження на концентрацію засобів масової інформації 
і комунікації може призводити до маніпуляції масовою свідомістю та контролю за особистістю 
з боку державних або кримінальних структур. Крім того, значну занепокоєність викликає уразли-
вість інформаційних і телекомунікаційних систем, що забезпечують інформаційну безпеку дер-
жави. 

На думку О. Петроє, першоосновою концепції соціального діалогу є ідея солідарності, яка зна-
менує собою сукупність різних аспектів єдності – інтересів, переконань, цінностей, дій у відноси-
нах між людьми, які поділяють єдині ціннісні установки і формують певну соціальну цілісність 
[2, с. 38]. 

У зв’язку з цим більшість розвинених країн розглядає формування державної інформаційної 
політики як одне з найважливіших завдань, оскільки інформаційне суспільство надає нові мож-
ливості для розвитку демократії, врахування громадської думки та контролю за діяльністю дер-
жавно-владних структур. 

Правова комунікація – це сукупність процесів і суб’єктів, які забезпечують цілеспрямова-
ний обіг і поширення нормативно-правової інформації та правових знань в умовах становлення  
інформаційного суспільства [3, с. 39]. 

Під час правової комунікації виникають міжсуб’єктні правові відносини, що є джерелом прав 
та обов’язків суб’єктів. Норми права закріплюють права та обов’язки суб’єктів, які на їхній під-
ставі вступають у комунікацію як між собою, так і з державою. Можливість вступати у правові 
комунікації властива суб’єктам суспільних відносин – громадянам, їхнім об’єднанням, органам 
державної (публічної) влади. Для того щоб комунікація дійсно виникла, така норма повинна мати 
певні якісні властивості, зокрема, сприйматись суб’єктами як правова, тобто така, що перш за все 
містить цінні, реальні (які можна виконати), а не декларативні права та обов’язки. 

На думку, А. Токарської, вирішення проблемних відносин лежить у площині правової комуні-
кації, яка є витоком формування та об’єктом застосування права. Право не може бути безапеля-
ційною волею влади законодавчого суб’єкта або волею іншої держави; воно може розвиватись як 
онтологічний результат інтерсуб’єктивної взаємодії [4, с. 38]. 

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що пе-
редбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інфор-
мації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Реалізація права на інфор-
мацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні 
та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб [5].

Метою правової комунікації є забезпечення якості та дієвості правотворчої діяльності; ефек-
тивності здійснення управлінських правових суспільно важливих завдань; надання правової  
інформації суспільству, дотримання європейських цінностей у відносинах влади та громадськос-
ті; забезпечення публічності та доступу громадян до інформації, реалізація конституційних інтер-
есів і законних прав громадян; забезпечення правопорядку в суспільстві та прискоренні вирішен-
ня питань інформаційної безпеки. 

В умовах пошуку оптимальної моделі державного управління, у сфері комунікації влади і гро-
мадянського суспільства важливою є інформаційно-аналітична діяльність з метою забезпечення 
ефективності законодавства, правозастосовної та правоохоронної діяльності.



• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •   217

Макеєва О. М. Правова комунікація як складова інформаційно-аналітичної діяльності 

Передусім варто розглянути поняття аналітики, правової аналітики та інформаційно-аналі-
тичної діяльності. На думку Ю. Курносова і П. Конотопова, аналітика – це цілісна сукупність 
принципів методологічного, організаційного й технологічного забезпечення індивідуальної й 
колективної розумової діяльності, що дає змогу ефективно опрацьовувати інформацію з метою 
вдосконалення якості наявних і набутих нових знань, а також підготовки інформаційної бази для 
прийняття оптимальних управлінських рішень [6, с. 28]. 

На думку В. Варенко, інформаційно-аналітична діяльність – це сукупність дій на основі кон-
цепцій, методів, засобів, нормативно-методичних матеріалів для збору, накопичення, обробки та 
аналізу даних з метою обґрунтування та прийняття ефективних управлінських рішень [7, с. 21].

Інформаційно-аналітична діяльність, як вважає І. Захарова, – це процес у сфері управління, що 
являє собою процес пошуку, збору, переробки та подання інформації у формі, придатній для її 
використання [8, с. 36]. 

Можна погодитися з думкою Л. Рудник, що інформаційно-аналітична діяльність – це галузь 
людської діяльності, покликана забезпечити інформаційні потреби суспільства за допомогою 
аналітичних та інформаційних технологій, за рахунок переробки вихідної інформації й одержан-
ня якісно нового знання [9, с. 12]. 

У сучасних умовах роль аналітичної діяльності постійно зростає. Аналітики все більше і біль-
ше впливають на розвиток людства, всі сфери суспільного життя. У багатьох, особливо в еко-
номічно розвинених країнах, масово створюються інформаційно-аналітичні служби в різних  
органах державної влади, приватних структурах, партіях тощо. Серед причин такого бурхливого 
розвитку інформаційно-аналітичних служб можна виокремити: систематичне об’єктивне зрос-
тання рухливості суспільних, економічних, політичних процесів у світовому масштабі з їх струк-
туруванням, динамічним розвитком, але з непередбачливою поведінкою. Намагання уникнути 
правового нігілізму примушує правників шукати оптимальні нормативно-правові акти. Тому 
в сучасних умовах необхідною є правова аналітична діяльність, що повинна супроводжувати 
прийняття будь-якого управлінського рішення чи нормативно-правового акта. Оскільки саме 
від аналітичної, прогностичної діяльності в галузі права залежить ефективність правотворчої та 
правозастосовної діяльності. 

Без удосконалення інформаційно-комунікаційних процесів, що забезпечують посередницьку 
місію між суспільством і державою та здійснюють доступ громадян до інформації, яка дає змогу 
приймати зважені, соціально значущі, політичні рішення, а головне – формувати «людину де-
мократичну» (що має відповідальність, прагнення до волі, самостійність, самодостатність, зако-
нослухняність, повагу до прав і свобод інших громадян, ініціативність), неможливе формування 
демократичного інформаційного суспільства, основною ознакою якого є ефективність взаємодії 
влади з громадськістю, високий рівень правової культури населення і здатність держави вирішу-
вати соціально-правові проблеми, враховуючи законні інтереси громадян.

Становлення державності в Україні потребує формування власного інформаційного просто-
ру, а зі вступом до міжнародного й європейського правового простору важливою є інтеграція 
України до світового інформаційного простору. Сьогодні створені мережеві інформаційні ресур-
си електронного урядування, які представлені інтернет-порталами центральних та регіональних 
органів виконавчої влади, інтернет-сторінками місцевого самоврядування, зокрема й окремими 
проектами з упровадження електронних сервісів на регіональному рівні; веб-сайтами громад-
ських організацій, які допомагають реалізації програми «Електронний уряд», та сторінками у со-
ціальних мережах.

На сучасному етапі державного розвитку вагомим показником ефективності демократичних 
процесів у тій чи іншій країні можна вважати рівень залученості громадськості до прийнят-
тя різних управлінських рішень та активну участь в оцінюванні державної політики. Свобода 
доступу до державної інформації зміцнює довіру до держави й політики, яку вона проводить 
на міжнародній арені, а також забезпечує необхідний рівень суспільного контролю за діяльніс-
тю державних органів та організацій. Вагома роль у цьому належить, зокрема, інформаційним 
ресурсам електронного урядування, яке на сьогодні стало не просто технологічним рішенням, 
а концепцією здійснення державного управління як елемента масштабного перетворення сус-
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пільства. Правова комунікація як складова інформаційно-аналітичної діяльності повинна базу-
ватися на принципах гласності, демократизму, прогнозування та пріоритетності прав і свобод 
людини та громадянина.

Принцип гласності виражається, з одного боку, в тому, що юридична (правотворча, пра-
возастосовна тощо) діяльність усіх компетентних органів державної влади та посадових осіб 
державного апарату має бути відкритою і доступною для громадян. З другого боку, у тому, що 
органи державної влади та посадової особи державного апарату, органи місцевого самовря-
дування відповідно до чинного законодавства зобов’язані надавати громадянам (організаціям, 
колективам) на їхню вимогу повну та достовірну інформацію про свою діяльність, за винятком 
даних, надання яких заборонено законом (державна, військова, комерційна таємниця). Прин-
цип демократизму передбачає максимальне врахування суспільної думки на всіх етапах право-
творчого процесу, здійснення правотворчих повноважень і дій або безпосередньо населенням, 
або через представників в органах державної влади та місцевого самоврядування, через демо-
кратичні процедури обговорення, прийняття й оприлюднення правотворчих рішень. Принцип 
прогнозування полягає у тому, що правова комунікація має бути заснована на прогнозуванні 
можливих варіантів розвитку правової комунікації. Будь-яка її модель повинна враховувати 
як сьогоднішній момент соціально-економічного та правового розвитку суспільства, так і його 
динаміку, тенденції та перспективи подальшого розвитку, прогнозовані зміни в цьому процесі.  
Це слід брати до уваги при формуванні державної інформаційної політики в Україні. Принцип 
пріоритетності прав та свобод людини і громадянина полягає у створенні умов для найбільш 
повної реалізації й ефективного захисту основоположних прав і свобод людини та громадянина, 
що є одним із основних завдань правової комунікації. Права людини як категорії є об’єктивним 
чинником й означають визнання цінності людини в усіх сферах суспільного життя, які керу-
ються правом і мораллю. 

Особливого значення проблема правової комунікації в контексті інформаційно-аналітичної 
діяльності набуває в Україні в умовах переходу від командно-адміністративної системи тота-
літарного правління до демократичного інформаційного суспільства. При цьому саме сучас-
ні засоби масової інформації, зокрема й електронні (від традиційного телебачення і радіо, до 
інтер нет-сайтів, направлених на широку аудиторію), відкривають принципово нові можливості 
для вільного поширення та аналізу інформації, масового інформаційного обміну і комунікацій.

Оскільки сучасне суспільство не може існувати, не маючи багатосторонньої, точної інфор-
мації про правову дійсність, воно утворює спеціальні інститути, які надають йому правову  
інформацію. Крім того, ці інститути використовують силу інформації з метою впливу на сус-
пільство, формуючи його правову свідомість і правову культуру. 

Висновки. Отже, правова комунікація в контексті інформаційно-аналітичної діяльності 
сприяє формуванню правових цінностей в інформаційно-правовому просторі, позитивному 
сприйняттю права, удосконаленню правової політики держави та державної інформаційної по-
літики. Умовами входження України у світовий інформаційний простір є: удосконалення пра-
вового механізму взаємодії влади і суспільства, вирішення проблем забезпечення ефективного 
розвитку національної інформаційної інфраструктури, створення інформаційної аналітичної 
системи діяльності органів державної влади, прискорення процесів модернізації матеріально-
технічної бази, надійного захисту інформаційних ресурсів. Ефективність правової комунікації 
забезпечується дотриманням принципів гласності, демократизму, прогнозування та пріоритет-
ності прав і свобод людини та громадянина. У подальшому інформаційне законодавство пови-
нне відповідати вимогам європейських стандартів, а взаємодія органів влади та громадськості 
має ґрунтуватися на відповідному організаційно-правовому механізмі.
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Макеєва О. М. Правова комунікація як складова інформаційно-аналітичної діяльності
У статті досліджуються теоретико-правові аспекти правової комунікації як складової інформаційно-ана-

літичної діяльності. Доведено, що ефективність правової комунікації забезпечується дотриманням принципів 
гласності, демократизму, прогнозування та пріоритетності прав і свобод людини та громадянина. Зазначено, 
що умовами входження України у світовий інформаційний простір є такі: удосконалення правового механізму 
взаємодії влади і суспільства, вирішення проблем правового забезпечення національної інформаційної інфра-
структури, створення інформаційної аналітичної системи діяльності органів державної влади, прискорення 
процесів модернізації матеріально-технічної бази у сфері державного управління, удосконалення правового 
механізму захисту інформаційних ресурсів та забезпечення інформаційної безпеки.

Зроблено висновок про те, що правова комунікація в контексті інформаційно-аналітичної діяльності сприяє 
формуванню правових цінностей в інформаційно-правовому просторі, позитивному сприйняттю права, удоско-
наленню правової політики держави та державної інформаційної політики.

Ключові слова: правова комунікація, правова інформація, інформаційно-аналітична діяльність, правова 
аналітика, інформаційне суспільство.

Makeieva О. Legal communication as a component of information and analytical activity
In the conditions of the development of the information society and the increase of information flows, the role of 

scientific methods of processing and analyzing information is increasing. The complexity and contradictory nature of 
social processes, the diversity and abundance of information, the provision of communication between the authorities 
and society, and the lack of reliable knowledge of legal reality are prerequisites for information and analytical activities. 
In modern languages, an important factor in the state-building of modern Ukraine is the consolidation of society through 
legal information and communication activities. The relevance of the study of legal communication in the system of  
information and analytical activity is that it provides interaction between citizens and authorities, promotes improvement 
of interrelations among all subjects of the legal information space.

The article deals with the theoretical and legal aspects of legal communication as a component of information-
analytical activity.

The information society is the environment in which the values of civil society are effectively realized. Ukraine 
joined this process as a state that declared its development on the basis of democracy. The problems of the formation of 
the information society are especially relevant for countries in transition, in particular for modern Ukraine, in which the 
processes of statehood are taking place, the analysis and generalization of world experience of state formation is carried 
out, new models of public administration and legal communication are tried, aimed at strengthening the interaction of 
society and power, ensuring the effectiveness of the legislation and legal policy of the state.

It is proved that legal communication is an integral part of information and analytical activity. The effectiveness of 
legal communication is ensured by adherence to the principles of publicity, democracy, prognostication and priority of 
human and civil rights and freedoms. It is noted that the conditions of Ukraine’s entry into the world information space 
are: improvement of the legal mechanism of interaction between the authorities and society, the solution of the problems 
of legal provision of the national information infrastructure, creation of an informational analytical system of the activity 
of state authorities, acceleration of the processes of modernization of the material and technical base, improvement of the 
legal mechanism for the protection of information resources and ensuring information security.

The conclusion is made that legal communication in the context of information and analytical activities contributes 
to: the formation of legal values in the information and legal space, the positive perception of law, the improvement of 
the legal policy of the state and state information policy

Key words: legal communication, legal information, informational-analytical activity, legal analytics, information 
society.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ  
В УМОВАХ ТРАНЗИТИВНОСТІ СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Питання національної ідеї є важливим елементом політико-правової 
легітимації держави, на якому ґрунтується стратегія розвитку будь-якої країни. Національна ідея 
становить платформу національної ідеології, визначає теоретичні засади національної свідомості. 
Національна ідея спрямовує суспільний розвиток України, має глибоке коріння у бутті народу, 
його історії. Національна ідея завжди орієнтована на відповідний соціально-політичний ідеал, 
який народ реалізовує у практичному житті. Після проголошення незалежності перед Україною 
об’єктивно постало питання про необхідність формулювання нового змісту національної ідеї, яка 
б стала чинником консолідації українського суспільства, формування відповідного рівня націо-
нальної самосвідомості й ідентичності громадян країни, духовною основою державотворення. 
Проте досі в суспільстві існує ідейноціннісний вакуум щодо розуміння спільної мети і спільно-
го бачення майбутнього, відсутня чітко окреслена ідея загальнонаціонального масштабу. Серед 
учених, політиків, експертів дискусійним залишається питання стосовно методології визначення 
національної ідеї сучасної України, і насамперед, на якій основі вона має формуватися – на націо-
налізмі титульної нації, національно-державницькому інтересі, патріотизмі, чи на якихось інших 
засадах. Усе це зумовлює актуальність і значущість зазначеної проблеми, яка потребує окремого 
розгляду. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слід зазначити, що різні аспекти української на-
ціональної ідеї досліджуються у працях таких відомих українських учених: В. Бабкіна, М. Голо-
ватого, В. Дудченко, О. Забужко, В. Іванишина, Ф. Кирилюка, А. Колодія, І. Кресіної, В. Лісо-
вого, В. Медведчука, Л. Нагорної, Ю. Оборотова, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, Ю. Римаренка, 
Ю. Шемшученка та ін. Віддаючи належне теоретичній і практичній значущості досліджень ві-
домих науковців, усе ж слід зазначити, що на сьогодні недостатньо дослідженим аспектом за-
лишається виявлення проблем, перспектив та механізму формування національної ідеї сучасної 
України, що й зумовлює зацікавленість зазначеною проблемою. 

Метою статті є з’ясувати проблеми та перспективи формування національної ідеї в умовах 
сучасної України, обґрунтувати наповнення цього суспільного феномена християнсько-правовим 
змістом в елементному складі, через з’ясування взаємозв’язку національної ідеї з християнсько-
правовими цінностями, правовою ідеологією, правовою культурою та свідомістю.

Основні результати дослідження. Національна ідея є духовною основою життєдіяльності на-
ції, системою соціокультурних координат, яка задає їй світоглядні та цілепокладаючі орієнтири, 
визначає ціннісні орієнтації, усвідомлене сприйняття нерозривності генетичного зв’язку нації, 
держави, особи, власний ідеал народу, що є узагальненим уявленням про призначення нації та 
її місце в навколишньому світі [4, с. 264–265]. Національна ідея як система символів і вольовий 
імпульс слугує духовною основою національної самоідентифікації, стрижнем національної ідео-
логії. На теоретико-правовому рівні національна ідея розглядається як узагальнена світоглядно- 
методологічна вихідна позиція в концепціях державотворення, правотворення, національного  
інтересу, національної безпеки тощо.

Національна ідея у найзагальнішому вигляді – це ідея, яка відображає головний національний 
інтерес і задає розвиткові країни оптимальний напрям у сьогоденні і на майбутнє. Оскільки ж 
існують національні інтереси в політичній, економічній, культурній, побутовій сферах, то націо-
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нальна ідея може існувати в складній синтезній формі як національна (державницька) ідеологія, 
і в простих формах – ідея етнічна, зовнішньополітична, культурна тощо, які теж є достатньо кон-
цептуальними і комплексними.

У сучасних реаліях українська ідея може бути втілена з урахуванням власного історичного 
досвіду і засвоєння загальносвітових гуманістичних цінностей. Крім того, на сьогодні розвиток 
суспільства характеризують як перехідний (транзитивний), що складається з двох рівнів: 1) пере-
хід від традиційного суспільства до індустріального; 2) перехід від індустріального до інформа-
ційного типу суспільства [3, с. 20]. Безперервний розвиток суспільства та суспільних відносин 
є нормальним станом і визначається як транзиція. Характерною ознакою такого стану суспіль-
ства є прискорення процесів глобалізації, модернізації та інтернаціоналізації в усіх сферах життя.  
Це етап переходу, в якому новий стан суспільних відносин, культури, економіки зберігає най-
більш значущі риси попереднього періоду, і, в той же час, починає набувати рис наступного етапу, 
якісно відмінного [7, с. 24]. Оскільки суспільні відносини врегульовуються як нормами права, так 
і іншими соціально-нормативними регуляторами: релігійними нормами, християнсько-правови-
ми традиціями, звичаями, правовими традиціями, то транзитивність у праві викликає певні зміни 
у правовій системи, формуванні правового мислення, активізацію правотворчості (наступність 
у праві, рецепція, імплементація та трансформація права). Транзитивність у праві дає змогу більш 
ширше розкрити та зрозуміти право не тільки як нормативну реальність відповідних змін сус-
пільних відносин, а й зміни у системі правових ідей, правових цінностей, правової свідомості, що 
спричинені змінами у суспільстві. Такий процес надає можливість виокремити та обґрунтувати 
особливості формування національної ідеї з метою ефективного використання їх у державо- та 
правотворенні, вдосконаленні механізму правового регулювання суспільних відносин на підставі 
національної самобутності правової системи.

Важливі передумови утвердження національної ідеї – розвиток її ідеологічної складової через 
морально-духовне оздоровлення суспільства, удосконалення механізму правового регулювання 
національного самоврядування, дійова державна підтримка національних правових традицій, під-
вищення рівня правосвідомості, утвердження взаємної толерантності, виокремлення національ-
них інтересів, обстоювання економічної та інформаційної безпеки, турбота про здоровий спосіб 
життя і про довкілля, протидія процесам деінтелектуалізації, забезпечення умов для інтеграції 
і плідного діалогу різних культур і релігійних конфесій тощо. Призначення толерантності як пра-
вового і державного принципу у формуванні національної ідеї полягає в юридичній повазі до прав 
людини, їх визначенні як основних або фундаментальних, що визначає державні цілі. Практична 
реалізація толерантності можлива через культурний діалог, знаходження компромісів і домовле-
ностей, через побудову національної правової системи й виховання правової культури та правової 
свідомості. Толерантність у національній ідеї залежить від конкретних правових (християнсько-
правових) традицій, які змістовно втілюються у ній, історичних умов формування і розвитку пра-
вової системи та волі нормотворця. Національна ідея, яка базується на толерантності як принципу 
права та правової цінності, містить раціональний інструмент для досягнення миру та стабільності 
шляхом легітимізації законних інтересів іншого.

У національній ідеї, як усвідомлення права, набуває свого відображення правова культура як 
частина загальної культури, що містить у собі найважливіші цінності правової реальності, зокрема 
правосвідомість. Формування толерантної свідомості як складового елемента національної ідеї, на 
змістовному підґрунті християнсько-правових традицій української нації, передбачає комплексний 
і безпосередньо спрямований, безперервний, всеохоплюючий вплив на індивідуальну правосві-
домість і тим самим на правову культуру, з метою забезпечення безконфліктної реалізації всіма 
суб’єктами своїх прав та обов’язків у різних правовідносинах та сприяння суспільному розвитку.

У поліетнічній, багатоконфесійній, соціально розрізненій країні, якою є сьогодні Україна, по-
трібно знайти таку систему цінностей, яка була б сприйнята та підтримана всіма суспільними 
групами. Українську правову систему відносять до невіддиференційованих правових систем, 
у яких відсутня чітка межа між правом, релігією, мораллю і політикою. Існування права і мора-
лі в невіддиференційованих правових системах характеризується значним взаємопроникненням 
[5, с. 72]. Право розглядається як певна духовно священна цінність, яка поєднує в собі висо-
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ке гуманістичне значення з унікальною здатністю бути вищою формою в системі соціального 
регулювання. Специфіка вітчизняної культурно-правової традиції виправдання права, з огляду 
на особливості національного характеру і філософського світогляду, джерелом якого є христи-
янсько-правовий традиціоналізм, ґрунтує правову реальність та визначає особливості розвитку 
національної ідеї загалом. 

Базові цінності українського суспільства мають визначатися шляхом гармонійного узгодження 
загальнолюдських та українських національних, правових, християнсько-правових цінностей і з 
цінностями та інтересами соціальних та етнічних груп суспільства. Тільки на такому балансі може 
ґрунтуватися ефективна і приваблива національна ідея. Національна ідея відображає глибинні 
основи самосвідомості народу, є важливим чинником інтеграції нації навколо базових правових 
цінностей, з’єднуючи її минуле, сучасне і майбутнє, визначає національні пріоритети, є стратегіч-
ним орієнтиром розвитку держави. Принциповою рисою української національної ідеї повинна 
стати взаємодія між традиційними для українського суспільства правовими, християнсько-право-
вими цінностями й культурними інноваціями, спричиненими глобалізаційними процесами. Саме 
завдяки діалогу між традиціями й інноваціями, який сприятиме конструктивному синтезу ідей, 
стратегій, теоретичних розробок альтернативних, а іноді й протилежних ідеологічних напрямів, 
можлива консолідація українського суспільства та утвердження політичної нації, подальший де-
мократичний розвиток [2, с. 209–213].

Водночас важливо усвідомлювати: національна ідея саме тому і є національною, позаяк, орієн-
туючись на людину, відображає у своєму змісті, своїх рисах також основні характеристики держа-
ви й суспільства, справді сприяє об’єднанню нації, на підставі акумулювання фундаментальних 
правових цінностей, сформованих на змістовно ідеологічному підґрунті християнсько-правових 
традицій та інтересів суб’єктів суспільних відносин.

Формування української національної ідеї, ґрунтованої на принципі якомога ширшої загаль-
нонаціональної злагоди, потребує суспільного компромісу на основі національних цінностей та 
інтересів: як правових, так і християнсько-правових. Національна ідея повинна бути конструктив-
ною, мати реалістичні цілі й спиратися на ефективні соціальні технології їх досягнення та меха-
нізми соціально-нормативного регулювання суспільних відносин. Головним чинником втілення 
національної ідеї в життя є інтегральна національно-державницька ідеологія як своєрідний кон-
сенсус суб’єктів політичної діяльності відносно ключових цінностей суспільства, стратегічних 
орієнтирів розвитку держави. Тому проблема формування інтегративної загальнонаціональної 
ідеології, з’ясування її змістовних компонентів є актуальною і потребує окремого розгляду. 

Національна ідея є елементом світогляду і віри, переконань. Національна ідея – це єдність ду-
ховності і моралі на основі менталітету народу. Те що раніше називали вірою, яка забезпечувала 
людині вічність, тепер виступає як національна ідея, яка є відображенням духу нації і забезпечує 
існування нації. Головна мета національної ідеї – це постійне зростання добробуту нації, забез-
печення і збереження умов для розвитку майбутнього покоління на основі своєї державності, еко-
номічної самодостатності, культури, мови, духовності, освіченості. Ідеологія – це мета, мотивація 
й оцінка діяльності, елемент суспільної свідомості, формула поведінки, відповідальність, схема 
розподілу власності, влади та інформації, правила взаємодії громадян, громадянського суспіль-
ства та владної і політичної еліти. Національна ідея, її зміст впливає на те, яким чином те все буде 
закладено до ідеології і реалізується у стратегії розвитку держави, її політичній програмі, еко-
номічній політиці. Таким чином, національна ідея є глобальною, всеохоплюючою і реалізується 
через національні інтереси у внутрішній і зовнішній політиці. Ідеологія – система правових, по-
літичних, етичних, художніх, філософських, релігійних поглядів для певної соціальної спільноти 
(класу, верстви). Основний зміст ідеології – соціальний ідеал, образ передбачуваного, бажаного 
чи очікуваного.

Визначення поняття «національна ідея» залежить від того, як ми розуміємо процеси етноге-
незу і націогенезу, базову категорію «нація», яка є підставою, оскільки ґрунтується на тривалій 
інтелектуальній традиції з’ясування її змісту. Тобто, які з об’єднувальних чинників (політичні, 
економічні, культурні, релігійні, правові) вважаються суттєвими стосовно певної нації. Нація, від-
дзеркалюючи багатство етнопсихологічних, культурно-історичних і соціально-побутових форм 
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людства, уособлює його горизонтальну диференціацію. Саме нація, на відміну від соціальної 
страти, класу, демографічної, конфесійної чи іншої групи, є наймасштабнішою і найстійкішою 
внутрішньо структурованою групою інтересів, спроможною витворювати окреме суспільство.

Національну ідею не можна зрозуміти без врахування особливих умов життя народу протягом 
його історії. Вона відображає глибинний рівень національної свідомості, є всіма формами рефлек-
сії нації (людини) над питаннями сутності національної спільноти та сенсом її існування. Вона 
відображає також сукупність ціннісних орієнтацій нації, спрямування мислення народу, здатність 
відчувати і діяти одночасно з національними інтересами. Національна ідея як своєрідний духов-
ний стан народу, його менталітет формується залежно від традицій, як суто правових, так і хрис-
тиянсько-правових, культури, всього середовища буття людини і водночас сама впливає на них, іс-
нує як джерело культурно-історичної динаміки нації. Національна ідея є духовним каталізатором 
національного відродження і вищим проявом політизованої національної свідомості [6, с. 36–37].

Висновки. Відповідно до зазначеного, а також з огляду на відсутність формулювання загаль-
ноприйнятого поняття національної ідеї, можна визначити національну ідею як зумовлене націо-
нальними інтересами об’єднувальне переконання певної спільноти людей незалежно від їхньо-
го етнічного походження щодо їхньої єдності на певній території (у межах кордонів) із певною 
державою, правом, правовими традиціями, релігією та культурою. Ця спільнота має свої правові 
традиції (християнсько-правові), національну свідомість, особливий менталітет, характер, істо-
ричну пам’ять, міфологію, мову, економічно-господарський устрій. Слушною є думка І. Кресіної, 
з приводу того, що національна ідея в сучасній кореляції є духовною основою саморуху й поступу 
українського суспільства, має стати головним змістом творення національної, соціально згуртова-
ної держави і фундаментом її стабільності; стрижнем формування і функціонування національної 
самосвідомості й національної свідомості загалом. Національна ідея повинна бути конституйова-
ною і концептуально розробленою та інтеріоризованою, до того ж, вона має стати світоглядним 
орієнтиром у системі освіти, виховання, у сфері соціалізації особи [1, с. 30, 350]. За сучасних гео-
політичних умов успішний розвиток держави можливий лише тоді, коли українська нація знайде 
своє місце серед інших націй. Процеси глобалізації – це не що інше, як боротьба кількох націй 
за панівне становище у світі. Наслідком цього процесу буде те, що малі нації втрачатимуть свою  
історичну та культурну самобутність і змушені будуть асимілювати з могутніми націями. 
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Досліджується процес формування різних напрямів об’єктивного наукового аналізу проблем теорії дер-
жави і права; проведено аналіз національної ідеї у трансформаційних процесах пізнання права. Формування 
національної ідеї пояснюється з позиції транзитивності суспільства, права та структурних елементів право-
вої системи, з акцентуванням уваги на наявності та збереженні християнсько-правових традицій у праві як 
елемента національної самобутності, що є об’єктивно-суб’єктивною необхідністю удосконалення та розвитку 
права, формуючи правову та функціональну доцільність, відображаючи особливості інтерпретації результа-
тів духовно-практичного засвоєння правової дійсності, втіленої у феномені християнсько-правових традицій. 
Акцентується увага на тому, що національну ідею не можна зрозуміти без врахування особливих умов життя 
народу протягом його історії. Вона відображає глибинний рівень національної свідомості, виступає всіма фор-
мами рефлексії нації (людини) над питаннями сутності національної спільноти та сенсом її існування. Вона 
відображає також сукупність ціннісних орієнтацій нації, спрямування мислення народу, здатність відчувати 
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і діяти одночасно з національними інтересами. Національна ідея як своєрідний духовний стан народу, його 
менталітет, формується залежно від традицій, як суто правових, так і християнсько-правових, культури, всього 
середовища буття людини і водночас сама впливає на них, існує як джерело культурно-історичної динаміки 
нації. Національна ідея є духовним каталізатором національного відродження і вищим проявом політизованої 
національної свідомості.

Ключові слова: правова система, християнсько-правова традиція, транзитивність, національна ідея, наступ-
ність у праві, правосвідомість.

Mima I. Theoretical and legal aspects of the formation of a national idea in the conditions of transitivity of 
the Ukrainian society

The process of formation of different directions of objective scientific analysis of the problems of the theory of state 
and law is researched; the analysis of the national idea in the transformation processes of cognition of law is conducted. 
The formation of a national idea is explained by the position of transitivity of society, the law and structural elements 
of the legal system, with an emphasis on the existence and preservation of Christian-legal traditions in the law as an 
element of national identity, which is an objective and subjective need for the perfection and development of law, form-
ing legal and functional expediency, reflecting the peculiarities of interpreting the results of the spiritual and practical 
assimilation of legal reality embodied in the phenomenon of Christian-legal traditions.

The emphasis is placed on the fact that the national idea can not be understood without taking into account the 
special conditions of life of the people during its history. It reflects the deep level of national consciousness, advocates 
all forms of reflection of a nation (man) over issues of the essence of the national community and the meaning of its 
existence. The national idea also reflects the totality of value orientations of the nation, the direction of the people’s 
thinking, the ability to feel and act simultaneously with national interests. The formation of a Ukrainian national idea, 
based on the principle of the widest possible national consensus, requires a social compromise based on national values 
and interests: both legal and Christian-legal.

It is emphasized that the national idea must be constructive, have realistic goals and rely on effective social tech-
nologies to achieve them and mechanisms of social and regulatory regulation of social relations. The national idea as a 
kind of spiritual state of the people, its mentality, is formed depending on the traditions, as well as legal, and Christian-
legal, culture, the whole environment of human existence, and at the same time influences on them, it exists as a source 
of cultural and historical dynamics of the nation. The national idea is a spiritual catalyst for national renaissance and 
the highest manifestation of a politicized national consciousness. The main factor in the implementation of the national 
idea in life is the integral national-state ideology as a kind of consensus of subjects of political activity in relation to key 
values of society, strategic guidelines for the development of the state.

The position of the formation of a national idea, which reflects the deep foundations of the people’s consciousness, 
is substantiated, is an important factor in integrating the nation around basic legal values, combining its past, present 
and future, defining national priorities, and acting as a strategic guideline for the development of the state. The basic 
feature of the Ukrainian national idea should be the interaction between the legal, Christian-legal values and cultural 
innovations that are traditional for the Ukrainian society, caused by globalization processes. It is thanks to the dialogue 
between traditions and innovations that will contribute to the constructive synthesis of ideas, strategies, theoretical de-
velopments of alternative, and sometimes opposing ideological trends, possible consolidation of Ukrainian society and 
the establishment of a political nation, further democratic development.

Key words: low system, Christian-low tradition, transitivity, national idea, continuity in law, low consciousness.
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ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИРОДНОГО І ПОЗИТИВНОГО ПРАВА  
У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАВОВІЙ ДУМЦІ ХІХ–ХХІ СТ.

Постановка проблеми. Проблема протиставлення природного і позитивного права в історії 
правової думки переважно розглядається як боротьба протилежностей і є однією з найважливі-
ших проблем юридичної аналітики протягом останніх декількох століть. Водночас досить важ-
ливою є проблема співвідношення природного і позитивного права в концепціях праворозуміння 
прихильників теорії природного права. Актуальною залишається ця проблема і в історії україн-
ської правничої думки. 

Останні дослідження та публікації. Окремі аспекти проблеми співвідношення природ-
ного і позитивного права в працях вітчизняних прихильників теорії природного права ХІХ– 
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ХХ ст. досліджували С. Рабінович, П. Рабінович, С. Максимов, О. Костенко, С. Сливка, В. Куль-
тенко та ін.

Найбільш повно спроби поєднання природного і позитивного права в сучасній вітчизняній 
правничій думці висвітлені в монографії С. Рабіновича «Природно-правові підходи в юридич-
ному регулюванні» [1]. Зокрема, автор зазначає: «Серед способів поєднання природного і по-
зитивного права, котрі пропонуються окремими юснатуралістичними концепціями, можна ви-
окремити а) матеріально-змістовні, в яких таке поєднання здійснюється через соціально-ціннісні 
цілі та соціально-потребові джерела та б) формально-структурні, конститутивними елементами 
яких є певні вимоги процедурного характеру. Відповідно, можна говорити про способи зовнішні 
“трансцендентні” – вони визначають моральні ідеали державно-юридичного регулювання, його 
соціально-ціннісний зміст, та способи внутрішні, іманентні – вони становлять принципи держав-
но-юридичного регулювання, його соціально-ціннісний зміст, виходячи з цілей цієї діяльності, 
сутності відповідних юридичних інститутів» [1, c. 293].

Слід погодитися з висновками автора, що ідейно-змістовна, моральна та соціально-політична 
амбівалентність юснатуралістичних конструкцій як ідеальних утворень, як «форм правового мис-
лення» не дозволяє наділяти їх самих собою певними соціально-змістовними характеристиками. 
Проявами такої амбівалентності є, зокрема, те, що ці конструкції здатні виступати інструментом 
обґрунтування суттєво відмінних за змістом соціальних цінностей та інтересів. Так, як свідчить 
державно-політична практика ХVІІІ–ХХ ст., юридико-етатистські різновиди юснатуралізму, 
яким відповідає «макіавелліанський» тип морально-політичного дискурсу, виражають переважно 
ідеологію політичної еліти. Натомість етико-лібералістичні форми юснатуралізму, засновані на 
«кантіанському» дискурсі, втілюють здебільшого етос інтелігенції та дрібної й середньої буржуа-
зії. Соціальне значення природно-правових ідей і теоретико-світоглядних підходів, з якими вони 
пов’язані, не може бути встановлене апріорі. Його з’ясування вимагає аналізу змісту відповідних 
концепцій в аспекті їх зв’язків із практикою їх використання, з тим, як вони діють у конкретно-
історичних умовах. Головне питання тут полягає у виявленні міри відповідності цих ідей існу-
ючим ціннісно-нормативним стереотипам поведінки й мислення, а також у визначенні стосовно 
окремих соціальних груп та соціуму загалом практичних наслідків тих державно-юридичних рі-
шень, які приймаються з використанням юснатуралістичної аргументації. Лише за умови такої 
відповідності природно-правові ідеї та концепції можуть стати реально діючою складовою цієї 
системи [1, c. 293–295].

Метою статті є дослідження проблеми співвідношення природного і позитивного права в пра-
цях вітчизняних прихильників теорії природного права ХІХ–ХХІ ст.

Основні результат дослідження. Серед теоретичних розробок видатних вітчизняних право-
знавців безумовний інтерес становить концепція природного права П. Лодія [2]. Учений визнавав 
поділ права на природне (закони, що походять із сутності держави й «одним розумом розумі-
ються») та позитивне (закони, що випливають із «становища справ, або волі Верховного Пра-
вителя»), публічне й приватне, зовнішнє і внутрішнє. На думку ученого, в основу природного 
права були покладені реальні властивості людського духу, психологічна природа людини, що є 
причиною обов’язковості та істинності цього права. Він доводив, що «права не породжені, а лише 
визначені державою <…>. Твердження ж про те, що держава засновує права, суперечить самій 
сутності права; про мету й утворення держав мислити не можна, якщо в людей, як таких, уже 
до появи держав не було прав». П. Лодій вирізняв три види прав підданих: природні, невід’ємні 
права людини; права, які походять від суспільного об’єднання (право на працю, на захист з боку 
влади проти обмеження прав індивідуума тощо); позитивні права, «що встановлені у позитив-
них законах кожної держави», або ті, «про які треба розуміти з мети держав». Водночас поняття 
«правомірність» і «неправомірність» він трактував відповідно до пріоритету позитивного права 
(«цивільних законів») над природним правом, оскільки вважав, що «Закон природний дозволяє 
самоуправство, але Закон цивільний забороняє це» [3, с. 9–27]. 

Природно-правові погляди також лежать в основі концепції праворозуміння П. Юркевича. Він 
поділяв ідею І. Канта про поділ права на природне, позитивне і справедливість [4, с. 85]. Дже-
релом природного права П. Юркевич вважав розум людини і божественний розум. Зокрема, він 
зазначав: «…під природним правом не розуміється право диких, а лише те, що властиве людині 
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як розумій істоті; відповідно ми маємо тут справу з правом як ідеєю. Природне право з’ясовує 
питання: що треба вважати правом людини як розумної істоти. А це питання є найістотніше, най 
значущіше питання для людини, питання життя: ідея права є сила, яка діє в людстві, діє у формі 
переконань. Справедливо, що природне право не має характеру позитивного права; але це не 
дає жодної підстави для заперечення значення цього права і водночас не дозволяє надати йому 
такого характеру. Природне право – це позитивна моральна сила, бо воно є ідеєю людського 
розуму; а розум завжди законодавчий; його ідея завжди реальна як завдання і як вимога, яку він 
і здійснює завжди відповідно до ступеня переконання. Воно є “правом встановленим природою 
і божественним розумом”. Природне право є діючим <…> саме тому, що природне право є ідея, 
воно має практичне значення, санкція якого полягає в переконаннях. Природне право, власне, є 
ідея, яка не потребує санкції і яка обов’язкова для розумних істот не через зовнішні визначення, 
а через внутрішній авторитет» [5, с. 170–171]. Він доводив: «Наука природного права містить 
у собі всі ті відносини людини, які є джерелом обов’язкового за природою і невиконання яких 
людина розглядає як зло. Позитивне право не може знищити права природного, але може видо-
змінювати його, тобто реалізувати ідеї природного права можна різними шляхами, який шлях 
обрати – це залежить від волі. <…> Природне право силою свого авторитету змінює і зупиняє дію 
позитивного права. Оскільки авторитет божественного права закорінений у його розумній при-
роді, а розум у своїх визначеннях [ні від чого] не залежить, то воно є сила самостійна, само дієва, 
яка скеровує позитивне право. Коли якась ідея божественного права досягає зрілости в суспільній 
думці, коли набуває форми сильного переконання, вона існує в житті, діючи певним чином на 
позитивне право; ідея закону переходить цілком до самого закону. А тому природне право є сила 
дієва» [5, с. 171]. 

Як бачимо, учений визнавав взаємовплив природного і позитивного права. На думку П. Юр-
кевича, природне право є критерієм для позитивного права, адже, на його думку, жоден закон не 
може організувати суспільного життя так, аби людина була змушена відмовитися від вільного 
обговорення питань права або перестала б посилатися на ідею природного права, обмежуючи 
своє поводження лише позитивним законом. Тільки через вільне обговорення правових ідей мож-
ливий прогрес права. Адже, якщо б людина, обговорюючи права, змушена була б відмовитися від 
норми природного права, то за надзвичайної здатності пристосовуватися до всякого становища, 
вона потрапила б раз і назавжди у залежність до випадкових форм права і побуту. Також, на його 
думку, не всі позитивні закон, які хоч і мають практичну силу, не можуть бути визнані розумни-
ми, також ніколи уряд не зобов’язаний приймати закон лише на підставі його розумності. Також, 
наголошує учений, ідеї природного права допомагають уникнути омани, викриваючи цілком не-
правдиві принципи й тим уберігає позитивне право від поширених забобонів: майнової рівності, 
перетворення усіх моральних дій на обов’язкові, визнання єдиною довершеною владою верхо-
венства народу тощо [5, с. 171–173]. 

На нашу думку, П. Юркевич у цьому разі досить близько підійшов до розуміння процесів са-
моорганізації людських спільнот і необхідності врахування цих процесів при визначенні цілей та 
завдань законодавчого регулювання суспільних відносин.

Ф. Тарановський у своїй праці «Вчення про природне право» зазначав, що в римській право-
вій традиції природне право, як незмінно добре і справедливе, перебуває відносно позитивного 
права у двоякому відношенні. З одного боку, воно входить до його складу як основна організу-
юча засада, оскільки при повному відхиленні від засад справедливості й добра неможлива ніяка 
доцільна регламентація відносин у людському співіснуванні. З другого боку, природне право є 
протилежністю позитивного, оскільки останнє керується стремлінням до найдоцільнішого при-
стосування до умов конкретного середовища й забезпечення інтересів усіх або більшості й не 
в змозі реалізувати засади добра і справедливості у всій їхній повноті і послідовності. У цьому 
сенсі природне право стоїть вище позитивного як критерія для оцінки і подальшого удоско-
налення останнього. З цієї точки зору римські юристи, з одного боку, виправдовували чинне 
позитивне право, підкреслюючи, що воно прямо не суперечить природному праву і загалом за-
сновується на його вимогах; з другого боку, піддавали позитивне право критиці з точки зору 
природної справедливості і знаходили в останній джерело для оновлення, пом’якшення й удос-
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коналення позитивного права [6, c. 5]. У подальшому в історії права були різні спроби побудови 
природно-правової системи, іноді діаметрально протилежні, утім, природно-правові концепції 
справили вплив на розвиток позитивного права й сама ідея природного права вкоренилася в пра-
восвідомості всіх часів і народів. Ігнорування природного права в період ототожнення наукового 
позитивізму з формально-юридичним призвело до викреслення природного права з теперішньо-
го і минулого як наукову оману. З часом ця помилка була виправлена, без теорії природного 
права не змогла обійтися й політика права, зокрема без такого критерію, як ідея справедливості, 
тобто природноправової ідеї. Ідея природного права продовжувала жити і проявляти свою дію 
в епоху офіційного її вигнання з наукового обігу і визнання позитивного права єдиним об’єктом 
юридичної науки. Живучість ідеї викликала, нарешті, перегляд теоретичного питання про при-
родне право, що призвело до відродження останнього [6, c. 20, 22].

Окремо варто зупинитися на висвітленні досліджуваної проблеми в працях О. Костенка.  
Зокрема, у своїй концепції соціального натуралізму проблему співвідношення природного і по-
зитивного права він розглядає крізь призму розрізнення у правознавстві «права» і «псевдопра-
ва». Право учений визначає як засіб узгодження суспільного життя людей із законами соціальної 
природи, суть якого полягає у визначених законами соціальної природи «природних свободах» 
і «природних обов’язках» людей, закріплених у формі писаного чи неписаного законодавства, 
звичаїв, релігійних норм, табу та інших правил, виконання яких забезпечується суспільними 
засобами. Цю концепцію права автор називає «соціально-натуралістичною концепцією права». 
Соціально-натуралістична концепція права проблему співвідношення понять «природне право» 
і «позитивне право» у сучасному правознавстві вирішує таким чином, що визнає їх різними 
аспектами одного й того ж феномена, який ми називаємо правом. Відповідно до цієї концепції 
«природне право» – це закони соціальної природи, яким люди мають надавати форму законодав-
ства, тобто «позитивного права», а «позитивне права» – це законодавча форма, яку люди мають 
надавати «природному праву», тобто законам соціальної природи. Звідси випливає, зокрема, 
критерій розвиненості права: чим краще закони соціальної природи втілюються у законодавстві 
суспільства, тим розвиненішим є право у цьому суспільстві. Перевага соціально-натуралістичної 
концепції права, порівняно з іншими відомими концепціями (зокрема з іншими відомими кон-
цепціями «природного права») полягає у тому, що вона є більш ефективним засобом подолання 
«правового позитивізму», який проявляється у вигляді «правової сваволі» і «правових ілюзій». 
А останні, будучи зародком усякого соціального зла, і є основними руйнівниками соціально-
го (зокрема й правового) порядку, без якого не може бути людського благополуччя. Відповід-
но, «принцип верховенства права», виходячи з «натуралістичної» юриспруденції, О. Костенко 
розуміє як «принцип верховенства “природного права”». Критерієм справедливості будь-якого 
правового акта він вважає відповідність його законам соціальної природи, і зокрема законам 
«природного права». Критерієм будь-якої правової (так само як і моральної) заборони є невідпо-
відність заборонюваного діяння законам соціальної природи, у тому числі законам «природного 
права», виходячи з того, що добром є усе те, що узгоджується із законами соціальної природи, 
а злом є те, що не узгоджується з ними. Зокрема, критерієм для криміналізації діяння має бути 
порушення цим діянням законів соціальної природи. Інакше діяння не може визнаватися зло-
чином [7].

Висновки. Наведені матеріали, звісно, не віддзеркалюють всіх аспектів проблеми співвідно-
шення природного і позитивного права у працях вітчизняних прихильників цієї теорії. Водночас 
у межах досліджуваної проблеми можна зробити деякі висновки: а) природне і позитивне право 
розглядаються як відносно незалежні або взаємодоповнюючі, інтегровані аспекти правової ре-
альності, або ж визнається верховенство природного права стосовно позитивного права; б) при-
родне право визнається як моральний критерій та критерій справедливості стосовно позитивного 
права (законодавства); в) джерелом природного права визнаються закони природи, закони само-
організації людських спільнот, божественний розум, розум людини, властивості людського духу, 
природний порядок речей, природа людини; джерелом позитивного права визнається воля зако-
нодавця, державна воля, воля суб’єктів права, суддів або судових органів. 



228   • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •

ПРАВОВА АНАЛІТИКА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Використані джерела

1. Рабінович С. П. Природно-правові підходи в юридичному регулюванні : монографія / С. П. Рабінович. – Л. : 
Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – 576 с.

2. Усенко І. Б. П. Д. Лодій: філософ, правознавець, просвітник / І. Б. Усенко, І. В. Музика // Часопис Київського 
університету права. – 2016. – № 2. – С. 12–19. 

3. Лодий П. Д. Теория общих прав, содержащая в себе философское учение о естественном всеобщем 
государственном праве / П. Д. Лодий. – СПб., 1828. – С. 3–41.

4. Тихонов В. Н. Идеи П. Д. Юркевича о государстве и праве в контексте современности : монография / 
В. Н. Тихонов. – Луганск : РИО ЛАВД, 2003. – 304 с.

5. Юркевич П. Історія філософії права; Філософія права; Філософський щоденник / П. Юркевич. – К. : Редакція 
журналу «Український світ», 1999. – 756 с.

6. Тарановский Ф. В. Учение об естественном праве / Ф. В. Тарановского // Журнал Министерства Юстиции. – 
Петроград, 1916. № 3. – С. 1–26.

7. Костенко О. Що є право? Про основи «натуралістичної» юриспруденції у світлі соціального натуралізму / 
О. Костенко // Право України. – 2010. – № 4. – С. 83–91.
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ХІХ–ХХІ ст.

Досліджується проблема взаємодії природного і позитивного права в теоретичних концепціях вітчизняних 
прихильників теорії природного права ХІХ–ХХІ ст. Аналізуються різні підходи до способів і форм взаємодії 
природного і позитивного права як аспектів правової реальності. Висвітлюються погляди науковців щодо 
джерел природного права.

Ключові слова: природне право, позитивне право, історія вітчизняної правової думки, джерела природного 
права, співвідношення природного і позитивного права.

Muzyka I. The problem of the correlation of natural and positive law in the national legal thought of ХІХ–ХХІ 
The problem of interaction of natural and positive law in the theoretical concepts of domestic supporters of the 

theory of natural law of the nineteenth and twentieth centuries is investigated. Various approaches to methods and forms 
of interaction of natural and positive law as aspects of legal reality are analyzed. The views of scientists on sources of 
natural law are highlighted. 

Conclusions: a) natural and positive law are considered as relatively independent or complementary, or integrated 
aspects of legal reality, or recognized the supremacy of natural law with respect to positive law; b) natural law is recog-
nized as a moral criterion and a criterion of justice in relation to positive law (legislation); c) the source of natural law is 
recognized by the laws of nature, the laws of the self-organization of human communities, the divine mind, the mind of 
man, the properties of the human spirit, the natural order of things, the nature of man; the source of positive law is the 
will of the legislator, the state will, the will of the subjects of law, judges or judicial bodies.

Key words: natural law, positive law, history of domestic legal thought, source of natural law, correlation of natural 
and positive law.
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ФІСКАЛЬНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ:  
ПІЗНАВАЛЬНО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИРОДИ ТА ЗМІСТУ

Постановка проблеми. Реформаційні процеси, що відбуваються у сучасному суспільстві, по-
требують суттєвих змін різноманітних сторін діяльності держави. Однією з них є функціональне 
призначення держави, що, в підсумку, і визначає її місце в суспільстві. Тому фундаментальні 
трансформації основних напрямів діяльності держави, головним серед яких є фіскальна діяль-
ність держави, визначають ефективність впливу на суспільство та дієвість здійснюваних реформ. 
Сучасний стан розвитку Української держави та виклики, які ставляться перед нею, визначають 
актуальність дослідження змісту та сутності функціонального призначення держави, основне 
місце в якому належить фіскальній функції. Виконуючи роль інструмента державної політики, 
податки та оподаткування водночас є складовими діяльності органів державної влади, мають пра-
вову форму закріплення та визначають зміст фіскальної функції держави. Актуальність теми до-
слідження підтверджується й існуючим станом її наукової розробки. Наукові проблеми, пов’язані 



• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •   229

Немченко К. С. Фіскальна функція держави: пізнавально-аналітичні аспекти природи та змісту 

з природою та змістом фіскальної функції держави, не належать до числа обділених увагою. Біль-
шість таких досліджень є вузько направленими або галузевими й припадають на 90-ті роки, хоча 
чимало теоретичних положень, сформульованих у той час, не втратили свого значення й понині. 
Більш сучасні дослідження проблематики природи та змісту фіскальної функції держави мають 
фрагментарний та несистемний характер і не охоплюють повною мірою теоретико-правову про-
блематику фіскальної функції держави. Тому проблема природи та змісту фіскальної функції дер-
жави крізь призму її пізнавальних й аналітичних аспектів потребує ґрунтовного, системного та 
актуального дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теорія функцій держави та окремих її напрямів 
були предметом досліджень багатьох радянських учених – А. Денисова, Л. Загайнова, Л. Кас-
ка, Д. Керімова, Н. Черноголовкіна, А. Артеминої, М. Бухтеревої, С. Комарова, В. Кудрявцева, 
Ю. Марченка, О. Лукашової, Л. Морозової, В. Нерсесянца, Ю. Тихомирова, які всебічно обґрун-
тували теорію функцій радянської, соціалістичної держави. Окремі аспекти реалізації фіскаль-
ної функції держави розкриті в працях таких вітчизняних дослідників, як В. Бабкіна, Ю. Бисага, 
О. Бандурка, А. Заєць, Р. Калюжний, М. Кельман, А. Колодій, М. Козюбра, В. Копєйчиков, М. Кос-
тицький, В. Котюк, В. Лемак, В. Окіпнюк, А. Олійник, В. Погорілко, П. Рабінович, В. Селіванов, 
О. Скакун, О. Скрипнюк, Ю. Шемшученко, Р. Шай та інші, які досліджували теорію функцій 
держави в сучасний період.

Проблеми природи та змісту фіскальної функції держави досліджувалися на дисертаційному 
рівні вітчизняними вченими – В. Мельниченко, Д. Носіком, В. Жадько.

Не применшуючи значення праць означених учених, необхідно констатувати відсутність 
комплексних наукових досліджень природи та розкриття змісту фіскальної функції держави крізь 
приз му його теоретико-правових аспектів з урахуванням сучасних економічних та правових умов.

Метою статті є дослідження взаємозв’язку та впливу категорій «функція» та «функція держа-
ви» на аналіз природи й змісту поняття «фіскальна функція держави»; аналіз природи та змісту 
поняття «фіскальна функція держави».

Основні результати дослідження. В аспекті дослідження понять «функція» та «функція дер-
жави» важливо зазначити, що в доктрині існує полісемія думок щодо того, як слід підходити до 
розуміння «функції держави» та застосування поняття «функція». Важливим залишається пи-
тання, чи потрібно в процесі визначення поняття та змісту державної функції використовувати 
загальносоціальні підходи до розуміння поняття «функція», чи все ж таки слід виробити свій 
інструментарій, застосовуваний виключно в межах державно-правової матерії. Крім того, навіть 
у межах суто догматичного підходу до розуміння функцій держави спостерігається наявність 
різних суджень і підходів, які неодноразово піддавалися аналізу і критиці, тому аналіз основних 
підходів до визначення понять «функція держави» і «функція», їх взаємозв’язку з поняттям «фіс-
кальна функція держави» є основою формування власної позиції.

У перекладі з латини термін «функція» (functio) означає виконання, втілення, тобто діяльність, 
роботу. У науковий обіг поняття «функції» було введено математиком Г. Лейбніцом у ХVII–
XVIII ст. Категорія «функція» широко застосована в різних науках, зокрема і в правових. Це 
надає можливості за відсутності загальноприйнятого уявлення про поняття «функція держави» 
вирішити питання, враховувати не лише ідеї та підходи, які сформувалися у юриспруденції, а й 
враховувати міждисциплінарні підходи. 

Найпоширеніше визначення поняття «функція», яке дається у тлумачних словниках, є діяль-
ність, виконання певних дій [1].

На нашу думку, на підставі філологічного тлумачення первинне значення терміна «функція» 
дає змогу обґрунтовано вважати більш коректним розуміння «функції держави» в правовій докт-
рині як напряму дії або діяльності.

Хоча у західній юридичній науці питання про функції держави практично не розглядалося, 
йшлося зазвичай про цілі і завдання держави, у вітчизняній же науці проблема функцій держави 
постійно перебувала у центрі уваги, їй присвячено низку фундаментальних досліджень. Право-
ва категорія «функція держави» є одним із фундаментальних напрямів, який вивчається теорією 
держави та права. 



230   • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •

ПРАВОВА АНАЛІТИКА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Існуюче різноманіття поглядів на визначення поняття «функція держави» обумовлено пере-
дусім тим, що при виробленні того чи іншого поняття неможливо відобразити в його визначенні 
всіх специфічних сторін і властивостей. На нашу думку, науковість цих поглядів визначається 
ступенем зрілості думки в межах певного періоду розвитку суспільства, об’єктивністю методоло-
гічних підходів до вивчення цієї проблеми. 

Існуючі в сучасній доктрині підходи до визначення поняття функції держави потребують кри-
тичного осмислення. Для досягнення мети цього дослідження ми пропонуємо таку класифікацію 
існуючих у сучасній юридичній літературі підходів до визначення поняття «функції держави»:

– розуміння функцій держави як напрямів її діяльності [2, с. 125; 3, с. 4];
– розуміння функцій держави як предметно-політичної характеристики держави [4, с. 10; 5; 

6, с. 7];
– розуміння функцій держави як цілей діяльності держави [7, с. 107];
– розуміння функцій держави як впливу на об’єкти регулювання (суспільні відносини)  

[8, с. 34].
З урахуванням зазначеного вище, у ролі операційного поняття функції держави, що підлягає 

застосуванню при дослідженні обраного нами предмета, слід, на нашу думку, брати до уваги 
підхід, який отримав підтримку у вітчизняній правовій науці і згідно з яким функції держави – 
«це основні напрями діяльності держави, обумовлені його сутністю і змістом, а також цілями, 
завданнями та їх соціальним призначенням, що стоїть перед ними на тому чи іншому етапі його 
розвитку» [9, с. 4].

З метою глибшого та детальнішого розуміння природи фіскальної функції варто окремо роз-
глянути категорію «фіск». У словнику іноземних термінів поняття «фіск» визначається як «дер-
жавна скарбниця» [10, c. 856]. Категорія фіска була широко застосована не лише в стародавній 
римській та середньовічній літературі, а й у юридичній літературі Нового часу. Відомий німець-
кий учений Ю. Майер писав, що фіск – це сама держава, яка розуміється з визначеної сторони. 
З цієї визначеної сторони зазначають, що фіск – це держава як суб’єкт у відносинах з приводу 
державного майна [11, c. 510].

На основі підходів до філологічного тлумачення поняття «фіск» та його застосування у праві, 
ми можемо стверджувати, що під поняттям «фіск» мається на увазі держава як учасник (суб’єкт) 
процесу майнового набуття (із різних підстав) для подальшого матеріального забезпечення діяль-
ності та функціонування держави.

Зазвичай у вітчизняній теоретико-правовій науці виокремлюють поняття «оподаткування та 
фінансового контролю» (О. Скакун, М. Марченко, О. Пушняк) розуміючи її як самостійну, так 
і допоміжну функції. Однак у вітчизняній та зарубіжній науці існують позиції щодо виокремлен-
ня фіскальної функції як самостійної функції держави.

Інші ж вчені, навпаки, дотримуються думки, що фіскальна функція є самостійним напрямом 
діяльності держави. В. Лазарєв і С. Липень вважають, що здійснення управлінської діяльності 
в сфері збору та розподілу грошових коштів загалом дотична до економічної функції, однак 
все-таки можливо говорити про самостійність функції оподаткування та справляння податків  
[12, с. 90; 13 c. 70].

Аналогічну позицію висловлює і В. Бабаєв, який стверджує, що податкова функція є основною 
внутрішньою функцією, за допомогою якої вирішуються життєво важливі для суспільства, дер-
жави та особистості завдання [14, c. 7]. Т. Калентьєва зазначає, що податкова функція є одним із 
напрямів державної діяльності регулювання розвитку економіки країни в оптимальному режимі, 
тобто є підфункцією економічної функції держави [15, c. 106].

У вітчизняній науці були спроби провести комплексне дослідження поняття «фіскальна функ-
ція держави». Так, на думку В. Мельниченко, податкова функція сучасної держави – це нор-
мативно-регламентований комплексний напрям впливу держави з метою організації суспільних 
відносин у сфері оподаткування та стягнення податків, що здійснюється у певних формах та за 
допомогою певних методів, для мобілізації грошових коштів у розпорядження держави та вирі-
шення нею своїх завдань та ін. [16, с. 5].
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Д. Носіков у своєму дослідженні зазначає, що фіскальна функція держави полягає виключно 
в акумуляції державних доходів у складі фінансової функції держави [17, с. 4].

На нашу думку, саме цей підхід є найбільш наближеним до коректного визначення фіскаль-
ної функції держави, однак є суттєво обмеженим, повною мірою не відображає сучасну природу 
фіскальної функції та низку важливих правових, суспільних та економічних явищ, які з’явилися 
у правозастосовній практиці в останні роки та пов’язані зі змістом фіскальної функції держави 
і потребує суттєвого доповнення та розширення. Нижче спробуємо це детально проілюструвати 
та проаналізувати. 

Ми погоджуємося з тим, що початково сутність фіскальної функції держави була зосереджена 
на діяльності держави в сфері відносин з акумуляції державних коштів шляхом застосування за-
собів примусу та регулювалася виключно нормами імперативного характеру. 

Такий стан речей у практичній площині мав своє коректне та своєчасне відображення у докт-
рині радянської теоретико-правової науки у формі підходу до фіскальної функції як складової 
функції контролю та оподаткування і вітчизняної теоретико-правової науки в період становлення 
української держави, коли фіскальна функція держави ототожнювалася з акумуляцією державних 
фондів (орієнтовно до моменту кодифікації норм податкового законодавства в 2010 р. шляхом 
прийняття Податкового кодексу України). 

Однак нині процеси децентралізації, євроінтеграції та міжнародної економічної і політичної 
інтеграції в Україні та світі обумовили появу низки інструментів та явищ економічного й право-
вого характеру, які, на нашу думку, розкривають природу та зміст фіскальної функції держави, 
але щодо яких не існує однозначної позиції у вітчизняній теоретико-правовій науці. 

Аспектом, який, на нашу думку, є досить важливим для розуміння зміни сутності фіскальної 
функції держави та не з’ясованим у сучасних дослідженнях, є зміна сутності відносин, які ви-
никають у процесі акумуляції державних коштів. Традиційно фіскальна функція асоціюється ви-
ключно з відносинами щодо акумуляції державних коштів, які регулюються імперативними нор-
мами та в процесі яких державні органи реалізують свої владні функції. Нині ми бачимо приклади 
правозастосовної практики та норм законодавства, коли державні інститути, на які покладена 
фіскальна функція та які наділені владними повноваженнями, не лише не реалізують надані влад-
ні повноваження щодо стягнення надходжень до державних фондів, а й виступають зобов’язаним 
суб’єктом щодо традиційно підпорядкованих платників податків, а платники податків висту- 
пають у ролі рівноправних учасників відносин із державою. Іншим прикладом відносин так 
званого «нового типу» можна назвати відносини, коли державні органи здійснюють діяльність 
у сфері оподаткування. Однак така діяльність не призводить до негайної акумуляції державних 
коштів. Варто навести приклад таких правовідносин. 

З 2017 р. набули чинності норми Закону України від 1 липня 2014 р. № 1555-18 «Про державну 
допомогу суб’єктам господарювання», у межах якого податкові пільги та списання або розстроч-
ка податкового боргу визначаються як форми державної допомоги [18].

Ми вважаємо, що у цьому разі йдеться про діяльність фіскальних органів, яка має на меті ство-
рення економічних умов для майбутнього ведення господарської діяльності платниками подат-
ків, що в подальшому дасть змогу акумулювати державні кошти шляхом стягнення обов’язкових 
податків і зборів. 

На нашу думку, відносини, які виникають при застосуванні інститутів розстрочки (відстроч-
ки) податкового боргу, надання податкових пільг, застосування податкової амністії або ж спи-
сання податкового боргу, необхідно віднести до сфери фіскальної функції, незважаючи на від-
сутність у таких правовідносинах реалізації державними органами владних повноважень з метою 
стягнення коштів до державних фондів, а лише дії фіскальних органів, націлені на економічну 
стимуляцію платників податків до подальшої підприємницької діяльності.

Такі відносин, на наше переконання, не відповідають повною мірою класичному розумінню 
фіскальної функції держави, у межах якої фіскальні органи реалізують свої владні повноваження, 
хоча ці відносини стосуються акумулювання державних коштів. Як слушно зазначає Д. Гетман-
цев, відносини в сфері реалізації фіскальної функції в сучасній Україні стали більш складними 
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та багаторівневими і не завжди відповідають класичним відносинам «влади-підпорядкування» 
і передбачають обов’язки як платників податків, так і фіскальних органів [19]. 

Висновки. Таким чином, у результаті дослідження можливо зробити такі висновки:
– поняття «функція», «функція держави» безпосередньо впливають на формування змісту по-

няття «фіскальна функція держави» та обґрунтовано виокремлюють його як напрям діяльності 
держави;

– на сучасному етапі зміст фіскальної функції держави не може бути обмеженим виключно 
діяльністю зі збору та акумуляції державних коштів, а потребує більш широкого та комплексного 
визначення;

– фіскальна функція держави полягає не лише у діяльності та заходах, націлених на акумуля-
цію державних коштів, а й на створення правових, економічних і соціальних умов для отримання 
таких коштів державою в майбутньому та забезпечення прав і свобод всіх учасників правовідно-
син у процесі діяльності з акумуляції державних коштів.
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Немченко К. С. Фіскальна функція держави: пізнавально-аналітичні аспекти природи та змісту
Стаття присвячена аналізу природи та змісту поняття «фіскальна функція держави». У результаті аналізу 

встановлено, що фіскальна функція держави полягає не лише у діяльності та заходах, направлених на акумуля-
цію державних коштів, а й у діяльності, направленій на створення правових, економічних та соціальних умов 
для отримання таких коштів державою в майбутньому та забезпечення прав і свобод усіх учасників правовід-
носин у процесі діяльності з акумуляції державних коштів.

Ключові слова: держава, функція держави, фіскальна функція держави, функція.

Nemchenko K. The fiscal function of state: cognitive and analitical aspects
The research is devoted to nature and substance of fiscal function of state. The timeliness of the topic is based 

on requirements of current stage of development and growth of modern Ukrainian state and society. The challenges 
arising within the process of building democratic and social Ukrainian state highlight necessity of research devoted to 
issues of fiscal function of state. 

The author agrees with definition of «function of state» as the direction of state’s activity or actions on the base 
of philological analyze of term «function». To research nature and substance of definition «fiscal function of state» 
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the author applies definition of «function of state» as direction of activity or actions of public bodies determined by 
substance and nature of state and based on its aims, tasks and social challenges arising from current stage of state 
development. This approach is widely spread in Ukrainian and CIS legal science. The position treating fiscal function 
of states as activity directed on accumulation of state funds prevails in Ukrainian theoretical legal science. Being 
established in early 90th this position does not describe correctly relationships arising within accumulation of state 
funds in current period.

Based on the above the article contains the following conclusions:
1. On the current stage, fiscal function of state should not be limited to action of states in the field of accumulation 

of state funds; it covers wider and more complicated social relationship, and need substantial formulation.
2. In the modern society, the fiscal function of state includes actions directed on accumulation of state funds, 

generation of beneficial legal, economic and social opportunities for future accumulation of state funds and protect 
rights of participants of such relationships.

Key words: state, function of state, fiscal function of state, function.

УДК 340.1 
Владислав Валерійович Новіцький,

аспірант відділу теорії держави і права 
Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України 

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  
ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ПРАВ ЛЮДИНИ

Постановка проблеми. Діяльність науковця у сфері юриспруденції загалом та теорії держави 
і права зокрема, на відміну від точних наук, цікава своїм постійним науковим пошуком диску-
сійних, складних питань, які внаслідок динамічного розвитку суспільно-правового буття потре- 
бують постійної уваги, а також фахового аналізу із врахуванням викликів сьогодення. Актуаль-
ність проблематики методології полягає у тому, що вона відноситься саме до таких, неоднознач-
них тематик, яка нерозривно пов’язана з практичною діяльністю правника. Адже перед початком 
будь-якого дослідження для досягнення його мети та отримання максимально об’єктивних ре-
зультатів науковець повинен відповідально підійти до процесу вибору методів своєї подальшої 
наукової діяльності. Нині в наукових колах невирішеними залишаються проблеми категоріаль-
но-правового апарату методології в праві та класифікація методів наукових досліджень. Одними 
з останніх віянь сучасного періоду усвідомлення внутрішньої сутності методології в праві є про-
блематика монізму та дуалізму її методів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематику методології в праві досліджували 
такі науковці, як Н. Оніщенко, О. Петришин, В. Сухонос, О. Котюк, П. Рабінович, М. Кельман, 
Н. Крестовська, М. Дамірлі, Г. Дубов, О. Осауленко, Ю. Кривицький, Л. Матвєєва, І. Канзафаро-
ва, О. Мурашин та ін.

«Питання методології у дослідженнях щодо юридичної науки не є новим для нашого пра-
вового осередку, правового вжитку, предмета правового дискутування тощо» [1, с. 4]. Адже 
методологія, методи, поряд із метою, об’єктом та предметом, є структурними елементами будь-
якого дослідження. «Правильно і те, що, мабуть, більш заплутаного, такого, що не дістало свого 
вирішення або повного, завершеного вигляду питання серед дискусійних проблематик немає» 
[1, с. 4–5]. Для того щоб переконатися у правильності зазначеної тези, потрібно спробувати 
дати відповідь на такі блоки запитань, які, крім іншого, визначають мету цього наукового до-
слідження: 1) що потрібно розуміти під такими поняттями, як «методологія» та «метод»? 2) яка 
класифікація методів наукового дослідження? 

Основні результати дослідження. Перейдемо до розгляду першого питання. На нашу думку, 
аналізуючи категоріальний апарат методології в праві, перед нами постає «термінологічна» проб-
лема. У цьому разі йдеться про таке: працюючи з юридичною літературою, можна натрапити на 
визначення: методологія науки, методологія наукових досліджень, методика наукового пізнання, 
методологія наукового пізнання, методологія теорії держави та права, методологія окремого на-
укового знання, методологія конкретного дисертаційного дослідження, методологія юридичної 
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науки, методологія порівняльно-правових досліджень. Враховуючи зазначене, необхідно акцен-
тувати увагу на тому, що зазначені дефініції не є цілком тотожними або кардинально протилеж-
ними, кожна з них зважає на свою своєрідність та має спільні структурні компоненти, зокрема: 
методи, підходи, способи методології наукового пошуку. На наше переконання, доцільно взяти за 
основу правову категорію «методологія» як «родове» поняття, «методологія юридичної науки» – 
як «видове», а «методологія порівняльно-правових досліджень» – як «безпосередньо-об’єктне» 
поняття з урахуванням предмета дослідження «порівняльно-правовий аналіз юридичних гарантій 
прав людини». Зазначена класифікація не претендує на безапеляційність, однак може допомогти 
в контексті окремо взятого наукового дослідження. 

В етимологічному значенні термін «методологія» перекладається з латинської мови як 
methodus – метод, logos – вчення, й означає вчення про метод [2, с. 374]. Крім того, терміноло-
гічно таку категорію, як «методологія», можна розкрити в таких значеннях: 1. Вчення про на-
уковий метод пізнання й перетворення світу, його філософська, теоретична основа. 2. Сукупність 
прийомів дослідження, що застосовуються в будь-якій науці відповідно  до специфіки об’єкта її 
пізнання [3]. Таким чином, розглянувши етимологічну та термінологічну складову досліджуваної 
дефініції, можемо сказати, що методологія – це не лише вчення про метод, шлях пізнання, а й 
вчення про прийоми, які науковець може використовувати з урахуванням особливостей конкрет-
ного об’єкта пізнання. 

На нашу думку, для того щоб всебічно розкрити сутність наведеної вище класифікації поня-
тійно-категоріального апарату методології в праві та беручи до уваги єдність його внутрішньо-
структурованих елементів, поняття «методологія» потрібно розглянути, застосовуючи при цьому 
вузький та широкий підходи. У цьому разі необхідно виробити та проаналізувати «узагальне-
ну» правову категорію «методологія» в контексті права, а вже потім зосередитися на своєрідності 
«видового» і «безпосередньо-об’єктного» поняття цієї дефініції. Крім того, вбачаємо за необхідне 
додатково пояснити, що «видове» і «безпосередньо-об’єктне» поняття методології є похідним від 
його «узагальненої», «родової» дефініції. 

До першої групи (вузький підхід) доцільно віднести таких науковців, як О. Петришин, В. Су-
хонос, Н. Крестовська, О. Осауленко, Ю. Кривицький, Л. Матвєєва та ін. Представники цього 
підходу під поняттям «методологія» розуміють «вчення про парадигми, принципи і методи на-
укового пізнання» [4, с. 34]; «систему певних теоретичних принципів, логічних прийомів, кон-
кретних способів дослідження предмета науки» [5, с. 7]. Розглянувши наведені позиції правни-
ків, ми їх відносимо до вузького підходу, виходячи із наявності, хоча б одного із таких мотивів: 
1) відсутності «практичного» аспекту, тобто посилання у визначенні поняття «методологія» на 
процес використання їх складових компонентів при дослідженні об’єкта та предмета наукового 
пошуку. Методологія загалом та її складові елементи зокрема є невід’ємним базисом будь-якого 
наукового дослідження, підґрунтям якого є не лише теоретична, а й практична діяльність, саме це 
зумовлює важливість зазначеного; 2) неврахування при формулюванні дефініцій «методологія», 
поряд із принципами, прийомами, способами дослідження, однієї з основоположних складових, 
таких як «методи» наукової діяльності. На нашу думку, з урахуванням наведеного вище, все ж 
таки, розкриваючи поняття «методологія» у вузькому значенні, потрібно виходити з його ети-
мологічної сутності. Таким чином, методологія у вузькому розумінні – це вчення про методи 
наукового пошуку. 

До другої групи (широкий підхід) можемо віднести таких правників: М. Кельман, І. Канза-
фарова, О. Мурашин, П. Рабінович, М. Дамірлі та ін. На думку репрезентаторів цього підходу, 
«методологія – це: а) система принципів, підходів, методів, засобів і форм діяльності дослідника; 
б) вчення про їх використання в процесі пізнання державно-правових явищ» [6, с. 20]; «методо-
логію можна визначити, як систему взаємозумовлених принципів, законів, категорій і способів 
наукової та практичної діяльності, що випливають із них і спрямовують її на дійсне пізнання 
і перетворення дійсності на певній світоглядній основі» [7, с. 31]. Враховуючи наведене, можемо 
сказати, що методологія у широкому розумінні – це узгоджена система пізнавальних засобів 
(методи, категорії, принципи, підходи, форми діяльності дослідника), які використовує науко-
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вець при науково-теоретичному дослідженні окремо взятого об’єкта, предмета дослідження та 
які, за результатом проведеного наукового пошуку, допомагають йому виробити дієві на практи-
ці рекомендації з удосконалення теоретичного усвідомлення, а також нормативно-правового вре-
гулювання тієї чи іншої групи суспільних відносин. На наше переконання, обміркувавши наведе-
ні приклади широкого підходу до тлумачення такої правової категорії, як «методологія» в праві, 
важливо акцентувати на тому, що він найбільш комплексно висвітлює специфіку цієї дефініції та 
допомагає з’ясувати внутрішню природу поняття «методологія юридичної науки» як «видового», 
а «методологія порівняльно-правових досліджень» як «безпосередньо-об’єктного» поняття.

Продовжуючи розбиратися у понятійно-категоріальному апараті методології в праві, вар-
то зазначити, що «методологія юридичної науки – система підходів, методів і способів науко-
вого дослідження, теоретичні засади їх використання при вивченні державно-правових явищ»  
[9, c. 618]. На нашу думку, специфіка поняття «методологія юридичної науки» як «видового», 
порівнюючи його із правовою категорією «методологія» як «родове» поняття, полягає у тому, 
що «видове» поняття акцентує увагу на об’єкті дослідження, а саме вивченні державно-правових 
явищ. Так, можемо знайти дефініції «методологія», в які науковці включають об’єкт наукового 
пошуку, але такий підхід здебільшого притаманний методології у широкому розумінні. Зі сво-
го боку «методологія порівняльно-правових досліджень – система методологічних інструментів 
компаративного та некомпаративного характеру, а також конкретні методики і техніки, які вико-
ристовуються для досягнення мети порівняльно-правових досліджень – отримання, достовірних 
знань для їх подальшого практичного застосування» [9, с. 272]. Ця дефініція відрізняється від 
«родового» та «видового» поняття своєю концентрацією на конкретному предметі дослідження 
державно-правових явищ через проведення їх порівняльно-правового аналізу. 

На наше переконання, потрібно погодитися із Г. Дубовим, який вважає, що «наявність багатьох 
підходів до визначення поняття методології із широким діапазоном змістів – від пізнавального 
засобу до філософії або науки в цілому – обумовлено системоутворюючою роллю, яку відіграють 
методи пізнання в існуванні всієї системи теоретичного знання та її зв’язках із досліджуваною 
дійсністю. Важливою в цьому контексті визнано їх структурну та функціональну пов’язаність із 
усіма компонентами основ науки, які є підставами будь-якого пізнання» [10, с. 6]. Представлена 
позиція, справді, відповідає дійсності, адже методологія – це та фундаментальна основа, без якої 
складно уявити будь-яке наукове, фахове осягнення тієї чи іншої проблеми буття. 

Однією з основних структурних одиниць методології, крім її рівнів, підходів, способів, прин-
ципів, категорій, є методи дослідження. Звернемо увагу, з термінологічної точки зору на те, що 
метод – це: «1. Спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя. 2. Прийом або система при-
йомів, що застосовується в якій-небудь галузі діяльності (науці, виробництві тощо)» [11]. Із на-
веденого зрозуміло, що поняття «метод» включає в себе дві основні складові: діяльність з метою 
пізнання певних процесів, явищ, об’єктів буття, використовуючи при цьому необхідні, на думку 
науковця, прийоми дослідження. У цьому контексті слід перейти з пояснення сутнісного значен-
ня категорії «метод» у понятійному значенні до її розуміння з позиції юриспруденції. «Методи 
правового дослідження – система розумових і/або практ. операцій, принципів, прийомів і правил, 
які спрямовані на вирішення певних пізнавальних завдань у сфері права з урахуванням певної 
пізнавальної мети, що зумовлена духовними і матеріальними потребами суспільства і/або внут-
рішніми потребами самої правничої науки» [12, с. 456]. Наведене визначення є ілюстрованим 
показником екстраполювання термінологічного підходу тлумачення «методу» як поняття до його 
пояснення з акцентом на чітко виокремлений об’єкт пізнання.

На нашу думку, після того, як ми розглянули термінологічно-категоріальний апарат методоло-
гії в праві, цілком логічно буде перейти до питання класифікації методів наукового дослідження. 
При нагоді зауважимо, що проблематика класифікації методів наукового пошуку в наукових ко-
лах є достатньо дискусійною та неоднозначною. «Так, одні вчені наполягають на виборі одного 
загального метода через аналіз особливих методів до одиничного (принцип “ієрархічності” або, 
так би мовити, “матрьошковий” принцип). Інші є прибічниками принципу плюралізму щодо ме-
тодів дослідження» [1, с. 5].
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ПРАВОВА АНАЛІТИКА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Унаслідок динамічного розвитку наукової думки останнім часом активних обертів наби рають 
нові тенденції, зокрема йдеться про пошук найбільш оптимального підходу до класифікації на-
укових методів через призму монізму чи плюралізму. На наше переконання, моністичні віян-
ня виникли через подекуди надмірну плюралістичність критеріїв та різноманіття класифікацій 
методів наукових досліджень. Монізм – це спроба ієрархічної структуризації поглядів на це 
питання. Проаналізувавши наведені в юридичній літературі класифікації, окрему увагу слід при-
ділити таким із них: 1) на думку О. Зайчука, Н. Оніщенко, «теорія держави і права у процесі 
пізнання державно-правових явищ використовує: загальнонаукові методи (формально-логічний, 
соціологічний, системний, структурно-функціональний; конкретно-історичний; статистичний 
тощо); загальні логічні методи теоретичного аналізу (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, 
абстрагування, аналогія, моделювання); приватно-наукові методи (порівняльного правознав-
ства, техніко-юридичного аналізу, конкретизації, тлумачення тощо)» [13]; 2) О. Котюк виділяє 
«загальнонаукові методи. До таких методів відносять: діалектичний, матеріалістичний, мета-
фізичний і ідеалістичний» та «конкретно-наукові прикладні методи пізнання держави і права: 
структурно-функціональний аналіз, правове моделювання, правове прогнозування, порівняльне- 
правознавство, систематичний метод, статистичні і математичні методи, метод конкретно-соціо-
логічних досліджень, догматичний метод, метод історизму, вчення про біполярність світу тощо» 
[14, c. 23–24].

Висновки. Проаналізувавши все зазначене вище, можемо сказати про таке: 1. Під поняттям 
«методологія» у контексті теорії держави і права потрібно розуміти вчення про методи, а також 
інші засоби пізнання, такі як: принципи, підходи, категорії, форми діяльності дослідника, котрі до-
помагають науковцю, проаналізувати обраний для наукового пошуку певний об’єкт, предмет до-
слідження та забезпечують необхідним інструментарієм для подальшого впровадження отриманих 
результатів у практично-прикладну площину. Окремо слід прокоментувати наявність в юридичній 
літературі цілої гами поглядів та дискусій відносно понятійного трактування дефініції «методоло-
гія». Такий стан справ не є чимось екстраординарним, це спроби пошуку найбільш оптимальної та 
узгодженої позиції до усвідомлення багатогранної природи цього правового інституту.

2. Монізм чи дуалізм? У цьому разі непотрібно бути занадто категоричним і використовувати 
при проведенні фахових, наукових досліджень переваги як першого, так і другого підходу. Крім 
того, обов’язково потрібно враховувати специфіку конкретного об’єкта, предмета наукового по-
шуку, а також зважати на його ретроспективні, просторово-часові зміни. Таким чином, у монізмі 
найбільш раціональним є порівняльно-правовий метод. Для плюралізму найбільш доцільно об-
рати таку класифікацію методів: загальнонаукові методи (аналіз, синтез, узагальнення, абстрагу-
вання, моделювання, логічний, діалектичний, матеріалістичний, метафізичний та ідеалістичний, 
конкретно-історичний, соціологічний тощо); спеціально-прикладні методи (техніко-юридичного 
аналізу, тлумачення, систематичний метод, правове моделювання тощо). 
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Новіцький В. В. Методологія наукового дослідження юридичних гарантій прав людини 
У статті приділено увагу функціональному значенню методології в праві. Таким чином, було зроблено 

спробу відповісти на запитання про те, що являє собою правовий інститут методології в контексті юриспру-
денції. Окрему увагу приділено аналізу етимологічній сутності таких дефініцій, як «методологія» та «метод». 
Крім того, було всебічно розкрито термінологічно-категоріальний апарат цієї проблематики. Автором статті 
надано власне визначення методології в його вузькому та широкому розумінні. Досліджено питання класифі-
кації методів наукового дослідження.

Ключові слова: методологія в праві, метод наукового дослідження, термінологічно-категоріальний апарат, 
дефініція, наука, наукова діяльність, права людини, юридичні гарантії.

Novitskyi V. Methodology of scientific research of legal guarantees of human rights
The article substantiates the relevance, importance of studying the problems of the methodology of law for the 

theory of state and law in general and for each scientist in particular. After all, the methodology and its cognitive 
tools, act as an assistant in conducting scientific research and help the lawyer choose the most optimal way to study a 
particular object of scientific research. A sufficiently large volume of profile literature has been analyzed, which allows 
us to form a completely stable presentation, concerning the ambiguity and discussion of this topic. In addition, attention 
was paid to the need for a full-fledged, professional study of such problematic issues: 1) the problem of categorically-
legal apparatus of the legal institute of methodology in law; 2) classification of scientific research methods.

In studying the terminological problem, the author drew attention to the presence in the legal literature of a large 
number of concepts, namely: methodology of science, methodology of scientific research, methodology of scientific 
knowledge, methodology of the theory of state and law, methodology of a specific dissertation research, methodology 
of legal science, methodology comparatively legal research. These definitions essentially aim at explaining and 
disclosing the meaning of such a term as a «methodology» in the context of jurisprudence, but such a range of concepts 
can lead to a false idea of their fundamentally different nature. In this case, the peculiarity of these legal categories 
is explained by the specifics of the object of scientific research, which dictated the choice of those or other cognitive 
tools. With the purpose of a certain systematization of these processes, the author of the article, it is suggested to 
choose the legal category «methodology», as «generic» concept, «methodology of legal science», as «kind», and 
«methodology of comparative legal research», as «directly-about» conceptual «concept». In the article, taking into 
account the positions of scientists, the explanation of each of the recommended concepts is given.

In addition, the meaning of the concept, «methodology» and «method» are analyzed, taking into account their 
etymological essence. In the article, the specified legal categories are considered in the narrow and wide sense.  
The author of the presented scientific work, the actual definition of the definition of «methodology» in the context of 
the theory of state and law. Thus, under this category, it is proposed to understand the doctrine of methods, as well as 
other means of knowledge such as: principles, approaches, categories, forms of activities of the researcher, which help 
the scientist, to analyze the selected object, research subject and provide the necessary tools for further implementation 
of the results in the practical-application plane.

Particular attention is paid to the problems of monism and pluralism of scientific research methods. According 
to the author of the article, to the question of the choice of research methods, it is necessary to approach cautiously 
and responsibly, since it may depend on the objectivity of the results of the scientific activity. Consequently, the 
proposed recommendations can be a good continuation for further study and improvement of such an uncommon legal 
institution as the methodology in the law.

Key words: methodology in law, method of scientific research, terminological-categorical apparatus, definition, 
science, scientific activity, human rights, legal guarantees.
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ПРАВОВА ВИЗНАЧЕНІСТЬ І ПАРТИКУЛЯРИЗМ:  
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Постановка проблеми. Проведення в Україні суттєвих реформ у правовій сфері спонукає 
звертатися до основоположних правових принципів. Одним із них є принцип правової визначе-
ності – невід’ємний елемент верховенства права, який має широку практику застосування, зокре-
ма у рішеннях Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). Багатоаспектність цього понят-
тя та відсутність єдиного усталеного визначення робить неоднозначним тлумачення принципу та 
його застосування на практиці. За предметом спору справи щодо порушення принципу правової 
визначеності різноманітні – щодо незаконного тримання під вартою і незаконного видворення 
за межі країни, справи, пов’язані з примусовим продажем власності громадян, проти порушення 
особистих немайнових прав, таємниці листування і телефонних дзвінків тощо. Відтак принцип 
правової визначеності тлумачиться у конкретних індивідуально визначених обставинах таких 
справ. В українському законодавстві відсутнє визначення цього принципу, узагальнене його тлу-
мачення здійснюється тільки доктринально з врахуванням рішень ЄСПЛ, Конституційного Суду 
України та вітчизняних і зарубіжних підходів до його визначення. 

Враховуючи ці факти, невипадковим є те, що окремі елементи правової визначеності розгля-
даються у відірваності від інших, що звужує значення принципу правової визначеності як такої.  
Однак як і будь-який правовий принцип правова визначеність є універсальним началом, вихід-
ним положенням у праві, нерозривно пов’язаним із категорією верховенства права.

Метою статті є встановлення співвідношення між партикулярними підходами до розуміння 
правової визначеності та узагальненим його тлумаченням, розгляд контраверсії партикулярного 
та універсального в контексті принципу правової визначності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У своїх працях питання правової визначеності по-
рушували П. Рабінович, С. Погребняк, М. Козюбра, В. Синчак, О. Петришин, А. Пухтецька, Ю. Мат-
вєєва та ін. У їхніх дослідженнях започатковано розгляд змісту принципу правової визначеності. 
Однак фундаментальних або монографічних досліджень, присвячених цьому питанню, в Україні 
немає. Звертає на себе увагу тенденція до виявлення складових правової визначеності у досліджен-
нях учених, тому є необхідність розгляду питання через призму партикуляризму та універсальності 
для виявлення особливостей окремих частин і формулювання універсального поняття.

Основні результати дослідження. Партикуляризм визначається як явище виокремлення, від-
окремлення та абсолютизації часткових інтересів. Термін походить від традиції римського права, 
спрямованого на охорону приватних інтересів. Партикуляризм полягає у виокремленні та реалі-
зації особливих особистих чи групових цілей, виявляється як тенденція до автономізації особис-
тості, опора на приватний інтерес, що убезпечує індивіда від політичного ангажування і маніпу-
лювання [1, c. 333]. Схоже визначення міститься і в інших політологічних словниках, наприклад, 
партикуляризм (від лат. particularis – окремий, частковий) – принцип соціальної та політичної 
активності, зорієнтований, насамперед, на захист приватних і вузькогрупових інтересів, що ви-
являється у прагненні до відокремлення, у переслідуванні специфічних, особистих чи групових 
цілей; це прагнення до самостійності окремих частин держави або різних сфер суспільного жит-
тя, а також тенденція до автономізації особи, що спирається на приватний інтерес [2, c. 566].

Як вбачається із цих визначень, партикуляризм – явище застосовне до різних сфер – соці-
альної, політичної, філософської та правової. У найбільш узагальненому значенні він означає 
відокремленість від загального, превалювання суб’єктивного над об’єктивним, конкретного над 
загальним.
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У зарубіжній практиці партикуляризм тлумачиться як більш універсальний термін, що означає 
відмежування від загального, підкреслює унікальність, протиставляється універсальності. У кон-
тексті правових учень партикуляризм означає відхід від універсального, роздробленість, розпо-
рошеність, що може мати як позитивний, так і негативний ефект. У разі, коли країна не сповідує 
демократичних принципів, партикуляризм проявляється в індивідуальних потребах окремих груп 
та інтересах окремих спільнот, що становлять меншість, дає таким чином можливість їм забез-
печити свої права або боротися за їхнє забезпечення. Натомість у разі вироблення правових норм 
загального характеру партикуляризм замінюється здебільшого на універсальність. Адже на при-
кладі індивідуальних випадків праворегулювання, при їх систематичному повторенні виникає 
необхідність створення універсальної правової норми. Законодавець дає універсальний інстру-
мент – правову норму, а її застосування завжди матиме індивідуальний характер, з урахуванням 
особливостей конкретної ситуації.

Індивідуальні акти, що повторюються з певною періодичністю і за предметом підпадають 
під правове регулювання, формують потребу у створенні правової норми, яка завжди характе-
ризується високим ступенем узагальнення. Таким чином проявляється зв’язок індивідуального 
і загального, партикулярного й універсального. «Незважаючи на те, що узагальнення у праві, 
безперечно, спираються на досвід окремих осіб, правова система схильна до відмежування від  
індивідуальних особливостей та ризикує створити такий порядок, який здатний виправдати навіть 
найбільш нелюдські форми існування інституцій, спираючись на обґрунтування і раціоналізм та 
властиву праву риторику» [3, c. 1]. Для уникнення цього у правовому середовищі, як стверджує 
автор, партикулярне обмежене рамками прав і принципів, які мають загальне універсальне зна-
чення [3, c. 1]. 

Можна погодитися з автором у тому, що право, яким би універсальним воно не було, не здатне 
передбачити усі обставини й індивідуальні особливості, що виникають на практиці і не повинно 
прагнути до надто детальної регламентації, ризикуючи втратити гнучкість. Саме у таких випад-
ках визначальна роль має належати правовим принципам, одним із яких є принцип правової ви-
значеності.

Правова визначеність у працях українських учених розглядається як визначеність правової 
системи загалом, а не абсолютна визначеність правової норми [7, c. 56–57]. Водночас визначе-
ність правової системи полягає у дотриманні низки вимог.

На думку С. Погребняка, серед вимог правової визначеності можна виокремити три групи:  
1) вимоги до змісту норм права (зрозумілість, несуперечливість, доступність, повнота регулю-
вання правових норм, відсутність широких дискреційних повноважень органів державної влади);  
2) процедурні вимоги до нормативних актів; 3) вимоги до застосування нормативно-правових 
актів [8]. 

«Юридична визначеність часто служить центральним принципом для розробки правових ме-
тодів, за допомогою яких закон виробляється, тлумачиться та застосовується. Це означає, що 
закони та рішення повинні бути оприлюднені; закони та рішення повинні бути чіткими і ясними; 
рішення судів мають вважатись обов’язковими; ретроактивність законів та рішень має бути об-
межена; законні очікування мають бути захищені», – зазначають із посиланням на зарубіжний 
досвід І. Дахова та О. Чуб [4, c. 60].

Як вбачається, складність розуміння принципу правової визначеності полягає у необхідності 
об’єднання в одному понятті різних партикулярних вимог, що мають свій самостійний зміст.

У своїй праці, присвяченій партикуляризму й універсальності щодо категорії справедливості, 
А. Гергун зазначає, що «норми застосовуються у світлі певної інформації, що є релевантною до 
соціально-історичного контексту її застосування. Тому застосування норми вимагає герменев-
тичної практики, що полягає у контекстуалізації раціонально обґрунтованої моральної норми. 
Проте це застосування (так само як і обґрунтування) потребує неупередженості. <…> Це вимагає 
врахування всіх партикулярних фактів, релевантних до застосування певної норми» [5, с. 174].

Аналізуючи таке застосування на прикладі правової норми, слід зазначити, що партикуляризм 
змінюється універсальністю на етапі створення правової норми, пізніше на етапі правозастосу-
вання партикуляризм окремих індивідуальних особливостей правовідношення визначає, яку саме 
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сукупність норм слід застосувати у кожному конкретному випадку. Якщо партикулярні обстави-
ни враховані лише частково, зміст праворегулювання може бути спотвореним. При цьому фор-
мально таке регулювання ґрунтується на положеннях окремо взятих правових норм. 

У контексті принципу правової визначеності партикулярний розгляд призводить до звуженого 
тлумачення змісту цього принципу, до врахування лише окремої складової правової визначе-
ності і зведення до неї значення всього принципу. Ця проблема пов’язана з такими причинами: 
по-перше, відсутністю доктринальних фундаментальних праць, присвячених принципу правової 
визначеності, де повною мірою було б розкрито його зміст; по-друге, в обранні надто вузького 
підходу до його тлумачення; по-третє, в нехтуванні формами правового регулювання, що прямо 
не втілені у законі.

Принцип правової визначеності не закріплений ні в Конституції України, ні в Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод, водночас зазначається, що він є притаманним 
праву і застосовується як його принцип у рішеннях ЄСПЛ. На проблему нормативного втілення 
принципів права звертає увагу С. Задорожна: «У вирі сучасних глобалізаційних процесів важли-
ву роль набувають неправові норми, що з успіхом регулюють міжнародні відносини і невпинно 
розвиваються. Недооцінка значення неправового регулювання в доктрині міжнародного права 
пов’язана перш за все з панівним формально-юридичним підходом, який ігнорує неправові нор-
ми, їхнє значення та взаємозв’язок з міжнародним правом». На думку автора, «принципи, зазви-
чай, проявляються, конкретизуються не в одній нормі, а у їх множині, в той же час окрема норма 
не розкриває принципу міжнародного права повністю. Принцип міжнародного права глибший 
за норму, він є найголовнішою, вирішальною основою норми, хоча і містить лише частину того, 
що є в нормі; він є неповний, приблизний, не містить конкретні індивідуальні особливості норми 
міжнародного права» [6, c. 45–46].

Такий підхід у сфері міжнародного права може бути застосований і до характеристики інших 
«неписаних» правових принципів, зокрема і принципу правової визначеності. Правова визначе-
ність конкретизується не в одній правовій нормі, а у їхній множині, кожна норма, що стосується 
правової визначеності, втілює її положення лише частково. Значення цього принципу не може 
бути зведене до однієї з його умов, у такому разі можливо говорити про прояв принципу, однак 
не про його цілісне значення. Інакше кажучи, порушення однієї з вимог правової визначеності є 
порушенням цього принципу, однак дотримання лише однієї з його вимог не означає дотримання 
всього принципу.

Прикладом такого партикулярного розгляду принципу правової визначеності є праця О. Мос-
калюка, який досліджує особливості застосування принципів права при визначенні напряму дії 
закону у часі. «На конституційному рівні принцип правової визначеності конкретизується в тому 
числі положеннями ч. 3 ст. 22 Конституції України “при прийнятті нових законів або внесення 
змін до чинних не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав свобод”. З цієї норми 
Конституції України слідує, що нова норма, яка погіршує правове положення особи в триваючих 
правовідносинах відносно норми, яка була чинною на момент виникнення правовідносин, пови-
нна мати лише перспективну дію» [9, c. 54]. Хоча автор і зазначає, що принцип правової визначе-
ності має більш широке застосування, однак обмеження дослідження однією з вимог і детальний 
її розгляд за відсутності єдиного узагальненого визначення, може створити у читача хибне уяв-
лення про ототожнення принципу з однією з його вимог або ототожнення тільки з однією сферою 
застосування.

Водночас для правильного застосування зміст принципу повинен бути усталеним і зрозумі-
лим, визначеним, а не випадковим чи казуальним. Відтак важливе значення належить узагальнен-
ню різних проявів принципу з метою їх повного виявлення та об’єднання. 

Оскільки вчення про правову визначеність в Україні розвивається під впливом рішень ЄСПЛ, 
цьому процесу притаманний партикуляризм, адже в кожному з них правова визначеність постає 
тільки в одному з своїх проявів. На цей факт звертають увагу українські вчені, які стверджують, 
що правова визначеність повинна розглядатись як сукупність правових вимог, а не обмежитися 
тлумаченням тільки одного свого прояву.
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Подібний підхід притаманний і зарубіжним дослідникам. Так, Р. Годінез розкриває цей прин-
цип як генеральний принцип є права, який в ієрархії правових принципів перебуває на вищій 
позиції. У праві Європейського Союзу (далі – ЄС), принцип правової визначеності означає, що 
у ситуаціях, що підпадають під правове регулювання нормами права ЄС, ці норми є передбачу-
ваними, а правові наслідки застосування права мають бути наперед прогнозованими. Правова ви-
значеність також включає в себе принцип законних очікувань, який передбачає, що ті, хто чинить 
добросовісно і спирається на правові норми, не повинен розчаровуватися у своїх очікуваннях. 
Законні очікування захищають правовий статус індивідів проти влади, яка самостійно створює 
ситуацію у правозастосуванні протягом тривалого періоду часу і, внаслідок такого неодноразо-
вого застосування, громадяни починають розраховувати на відповідні дії влади у схожих ситуа-
ціях. Окрім цього, правова визначеність, на думку автора, передбачає відсутність заборон щодо 
здійснення правосуддя та вимогу того, щоб ухвалені рішення відповідали закону. Відтак і судові 
рішення мають бути наділені прогнозованістю, щоб громадяни могли передбачати наслідки своїх 
дій, спираючись на раціональні судження [10, c. 13].

Висновки. Дослідження поняття правової визначеності здійснюється через партикулярні до-
слідження його вимог. Так відбувається прояв зв’язку правової визначеності і партикуляризму. 
Дослідження окремих складових відіграє позитивну роль у встановленні багатоманітності право-
вого явища та визначенні усіх сфер його застосування. Однак надмірний партикуляризм загрожує 
розтягненню поняття на окремі складові, а відірваність їхнього розгляду один від одного роз-
мивають уявлення про узагальнене поняття, посягають на його цілісність. Такі недоліки можуть 
бути подолані за умови, що буде сформована концепція правової визначеності.
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Огнев’юк Г. З. Правова визначеність і партикуляризм: вітчизняний та зарубіжний досвід
Стаття присвячена розгляду принципу правової визначеності крізь призму загального філософського терміна 

«партикуляризм». Автор стверджує, що принцип правової визначеності є загальним принципом права, однак 
прямо у Конституції та інших законодавчих актах не визначений його зміст. Водночас правова визначеність є 
невід’ємно притаманною праву Європейського Союзу, застосованим принципом при вирішенні справ Європей-
ським судом з прав людини. Правова визначеність у працях українських учених тлумачиться не буквально як 
визначеність правової норми, а як визначеність правової системи загалом. Значення принципу правової визна-
ченості втілюється у вимогах до змісту норм права та вимогах до його реалізації. Зокрема, до вимог цього прин-
ципу включають чіткість і ясність законодавства, дотримання процедури прийняття й оприлюднення норматив-
них актів, захист легітимних очікувань осіб, обмеження дискреційних повноважень органів влади. Складність 
розуміння принципу правової визначеності полягає у необхідності об’єднання в одному понятті різних партику-
лярних вимог, що мають свій самостійний зміст. У цьому контексті розкрито поняття партикуляризм, встанов-
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лено, що в контексті правової визначеності партикулярний розгляд із розтягуванням поняття на складові та їх 
відокремленим аналізом може загрожувати втраті цілісності поняття або призводити до звуження його змісту.

Ключові слова: правова визначеність, загальний принцип права, партикуляризм, цілісність у праві.

Ogneviuk G. Legal certainty and particularism: national and foreign experience
The article is devoted to the question of legal certainty principle in the context of particularism. Particularism is a 

sociologic, philosophical, juridical notion, which means a process of secession, separation and detachment of particular 
interest. In jurisprudence it can be seen as a parting of the interests of some groups, as a tendency of autonomy, even 
as separatism. In the article it is regarded in its general meaning, which in the context of legal certainty appears to be 
controversial to universality and generality.

The principle of legal certainty is not named in the Constitution of Ukraine but despite this fact it is widely used 
in courts decisions in Ukraine and in European Court of Human Rights. So it is embodied in the law system. There 
are different points of view weather this principal is in function only in the law –making procedure or it spreads its 
influence on the process of application of legal norms. 

The systematic and full scientific research in this field is absent in Ukrainian law doctrine. The author of the article 
comes to the conclusion that it is a general principle that influences the process of making law, its use and interpret.

Legal certainty doesn’t only mean the clear and accurate legal technic, among its demands there also are: 
predictability of law, respect to the legitimate expectations, strict procedure demands of thru law-making process, 
obligatoryness of court decisions and others. So the meaning of legal certainty principle is shown in the number of 
abovementioned elements. Such situation forms the tendency in juridical research to regard particular element of legal 
certainty separately from the others. From one hand it has a positive effect – the element of legal certainty is precisely 
analyzed, all or the majority of the ways of using it are shown. But usually the link between this element and the other 
in connection with legal certainty as a general law principle is absent. It leads to the problem of a wide view on this 
principle. So on the other hand legal certainty pretend to loose its general meaning and wide influence on the law 
system of Ukraine. 

It is stated that particularism in connection with legal certainty could lead to the narrowing of its value. While 
making research of one or some elements of legal certainty it is highly important to emphasize on its link with the other 
elements and to avoid trenching upon its integrity. 

Key words: legal certainty, general law principle, particularism, integrity in law.
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО:  
АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ З ДЕРЖАВОЮ

Постановка проблеми. Подальше утвердження державності суверенної України багато в чому 
залежить від того, наскільки глибоко і всебічно будуть теоретично обґрунтовані закономірності 
соціальних явищ на сучасному етапі реформування суспільства. Стабільність й еволюційність 
суспільства залежить від усвідомлення його якості, що є головною проблемою суспільствознав-
ства, теорії і практики державного будівництва і суспільного розвитку.

Саме інститути громадянського суспільства, відображаючи рівень його розвитку, об’єктивні 
потреби формування та функціонування, репрезентують суспільні інтереси, забезпечують їхнє 
врівноваження і взаємодіють із державою в основних сферах суспільної комунікації. Характери-
зуючи структурні утворення громадянського суспільства, ми можемо з’ясувати механізм утво-
рення, потреби у правовому регулюванні, визначити ціннісні аспекти характеристики держави та 
її місця в системі суспільних відносин. При цьому ми стверджуємо, що аналіз основних аспектів 
і напрямів взаємодії сучасного суспільства і держави потребує переосмислення та вдосконален-
ня, аналізу процесу формування суспільства як громадянського, адже саме воно здатне виявити 
й акумулювати загальносоціальні потреби, сформувати моделі правової поведінки, надавши їм 
правової форми та забезпечивши їхню реалізацію [1, с. 18].

Метою статті є дослідження процесу формування громадянського суспільства в Україні, ви-
значення основних перешкод на шляху його розвитку та аналіз факторів, які впливають на ефек-
тивність діяльності нових громадянських ініціатив у процес їх взаємодії з державою.



• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •   243

Одинець О. О. Громадянське суспільство: аналітичні аспекти формування та взаємодії з державою 

Основні результати дослідження. Перебуваючи у постійному русі, суспільство пережи-
ває відповідні соціальні зміни в процесі переходу соціальних явищ, їхніх елементів і структур, 
зв’язків, взаємодій і відносин з одного стану в інший, виникнення чи зникнення того чи іншого 
явища, його елемента тощо.

Громадянське суспільство – це соціально організована структура, що виникає поза межами 
політичних структур, але перебуває в прямій залежності від змісту і розвинутості політичної  
організації суспільства. Такі елементи політичної організації, як чітке розмежування функцій 
державної влади, демократичне законодавство, легальна опозиція, багатопартійність реалізують 
цінності суспільного життя, політичної й соціальної свободи людей і їх об’єднань, визначають 
вплив громадянського суспільства на державу.

Загалом громадянське суспільство являє собою суспільство із чіткою системою взаємодії на 
високому рівні в межах права вільних і рівноправних громадян, громадських об’єднань, коли 
держава забезпечує їх рівними можливостями, забезпечує можливість вільно й безперешкодно 
володіти та розпоряджатися своїм майном, спираючись на правову основу і власний розсуд.

На нашу думку, вдалою є доктринальна характеристика громадянського суспільства як сус-
пільства з розвиненими економічними, політичними, духовними відносинами і зв’язками, яке 
взаємодіє з державою та функціонує на засадах демократії і права [2, с. 151]; сукупність сформо-
ваних на добровільних і самоврядних засадах, громадянських (недержавних) об’єднань, за посе-
редництвом яких індивіди реалізують належні їм права та свободи [3, с. 74].

Однією з головних умов формування і функціонування громадянського суспільства є специ-
фіка якості особистості кожного громадянина – громадянська активність, що включає в себе кри-
терії громадянськості, громадянської позиції та відіграє роль головного фактора, який визначає 
цінність і цілісність особистості.

Формування у ролі головного суб’єкта сучасного громадянського суспільства вільного і від-
повідального громадянина, становлення його інституційних структур являє собою історичний 
процес, кожна стадія якого знаменувала важливий крок на шляху набуття індивідами нових прав 
і свобод, а також практичних навичок політичної і громадської участі [4, с. 112]. У межах цього 
етапу еволюції сучасного громадянського суспільства відбувається своєрідне «становлення» гро-
мадянина, який починає усвідомлювати себе носієм невідчужуваних прав і свобод, членом пев-
ного політичного співтовариства, яке повинно стати їхнім гарантом. Найбільш актуальними для 
основної маси громадян на цьому етапі є їхні соціально-економічні права. Хоча більшість гро-
мадян переважно займає позицію спостерігачів стосовно держави, їх основні зусилля спрямову-
ються у русло боротьби за свої матеріальні інтереси. Однак поступове звільнення громадян із-під 
влади підданської ментальності, утім, відбувається і закладає тим самим ґрунт для подальшого 
перенесення цивільних орієнтацій на державу та інститути самого громадянського суспільства.

У межах наступного етапу еволюції сучасного громадянського суспільства громадянин стає 
людиною, яка усвідомлює необхідність і виявляє готовність брати активну участь у політичному 
й громадському житті, що розглядає подібну участь як гарантію реалізації своїх прав і свобод. 
Становленню такого громадянина сприяли не тільки інституційні, а й культурні, соціально-пси-
хологічні передумови (формування у людей переконаності в тому, що найкращим засобом захис-
ту власних інтересів є їхні спільні дії). Власне, різні форми активності саме такого громадянина 
і сприяли набуттю громадянським суспільством своїх розвинутих форм. У межах третього ета-
пу еволюції сучасного громадянського суспільства відбувається диверсифікація форм реалізації 
громадянської активності, спрямованих на ще більшу соціалізацію держави й перетворення її на 
інститут, що обслуговує суспільство. Закономірним результатом такої активності стає, з одного 
боку, зростання відповідальності держави за добробут своїх громадян, а з другого – зростання 
відповідальності самих громадян як за якість виконання державою своїх функцій, так і за реалі-
зацію власних автономних ініціатив. Тому аж ніяк не випадково в найбільш розвинених країнах 
значно поширилися комунітарні ідеї та практики, метою яких є синтез свободи й відповідальності 
індивіда, подолання загрози соціального егоїзму й атомізації [5, с. 221].

Таким чином, роль громадянського суспільства щодо держави виявляється у створенні со-
ціальних передумов реалізації влади та запровадження демократичних інститутів. Держава хоч 
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і має зберігати власне верховенство, все ж повинна розвивати самоврядування та забезпечувати 
загальне виборче право з метою усунення можливості для узурпації влади провладною меншістю.

Слід зазначити, що громадянське суспільство органічно взаємопов’язане з державою, воно не 
існувало до держави і поза державою, водночас воно має щодо неї верховний суверенітет, сенс 
якого полягає у тому, що саме інтереси громадянського суспільства мають у країні пріоритет 
щодо державних інтересів, структури державного апарату, форм держави, державно-правового 
режиму тощо. Це особливо наочно виявляється у сфері захисту прав і свобод громадянина, де 
громадянське суспільство може і повинно діяти як сила, що не залежить від держави. Взаємо-
дія громадянського суспільства та держави виявляється у взаємопов’язаному впливі: держави на 
громадянське суспільство й громадянського суспільства на державу, де кожній із взаємодіючих 
сторін важливо розуміти особливості функціонування партнера. Виявлення та дотримання осно-
вних особливостей взаємодії організацій громадянського суспільства та органів публічної влади 
суттєво підвищує ефективність діалогу.

Державна ідеологія є важливим елементом формування єдності громадянського суспільства та 
політичної культури. Вона як складова політичної культури відіграє важливу роль у формуванні 
політичної нації. Її поширення залежить від інформаційних потоків та їхньої якості. Відсутність 
ідеології у національному інформаційному полі руйнує зміст інформації, поширюваної серед гро-
мадян, вони не реагують на подану інформацію, стають інертними до неї. Така ситуація сприяє 
відсутності комунікації правлячої еліти із населенням, не спонукає громадян до активності та 
провокує підрив національної безпеки у соціальній та інформаційній сфері.

Рух до громадянського суспільства і правової держави є одним із основних напрямів розвит-
ку світового співтовариства, оскільки громадянське суспільство є своєрідним фундатором пра-
вової демократичної держави. Становлення та розвиток громадянського суспільства нерозривно 
пов’язані з новими політичними та економічними умовами життя країни. Це залишається одним 
із актуальних питань упродовж усього пострадянського періоду історії України. Воно є не так 
метою реформ, що здійснюються у нашій державі, як неодмінною умовою їх успішної реалізації.

Досвід найрозвинутіших держав засвідчує, що конституційно-правова регламентація та регу-
лювання у країнах із демократичним державним (політичним) устроєм спрямовані на підтримку 
громадянського суспільства, а також про те, що становлення і розвиток громадянського суспіль-
ства у позадержавній сфері суспільних відносин не означають його ізольованості від державно-
правових інститутів, а допускають або передбачають сталий та інтенсивний взаємозв’язок грома-
дянського суспільства і держави.

До речі, чинна Конституція України не оперує поняттям «громадянське суспільство», хоча 
свого часу, а саме в проекті Конституції України в редакції від 1 липня 1992 р., третій розділ мав 
назву «Громадянське суспільство і держава». Натомість Україна проголосила мету побудови пра-
вової демократичної держави, де громадянське суспільство є обов’язковим елементом.

Особливо важливою проблемою в розбудові громадянського суспільства в Україні, яка по-
требує негайного вирішення та постійної уваги, є концептуальне обґрунтування та практична 
нормативна регламентація взаємодії громадянського суспільства з державою. Розмежування їх-
ніх повноважень, що має місце в будь-якому суспільстві, не означає їхнього протистояння, проти-
борства чи антагонізму, хоча таке часто трапляється навіть у демократичних державах. Взаємодія 
зазначених суб’єктів окреслює різні способи організації людського співіснування, заснованого на 
зіткненні, узгодженні та гармонізації інтересів індивідів.

Громадянське суспільство як суспільство громадян, що є рівними в своїх правах, суспільство, 
яке не залежить від держави, але взаємодіє з нею заради спільного блага, є базисом держави, яка, 
зі свого боку, захищає демократичні принципи самоврядування всіх недержавних організацій, 
які безпосередньо формують громадянське суспільство. Для цивілізованого розвитку обох фе-
номенів необхідно створити надійний, ефективний і гармонійний механізм їхньої взаємодії та 
взаємозбагачення.

При розгляді питання становлення в Україні громадянського суспільства і правової держави 
в аспекті забезпечення конституційних прав людини і громадянина, головним завданням держа-
ви є, насамперед, реалізація прав і свобод особи. Однак, аналізуючи цей аспект конституційного 
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права в сучасній Україні, є всі підстави стверджувати, що права і свободи особи, незважаючи на 
їх ґрунтовне закріплення та детальну регламентацію в Конституції України, поки що не стали, 
дійсно, вищою соціальною цінністю для держави (ст. 3 Конституції України), що, по-перше, зу-
мовлено історичним розвитком нашої держави, яка упродовж тривалого часу була тоталітарною, 
а по-друге, нинішніми складними політичними та соціальними проблемами.

В українському суспільстві права людини є важливим ціннісним еталоном, який, на жаль, 
має дуже декларативне наповнення: хоча вони й закріплені в Конституції України, але їх поки 
що важко втілити в життя, оскільки держава і суспільство не в змозі напрацювати ефективних 
правових механізмів їхнього визнання, легалізації, реалізації, гарантування, охорони та захисту.  
І причина тут не лише в історичних традиціях українського суспільства, де права людини не 
займали гідного місця ні в суспільній свідомості, ні в практиці діяльності держави, – а в неста-
більній ситуації перехідного періоду, неналежній правосвідомості громадян, їхньому правовому 
нігілізмі та інфантилізмі, відсутності можливостей поліпшити добробут людей. До того ж дер-
жавні бюрократичні структури поки що не зацікавлені в задоволенні прав людини. Занепокоєння 
власними інтересами нівелює конституційні вимоги, згідно з якими дотримання і захист прав 
людини є головним обов’язком держави.

В Україні, що вже має розвинуте соціально стратифіковане індустріальне суспільство, пробле-
ма побудови громадянського суспільства збігається в часі з процесом розбудови держави. Але, 
на жаль, соціокультурним тлом для цих процесів є залишки радянського світогляду. Тому інстру-
ментом побудови нового суспільства може бути лише держава, точніше, демократична держава. 
Адже саме діяльність держави є серцевиною, ядром, центром, домінантою, концептом організації 
та трансформації соціуму у громадянське суспільство.

Першорядним стає також завдання ефективної творчої взаємодії всіх самоврядних елементів 
організації суспільства загалом – і держави, і місцевого самоврядування, і громадянського сус-
пільства.

Однак у сучасній Україні відсутні як розвинуті ринкові відносини, так і соціально зорієнтова-
на економіка. У цих умовах реалізація соціальних функцій сучасної української держави за її еко-
номічної неспроможності зберігає домінуючу роль держави в забезпеченні соціальних гарантій, 
які здебільшого мають характер, властивий для колишньої соціалістичної держави, обмеження 
абсолютних прав власника, посилює втручання держави в життя людини, громадянського сус-
пільства та його інститутів.

Тому слушним буде зазначити, що конституційна характеристика України як демократичної, 
правової, соціальної держави має швидше декларативний та перспективно-телеологічний (як 
майбутньої мети) характер. У такому ж аспекті варто оцінювати й український варіант сучасного 
місцевого самоврядування, яке має виступати у ролі неодмінного та важливого інституту грома-
дянського суспільства. На сьогодні можливо говорити лише про перші організаційні результати 
цієї непростої роботи у сфері нормативної регламентації місцевого самоврядування, яке повинно 
залучати широкі верстви населення до управління державою на різних рівнях функціонування 
соціуму.

Сподіваємося, що в найближчому майбутньому будуть вирішені питання розмежування влад-
них відносин, повноважень органів та територій відповідних територіальних громад, визначені 
податкові джерела формування місцевих бюджетів, створені необхідні механізми міжбюджетних 
відносин між суб’єктами місцевого самоврядування тощо. У цьому процесі важливо не допус-
тити «профанації» муніципальної реформи як це часто бувало в нашому житті з багатьма про-
гресивними починаннями. Деякі вчені небезпідставно побоюються, що місцеве самоврядування 
навряд чи перестане бути продовженням вертикалі державної влади. Очевидно, найближчими 
роками подальша доля місцевого самоврядування, локальної демократії залежатиме від зваже-
ного та послідовного підходу органів державної влади до вирішення питань інституціоналізації 
справжнього місцевого самоврядування європейського зразка.

При цьому, безумовно, необхідно враховувати той факт, що місцеве самоврядування є важли-
вою функціональною складовою громадянського суспільства. Саме через органи місцевого само-
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врядування бере початок реалізація всього того, що належить до поняття місцевої (локальної) 
демократії. А місцева демократія є основою демократії загалом. І від рівня її розвитку та прак-
тичної реалізації у відповідних територіальних громадах села, селища, міста залежатиме й рівень 
реалізації важливих демократичних процесів, що відбуваються у державі, а саме проведення ви-
борів на якісно інших засадах (повернення до мажоритарної виборчої системи на рівні місцевих 
виборів).

Слід мати на увазі, що перехідний етап до формування правової, соціальної держави в часі 
може зайняти не одне десятиліття. Тому сучасним завданням правової науки є об’єктивна оцін-
ка реальних можливостей держави, місцевого самоврядування та громадянського суспільства, 
об’єднаних спільним завданням – побудови правової демократичної держави, заснованої на пра-
вовій і соціальній справедливості.

Гармонійна взаємодія існуючих у єдиному соціумі держави, місцевого самоврядування та гро-
мадянського суспільства необхідна також і для зміцнення загальногуманістичних ідеалів, від-
родження в індивідів та їхніх об’єднань віри в справедливість державних інститутів. У сучасних 
умовах для забезпечення успішного просування України шляхом становлення й ефективного 
функціонування громадянського суспільства є потреба наукового вивчення його природи і сус-
пільного призначення як цілісного соціально-філософського та політико-правового феномена, 
а також окремих його інститутів у різних соціальних та історичних умовах, осмислення генези 
громадянського суспільства в різних країнах. Слід зазначити, що в певних колах українського 
суспільства (політична еліта, інтелігенція, мале та середнє підприємництво тощо) поступово зріє 
розуміння того, що становлення інститутів громадянського суспільства має вирішальне значення 
не лише для позитивних наслідків політичної модернізації в Україні, а й для рішучих перетворень 
в економічній сфері, а головне – для створення умов функціонування соціальної, а потім і право-
вої демократичної держави. При цьому домінантним тут є формування у суспільній свідомості 
розуміння того, що основні функції громадянського суспільства проявляють себе через інтегра-
цію соціуму, введення можливих соціальних конфліктів у цивілізовані рамки, створення серед-
овища, в якому формується суспільно активний індивід.

Для України проблема співвідношення громадянського суспільства і влади має виключно 
практичний характер, зумовлений тим, що становлення громадянського суспільства проходить 
у досить напруженому протиборстві з державою, яка має надзвичайно неоднозначну і внутріш-
ньо суперечливу соціально-політичну, ідеологічну й правову конфігурацію. У такій ситуації надії 
деяких дослідників на те, що держава піклуватиметься про розвиток громадянського суспільства, 
не відповідають реальному стану речей.

Серед важливих завдань формування правової демократичної держави і громадянського сус-
пільства в Україні є збереження громадянської злагоди та організація належного виконання та 
застосування законів. Вирішальна роль у виконанні законів належить самим громадянам, які 
прагнуть бути громадянами правової демократичної держави, а у сфері застосування законів така 
роль належить державним інституціям.

Висновки. В Україні є всі підстави для формування громадянського суспільства, оскільки 
держава поставила та вирішує завдання трансформування економіки на основі визнання приват-
ної власності і підприємництва, впровадження в суспільно-політичний лад елементів демократії, 
зміцнення правового стану людини і громадянина. Водночас Конституція України закріпила роз-
маїття форм власності (включаючи приватну), багатопартійність, політичний плюралізм, широкі 
економічні, політичні й особисті права і свободи людини і громадянина; законодавчо передбачи-
ла можливість формування громадянського суспільства на основі приватної ініціативи, підпри-
ємництва і ринкових відносин. Усе це є необхідними передумовами формування дієвого грома-
дянського суспільства.

Формування громадянського суспільства є однією з найважливіших умов просування України 
шляхом проведення економічних, політичних і правових реформ, які, передусім, будуть спрямо-
вані на демократизацію громадського життя, лібералізацію економіки, захист прав і свобод люди-
ни та громадянина, становлення правової демократичної держави.
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Одинець О. О. Громадянське суспільство: аналітичні аспекти формування та взаємодії з державою
Стаття присвячена аналізу етапів становлення громадянського суспільства, з’ясуванню основних його влас-

тивостей та визначенню взаємодії з державою у різноманітних сферах суспільної комунікації. Обґрунтовано 
шляхи оптимізації та вдосконалення взаємодії держави і сучасного суспільства.

Ключові слова: громадянське суспільство, держава, особа, громадянин.

Odinets O. Civil society: analytical aspects of formation and interaction with the state
The article is devoted to the analysis of the stages of formation of civil society, the clarification of its main features 

and the definition of interaction with the state in various spheres of social communication. The ways of optimization 
and improvement of interaction of the state and modern society are substantiated.

The further assertion of the statehood of a sovereign Ukraine largely depends on how deeply and comprehensively 
the theoretical basis of the laws of social phenomena at the present stage of society’s reformation will be. The stability 
and evolution of society depends on the perception of its quality, which is a key problem of social science, the theory 
and practice of state building and social development.

The purpose of the article is to study the process of forming a civil society in Ukraine, to identify the main 
obstacles to its development and to identify the factors that influence the effectiveness of the activities of new civil 
initiatives in the process of their interaction with the state.

Civil society is a socially organized structure that arises outside of political structures, but is directly dependent on 
the content and development of the political organization of society. Such elements of political organization as a clear 
separation of functions of state power, democratic legislation, legal opposition, multiparty system realize the values 
of social life, political and social freedom of people and their associations, determine the influence of civil society on 
the state.

In general, civil society is a society with a clear system of interaction at a high level within the scope of the right 
of free and equal citizens, public associations, when the state provides them with equal opportunities, provides an 
opportunity to freely and freely own and dispose of their property, based on the legal basis and own discretion.

Formation as a key subject of modern civil society a free and responsible citizen, the formation of its institutional 
structures is a historical process, each stage of which marked an important step towards the acquisition of new rights 
and freedoms by individuals, as well as practical skills of political and public participation. Within this stage of the 
evolution of modern civil society there is a peculiar «formation» of a citizen who begins to realize himself as the bearer 
of inalienable rights and freedoms, a member of a certain political community, which should become their guarantee. 
The most relevant for the bulk of citizens at this stage are their socio-economic rights. Although most of the citizens 
predominantly hold the position of observers in relation to the state, their main efforts are directed towards the struggle 
for their material interests.

Within the next stage of the evolution of a modern civil society, a citizen becomes a person who realizes the need 
and is willing to take an active part in political and public life, considering such participation as a guarantee of the 
realization of his rights and freedoms. The formation of such a citizen was promoted not only by institutional but also 
by cultural, socio-psychological preconditions (creating people’s conviction that their best means of protecting their 
own interests are their joint actions). Actually different forms of activity of this particular citizen and contributed 
to the acquisition of civil society of their advanced forms. Within the third stage of the evolution of modern civil 
society, diversification of forms of realization of civic activity, aimed at even greater socialization of the state and its 
transformation into an institution serving the society. The logical result of such activity is, on the one hand, increasing 
the responsibility of the state for the welfare of its citizens, and on the other – the increase of the responsibility of 
the citizens themselves for the quality of performance of the state functions and for the implementation of their 
own autonomous initiatives. Therefore, it is no coincidence that communitarian ideas and practices have expanded 
considerably in the most developed countries, the purpose of which is to synthesize the individual’s freedom and 
responsibility, to overcome the threat of social selfishness and atomization.

Thus, the role of civil society in relation to the state is manifested in the creation of social prerequisites for 
the realization of power and the introduction of democratic institutions. Although the state must maintain its own 
supremacy, it must nevertheless develop self-government and ensure universal suffrage in order to eliminate the 
possibility of usurpation of power by a pro-government minority.

Key words: civil society, state, person, citizen.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ЮРИДИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ

Постановка проблеми. Сучасний період характеризується складними та глибинними пере-
твореннями, що визначає необхідність та актуальність здійснення правового прогнозу процесів 
і явищ суспільного життя. Юридичне прогнозування – малодосліджене явище в юридичній теорії 
і практиці та викликає значний інтерес до проведення прогностичних досліджень, зокрема у тео-
ретико-прикладному вимірі, що надасть змогу науково обґрунтувати стан правових явищ у най-
ближчій чи віддаленій перспективі. Очевидним і логічними є те, що наукове передбачення має 
стати основою політики держави взагалі та правової політики зокрема. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У науковому, доктринальному значенні категорія 
«юридичне прогнозування» є складним і багатоаспектним поняттям, що визначає необхідність 
звернення до різноманітних галузей знань, а саме праць у сфері юриспруденції, соціології, філо-
софії, теорії прав людини тощо. Так, розробкою теоретичних і прикладних проблем цього явища, 
орієнтованих на створення впорядкованої системи засобів, способів і методів правового прогно-
зування, слугували праці вчених-спеціалістів різних галузей права (Ю. Арзамасов, О. Гаврилова, 
А. Гатілова, Н. Власенко, А. Дертева, О. Іванюка, В. Казимірчука, В. Карташова, О. Копиленка, 
В. Нагребельного, М. Нарбінової, І. Онищука, Ю. Тихомирова, В. Сирих, Т. Хабрієвої, Р. Черно-
бель та ін.).

Метою статті є комплексне дослідження особливостей правової природи юридичного прог-
нозування, оскільки в юридичній літературі правове прогнозування розуміють і тлумачать із різ-
них позицій. Водночас у більшості випадків визначають як процес наукового передбачення, який 
характеризується специфічними ознаками та сконструйований на знанні закономірностей розви-
тку природи і суспільства. Дефініція прогнозування є здебільшого пізнавальною та академічною 
конструкцією, що пояснює досліджуване явище. 

Основні результати дослідження. Прогнозування у юридичній літературі найчастіше відно-
сять саме до функцій права, оскільки функції теорії права та держави – це основні напрями її те-
оретичного і практичного призначення у суспільстві з метою його прогресивного перетворення. 

Так, прогностична функція є науковим передбаченням подальшого розвитку права і держави 
на основі адекватного відображення його об’єктивних закономірностей. Основною формою здій-
снення є моделювання майбутньої держави, її правової системи і шляхів удосконалення кожного 
з ланцюгів їх структури (погляд у майбутнє) [1, c. 3–7]. 

Окрім того, правова функція прогнозування наділена такими ознаками: спрямованість у май-
бутнє, що створює основу для майбутніх дій; безперервний процес, що спонукає суб’єкта держав-
ного управління пристосовувати управлінські дії до мінливих факторів і ситуацій.

На основі зазначеного важливо наголосити, що прогнозування є однією з найважливіших 
функцій загальної теорії права, що проявляється двома способами: формально-логічним (на осно-
ві теоретико-понятійного апарату) та шляхом проведення спеціальних досліджень [2, c. 102]. 

Важливо підкреслити, що теоретико-понятійний апарат є ефективним засобом передбачення 
шляхів подальшого розвитку об’єктивних явищ і процесів. Знання закономірних зв’язків і від-
носин правових явищ дає змогу спрогнозувати шляхи їхнього подальшого розвитку, зробити ви-
сновки про те, яким буде їхній подальший стан у найближчій або віддаленій перспективі. Знання 
майбутнього на рівні конкретних явищ, процесів, конкретно-історичних форм прояву відповід-
них закономірностей являє собою принципово новий вид емпіричних досліджень. 

На відміну від емпіричного базису загальної теорії права, прогноз повинен правильно перед-
бачати майбутнє правових явищ. Цього можливо досягти, зокрема, і за допомогою інтуїції. Однак 
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різновидом наукових досліджень прогноз стає лише тоді, коли він базується на положеннях і ви-
сновках загальної теорії права, інших юридичних наук і складається із застосуванням спеціаль-
них методів наукового пізнання [3, с. 498].

Звертаючись до більш детального розгляду категорії «правове прогнозування», важливо за-
значити, що в юридичній енциклопедії термін «прогноз» (передбачення, передвіщення) визна-
чено як наукове передбачення на основі певних даних щодо напряму, характеру й особливостей 
розвитку явищ і процесів у природі та суспільстві. Широко використовується в усіх сферах  
суспільства і держави, зокрема для розробки перспектив розвитку правової системи країни, 
визначення завдань довгострокової законодавчої політики. Прогноз є засобом обґрунтування 
вибору тієї чи іншої стратегії та прийняття конкретних рішень органами законодавчої і вико-
навчої влади, органами місцевого самоврядування щодо регулювання соціально-економічних 
процесів.

Розробка, підготовка відповідних прогнозів і програмних документів та їхнє наукове обґрун-
тування є складовими прогнозування, яке класифікується за різними ознаками: за об’єктами 
прогнозування (національне господарств, галузь, правова система, екологія тощо); за функція-
ми прогнозування (дослідне, програмне, організаційне тощо); за часом (довгострокове, серед-
ньострокове, короткострокове); за методами (загальнонаукове, індексне, комплексне тощо);  
за суб’єктами (державне і недержавне) [4, c. 148–149].

Суб’єктами правового (юридичного) прогнозування є спеціально організовані наукові колек-
тиви, які здійснюють розробку програмних документів (концепцій) на основі даних загальної 
теорії держави і права та соціальної прогностики. Безпосередньо пов’язане з виробленням стра-
тегії правотворчості та її перспективним і поточним плануванням. Об’єктами прогнозування 
юридичного є держава і право, законодавство, правова система, система державних органів і пра-
вових норм, окремі галузі права. 

У юридичній науці юридичне прогнозування класифікується на: державознавче (загальний 
об’єкт – держава як складне системне соціальне утворення, що здійснює свій вплив на всі без ви-
нятку сфери суспільного життя); правове (загальний об’єкт – право як система суспільних відно-
син); галузеве, в основі якого прогнозування розвитку певної галузі права; локальне, що становить 
за мету передбачення розвитку окремого правового інституту. 

У процесі прогностичного юридичного дослідження центральне місце посідає формування 
концепції розвитку держави і права як наукового обґрунтування, системна та цілісна сукупність 
уявлень про найсуттєвіші параметри майбутнього стану суспільства загалом і державно-право-
вого будівництва зокрема. Концепція включає: історичний та економічний розвиток, традиції, 
ідеологію і політики, сферу управління, політичну ситуацію, демографічні процеси, зовнішньо-
політичні фактори, тенденції розвитку національно-правової системи в їх зв’язку з відповідними 
світовими процесами. 

Необхідно зважати на те, що при розробці концепції враховуються передусім основні фактори, 
що визначають головні напрями та пріоритети в розвитку держави і права, зокрема: демократиза-
ція державного та суспільного життя, формування правової держави, становлення громадянсько-
го суспільства, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, розширення сфери ринкових 
відносин, раціональне використання природніх ресурсів і посилення економічної безпеки, розви-
ток духовної (культурної) сфери тощо [5]. 

Із наведених прикладів випливає, що юридичне прогнозування є різновидом професійно-на-
укової діяльності та підпорядковане загальним закономірностям її функціонування. Це особливе 
духовно-матеріальне виробництво, яке необхідно відповідним чином організувати та спланувати 
[6, c. 32].

Отже, юридичне прогнозування – кропітка професійно-наукова діяльність, що складається 
з дослідження майбутнього стану державно-правових процесів, темпів їх перебігу та конкретних 
термінів їх здійснення. Проводиться систематично і безперервно спеціально створеними для цієї 
мети колективами висококваліфікованих фахівців (експертів) на основі принципових положень 
загальної теорії права, галузевих юридичних дисциплін, загальних положень соціальної прогнос-
тики. Правове прогнозування здійснюється з використанням системного підходу, моделювання, 
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математичних, статистичних та інших методів і завершується науково обґрунтованим логічним 
висловлюванням про майбутній стан об’єкта дослідження – юридичним прогнозом [7, c. 46]. 

Проведений аналіз дає змогу цілком обґрунтовано виокремити основні загальні ознаки 
правового прогнозування.

Так, об’єктом дослідження є все те, на що спрямовані пізнавальні зусилля суб’єкта дослід-
ницької діяльності, увесь процес дослідження. Тому логічно визнати об’єктом прогнозування всі 
предмети, процеси, явища, події, речі реальної дійсності, на які спрямована науково-пізнавальна 
(теоретична та емпірична) та практично-прикладна діяльність суб’єкта прогностичного дослі-
дження.

Таким чином, конкретним об’єктом юридичного прогнозування є той структурний елемент 
державно-правової дійсності (предмет, явище, подія, річ), майбутній стан якого моделюється 
у цьому конкретному дослідженні. Серед основних конкретних об’єктів юридичного прогнозу-
вання можна назвати, наприклад, такі державні та правові явища, як форма держави, тип держа-
ви, функції держави, механізм та апарат держави, система права, галузь права, інститут права, 
правова норма, законодавство, правотворення, правотворчість, правосвідомість, правова куль-
тура, законність, правопорядок, правова поведінка, правопорушення, правовідносини, юридична 
практика тощо.

Водночас для виявлення специфіки юридичного прогнозування важливе значення має харак-
теристика суб’єкта прогнозування, яким загалом визнається організація, підприємство, установа 
чи окрема особа, що здійснює розробку прогнозу [8, c. 6]. При визначенні суб’єкта правового про-
гнозування, необхідно пам’ятати, що прогнозування як одна з необхідних функцій державного 
управління, притаманне, відповідно, органам державного управління. 

Так стверджує, зокрема, Р. Сафаров, який суб’єктами функції прогнозування у сфері держав-
ного управління називає передусім центральні органи державного управління (уряд, міністер-
ства, відомства та державні комітети), а також ними можуть бути місцеві органи державного 
управління [9, c. 110–113]. Крім того, прогнозування, нехай навіть за спрощеною процедурою, 
повинно проводитися у будь-якому разі прийняття рішення з державно-правових питань. Остан-
нє, очевидно, слід інтерпретувати в якнайширшому розумінні. У такому разі суб’єктом юридич-
ного прогнозування слід визнати будь-який державний орган. Звичайно, реальним розробником 
юридичного прогнозу може бути не весь державний орган, а певний його структурний підрозділ 
(іноді навіть спеціально передбачений для прогностичного обґрунтування рішень), або спеціаль-
но створена експертна група, група державних службовців чи один державний службовець. Крім 
того, юридичне прогнозування можуть проводити наукові, науково-дослідні, науково-навчальні 
установи або організовані ними колективи (групи) вчених та практичних працівників.

Таким чином, серед загальних ознак юридичного прогнозування можна назвати такі основні 
характерні риси, відповідно, соціального прогнозування: 1) цільова прогнозна орієнтація; 2) збір 
та системний аналіз даних про об’єкт прогнозування для виявлення закономірностей, тенденцій 
розвитку об’єкта дослідження та його характеристик; 3) встановлення темпорально-просторових 
меж прогнозу; 4) формування концепцій (програм) передбачення процесів та явищ суспільного 
життя.

Важливо наголосити, що як різновид наукового знання прогноз має доказову силу і належне 
наукове пояснення. Звичайно, прогноз можна спростувати подальшим ходом історії повністю або 
частково, але в момент його підготовки знання про майбутнє володіє всіма ознаками наукового 
знання у формі гіпотези, наукового припущення. Найбільш актуальне значення мають прогнози 
змін, які можуть зазнавати: система права, окремі галузі і правові інститути, предмет правового 
регулювання, правовий режим; ефективність дії проектованих законів, соціальних і юридичних 
наслідків, викликаних прийняттям конкретного нормативно-правового акта. 

В Україні законодавчо встановлено систему державного прогнозування, основною метою яко-
го є наукове обґрунтування передбачення напрямів розвитку країни, відповідних галузей еко-
номіки або адміністративно-територіальних одиниць, можливого стану економіки та соціальної 
сфери в майбутньому, а також альтернативних шляхів та строків досягнення параметрів розвитку 
певної суспільної сфери. Правові, економічні та організаційні засади системи прогнозних і прог-
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рамних документів економічного і соціального розвитку України, загальний порядок їх розробки, 
затвердження та виконання встановлено Законом України від 23 березня 2000 р. № 1602-III «Про 
державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку» (далі – 
Закон № 1602-III), іншими законодавчими та підзаконними актами [10].

Відповідно до норм Закону № 1602-III прогнозування базується на цілісності, об’єктивності, 
науковості, гласності, дотриманні загальнодержавних інтересів та інших принципах і здійсню-
ється на основі розробки довгострокових, середньострокових та короткострокових прогнозів. 
Учасниками (суб’єктами) прогнозування та розробки прогнозних і програмних документів є від-
повідні органи виконавчої влади, наукові, науково-дослідні установи, інші спеціалізовані устано-
ви та організації. Однак Закон № 1602-III не регламентує порядку державного прогнозування та 
не є достатнім нормативно-правовим актом щодо врегулювання відносин у здійсненні та реаліза-
ції правового прогнозу.

З метою підготовки юридичного прогнозу для забезпечення стабільності у функціонуванні сус-
пільних відносин, які регулюються за допомогою законодавства, важливо враховувати не тільки 
конкретно-історичні умови, наявні на момент прийняття акта, а й тенденції, основні напрями роз-
витку суспільних відносин; кількісні та якісні параметри правової свідомості окремих соціальних 
груп, правової психології населення, громадської думки щодо конкретних законів, діяльності дер-
жавних органів і посадових осіб; якісних і кількісних змін інституту прав і свобод особистості, 
з урахуванням стану економіки, політичного режиму, інших соціально-правових факторів; стану 
законності в країні; основних напрямів і тенденцій розвитку юридичної науки тощо.

Розвиток та удосконалення досліджень юридичного прогнозування відкриє достатньо дієвий 
шлях взаємозв’язку юридичної науки і практики. А це дасть змогу не тільки реалізувати наукові 
положення та висновки у формі рекомендацій про належне в праві або пропозицій з удосконален-
ня законодавства, а й обґрунтувати надійність запропонованих заходів на перспективу з ураху-
ванням подальших соціальних та інших змін [11, c. 47–57]. 

Висновки. Узагальнюючи науковий аналіз природи правового прогнозування, важливо наго-
лосити, що якість законодавства визначається передусім його соціальним змістом, відповідністю 
суспільним потребам та інтересам. Якісні нормативно-правові акти, закони, які об’єднують у собі 
різні соціальні інтереси на основі правостворюючої спільної волі, які володіють високим потен-
ціалом до самореалізації потребують застосування правової прогностики.

Важливо врахувати, що при наявності чіткої програми дій щодо здійснення науково обґрун-
тованого прогнозу можна очікувати узгодженого, поетапного та результативного проведення 
реформ у всіх напрямах врегульованих ними відносин. Оскільки реформування високого рівня 
і масштабу потребує високого ступеня узгодження з боку суспільства, консенсусу між основними 
соціально-політичними силами з питань цілей та засобів розформування суспільних відносин. 
Тільки у таких умовах різко зросте значення наукового, а саме юридично-соціального прогнозу-
вання, а наука як специфічний соціальний інститут, яка призначена і здатна формулювати і від-
стоювати інтереси суспільства, займе активнішу соціальну позицію у здійснені та впровадженні 
юридичного прогнозу.
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Осядла М. В. Особливості правової природи юридичного прогнозування
У статті досліджується юридичне прогнозування як складне та багатоаспектне поняття, що визначає необ-

хідність звернення до різноманітних галузей знань, а саме юриспруденції, соціології, філософії, теорії прав 
людини. Автор наголошує, що прогнозування розуміють як дослідження майбутнього стану процесів і явищ, 
темпів їх перебігу та конкретних термінів їх здійснення. 

Окреслена позиція автора, що прогноз має доказову силу і належне наукове пояснення. Зроблено висновок, 
що підготовлена концепція правового прогнозу містить знання про майбутнє, тому володіє всіма ознаками на-
укового знання у формі наукового припущення (гіпотези). 

Ключові слова: правова природа, прогноз, юридичний прогноз, правовий прогноз, функція права.

Osiadla M. Features of the nature of legal prediction
The paper investigates the question of legal forecasting is a complex legal activity, consisting of a study of the 

future state of processes and phenomena, the pace of their flow and the specific timing for their implementation.  
The prognosis has probative value and a proper scientific explanation. At the same time, the forecast can be refute by 
further historical changes in completely or in part, but in preparing the concept, the legal forecast contains knowledge 
about the future and possesses all the features of scientific knowledge in the form of scientific assumption. Summariz-
ing the scientific analysis of the nature legal prediction important to emphasize that the quality of legislation is deter-
mine primarily by its social content, its compliance with social needs and interests. 

In contrast, the empirical basis of the general theory of law, the forecast should anticipate and correctly anticipate 
the future of legal phenomena. This kind of knowledge can obtained in various ways, including because of intuition. 
However, a kind of scientific research, the forecast becomes only when based on the provisions and conclusions of the 
general theory of law, other legal sciences and consists of the use of special methods of scientific knowledge.

The author determines that the development and improvement of legal forecasting research will provide an effec-
tive way of linking legal science and practice. Simultaneously, it will allow not only to realize the scientific provisions 
and conclusions in the form of recommendations on proper law or proposals for the improvement of legislation, but 
also to substantiate the reliability of the proposed measures in the future, taking into account the following social and 
other changes.

Indeed qualitative laws, laws that combine various social interests based on the creators of the common will, who 
have a high potential for self-realization, require the use of legal prognostication.

Consequently, only in such conditions the value of scientific, namely, legal and social forecasting, is dramatically 
increasing, and science as a specific social institution, designed and able to formulate and defend the interests of so- 
ciety as a whole, should take a more active social position in the implementation and implementation of legal forecast-
ing in order to achieve social agreement.

Key words: legal nature, forecast, legal forecast, law forecast, function of law.
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НАУКОВО-АНАЛІТИЧНА ОСНОВА ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ:  
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

Постановка проблеми. Останні два десятиліття характеризувалися значною соціальною ди-
намікою, що відобразилося у масштабних змінах політичних, економічних, юридичних та куль-
турних умов життєдіяльності суспільства. Якісна зміна всієї соціокультурної ситуації, включаю-
чи тип економічної і політичної системи, не могла не вплинути на правосвідомість українського 
суспільства, що отримало вираз, зокрема, у зміні правових цінностей, що покладаються в основу 
національної правової системи. З огляду на масштаб змін, цілком логічно припустити, що і форми 
правосвідомості зазнають значних змін, адже правова ідеологія фактично відображає стан грома-
дянського суспільства та правової системи держави. Якщо ж говорити про стан громадянського 
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суспільства, то, незважаючи на те, що Україна вже понад чверть століття є суверенною, неза-
лежною, демократичною, соціальною державою, етап формування та розвитку громадянського 
суспільства ще триває і є доволі затяжним. Події останніх років, які довелося пережити Україні, 
залишили свій негативний відбиток на становищі громадянського суспільства, оскільки через 
зневіру до влади та політичних сил знизилася активність громадян у громадському житті і тим 
самим – у формуванні демократичного суспільства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У сучасній юридичній літературі доведено, що 
правова ідеологія як складова загальної ідеології не тільки виробляє певне розуміння соціаль-
ної дійсності, перспектив її розвитку, а й сприяє утвердженню певного громадянського порядку, 
пропонує цінності, ідеали, норми права, які узасадничують Україну як країну та перспективи її 
розвитку [1, с. 280]. Окремі аспекти правової ідеології були предметом наукового аналізу таких 
учених, як О. Бесєдін, С. Бошно, Є. Євграфова, О. Котенко, А. Луцький, М. Максимів, Х. Марко-
вич, А. Михайлов, М. Недюха, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, В. Перевалов, О. Петришин, І. Се-
менихін, О. Ситник, Т. Тарахонич, А. Шевченко, О. Щербанюк. У працях цих учених досліджено 
поняття, природу, сутність, соціальне та юридичне призначення функції правової ідеології, ви-
значено її місце в системі елементів правової реальності. Однак проблеми науково-аналітичної 
основи правової ідеології та її значення поки що залишаються малодослідженими.

Метою статті є з’ясування доктринального бачення науково-аналітичної основи правової іде-
ології та обґрунтування шляхів підвищення її ефективності.

Основні результати дослідження. Правову ідеологію слушно розглядають, з одного боку,  
як ідейну противагу, обмеження і заборону щодо неправомірних дій і явищ, а з другого – як 
сукупність концептуально обґрунтованих ідей, принципів і положень, стимулів і мотивів, що  
сприяють зміцненню й утвердженню правомірних засад функціонування суспільства. Відтак  
правова ідеологія спроможна бути своєрідним критеріальним чинником утвердження закон-
ності і правопорядку як у стратегічному, цілеорієнтуючому сенсі, так і у тактичному – реалі-
зації ухвалених законів, що не може не позначатися на статусі права як системи соціальних 
загальнообов’язкових норм, дотримання і виконання яких забезпечується державою [2, с. 5]. На 
превеликий жаль, далеко не всі громадяни усвідомлюють обов’язковість дотримання закону усі-
ма, навіть якщо він і не зовсім досконалий або не відповідає інтересам деяких членів суспільства.

За сучасних умов особливого значення набувають такі пріоритети, як забезпечення належних 
правових та інституціональних підвалин становлення громадянського суспільства, державна під-
тримка громадських організацій різних типів, діяльність яких спрямована на утвердження демо-
кратичних цінностей у суспільстві, координація діяльності місцевих органів виконавчої влади 
щодо співпраці з громадськими організаціями. Проблема законодавчого регулювання механізмів 
взаємодії громадських організацій з державними інституціями стала нагальною [3, с. 17]. Для 
України проблема співвідношення громадянського суспільства і влади має винятково практичний 
характер, зумовлений тим, що становлення громадянського суспільства відбувається у доволі на-
пруженому протиборстві з державою, яка має надзвичайно неоднозначну і внутрішньо суперечли-
ву соціально-політичну, ідеологічну й правову конфігурацію. У такій ситуації сподівання деяких 
дослідників на те, що держава піклуватиметься про розвиток громадянського суспільства не від-
повідають реальному стану речей [4, с. 49]. Для забезпечення політичної стабільності в Україні 
держава повинна зуміти вибудувати свою державну ідеологію, якою вона керуватиметься у своїй 
діяльності і яка забезпечить інтеграцію суспільства і держави та цілісність усієї соціальної сис-
теми. Безумовно, для побудови такого типу ідеології необхідною умовою повинна бути згода як 
самого суспільства, так і держави щодо напрямів діяльності та перспектив майбутнього розвитку. 
Для цього потрібно звести до мінімуму конфлікт інтересів між громадськістю та органами держав-
ної влади, причому останні повинні відображати інтереси нижньої ланки населення та виконувати 
взяті на себе зобов’язання або ж нести відповідальність за їхнє невиконання [5, с. 419].

Як стверджує О. Костенко, нині спостерігається криза правової ідеології в Україні через ура-
ження її позитивізмом. Позитивізм породжено помилковим вирішенням «основного питання 
юриспруденції», що формулюється таким чином: що є першоджерелом права – «буква» закону 
чи його «дух». В «ідеологічній боротьбі» на ниві юриспруденції щодо вирішення цього питання 
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сьогодні в Україні певним чином перемагає позитивістська правова ідеологія, згідно з якою «бук-
ва» визнається першоджерелом права. Виходячи з цього, «буква» закону відривається від його 
«духу», а отже, перетворюється на інструмент для зловживань. За допомогою «букви» закону, 
відлученої від його «духу», позитивістськи тлумачачи текст закону, можна маніпулювати ним як 
заманеться й обґрунтовувати що завгодно, навіть те, наприклад, що чорне є білим. І все це матиме 
видимість формальної законності [6, с. 16–17].

В Україні духовно-інтелектуальні підвалини становлення демократичної системи влади ще 
не засвоєні українським суспільством такою мірою, щоб бути культурно-політичною передумо-
вою реальної політичної практики. «Комунікативний розум» та діалоговий принцип творення 
громадянської спільноти, як, наприклад, у країнах Західної Європи, в Україні не спрацьовують. 
Культура суспільної толерантності, культура свободи також недостатньо розвинена, тобто гро-
мадянське суспільство у нас виступає поки що як «інтелігентське», не вкорінене у ментальність 
широких верств населення. Усе це не може бути сформоване без індивідуальних зусиль духов-
но-інтелектуального прошарку українського суспільства. Особливе значення для України мають 
процеси формування громадянської духовної культури, що передбачає насамперед культуру по-
літичної свободи, високу активність, здатність до діалогу, толерантність, повагу до людської осо-
бистості, відповідальність, солідарність, справедливість, негативне ставлення до будь-яких форм 
насильства. Демократичні перетворення суспільства неможливі без людей, вихованих у демокра-
тичному дусі. Розвинене, культурне громадянське суспільство може сформуватися за допомогою 
очищення людського духу від користолюбства, злих помислів, лицемірства і неправди. Такого 
«очищення» можна досягти глобальною гуманізацією людських відносин, перевлаштуванням 
життя кожного пересічного громадянина за законами добра і справедливості [7, с. 420].

Серед важливих завдань формування правової демократичної держави і громадянського сус-
пільства в Україні є збереження громадянської злагоди та організація належного виконання та 
застосування законів. Вирішальна роль у виконанні законів належить самим громадянам, які 
прагнуть бути громадянами правової демократичної держави. Сьогодні в Україні є усі підстави 
для формування сильного громадянського суспільства. Як зазначають сучасні науковці [8, с. 114], 
сила громадянського суспільства полягає у його економічній автономії щодо держави та владних 
інституцій. Громадянське суспільство є суб’єктом, дієвою особою політичного процесу, оскільки 
вимагає встановлення нового типу відносин – не клієнтальних, а партнерських.

Необхідним також для його розвитку є налагодження ефективних взаємовідносин громад-
ськості з державою. Потрібно забезпечити додаткові можливості для задоволення суспільних 
інтересів з використанням громадської ініціативи. Вважаємо, що держава повинна надати гро-
мадянам можливість контролювати діяльність органів державної влади, що у подальшому забез-
печило б відкритішу і прозорішу роботу політиків та держави загалом. Роль правової ідеології 
у процесі становлення громадянського суспільства полягає у забезпеченні останнього ідеями, 
цінностями, концепціями, принципами, що у сукупності здатне сформувати високий рівень пра-
вової культури та правової свідомості суспільства. Крім того, правова ідеологія сприяє розвитку 
юридичної практики у державі, діяльності гілок влади та правоохоронних органів. Правова ідео-
логія відображає рівень сформованості громадянського суспільства, формує почуття поваги до 
права, правових заборон та уміння виконувати обов’язки.

В Україні на сьогодні поки що чітко визначилися два шляхи розвитку правової ідеології: кла-
сичний ліберальний шлях і шлях, спрямований на відродження традиційних основ української 
державності й правопорядку. Однак перед суспільством і владою постає актуальне завдання не 
набуття нової правової ідеології, а вдосконалення існуючих концептуальних ідей щодо права 
(правоідеологічного моделювання).

Якщо говорити про майбутній зміст правової ідеології України, то вона, однозначно, має бути 
ліберального спрямування, але з наявним механізмом стримування і противаг, оскільки наша 
держава ще не позбулася тоталітарної правової спадщини. Це є закономірним із декількох при-
чин. По-перше, як зауважували ідеологи лібералізму, держава не лише залишається арбітром, а й 
найсильнішим гравцем, який заради певності в результаті переписує правила гри під час дії. По-
друге, відсутність чітких політичних регуляторів може призвести до узурпації влади та прийнят-
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тя недемократичних рішень, що може підтвердити наша історія. Однак такі регулятори мають 
бути виваженими і досить гнучкими.

Досягнення гармонії між дотриманням соціальних прав і свобод та економічним благоден-
ством не може порушувати принципів верховенства права та законності.

Українська правова ідеологія не повинна будуватися на ідеї соціального і політичного роз-
колу, протиставленні однієї соціальної групи іншій. Навпаки, теорія повинна бути спрямована на 
об’єднання країни, досягнення нею стану моральної і духовної соборності, необхідної політичної 
консолідації і громадянської злагоди, що в практичній площині передбачає планування і прове-
дення низки узгоджених акцій політичного, культурного, економічного, інформаційного харак-
теру. До того ж правова ідеологія повинна бути досить відкритою для врахування і сприймання 
історичного досвіду української нації. Правова ідеологія повинна включати в себе усе конструк-
тивне і корисне для України з теорії і практики минулого й сьогодення.

Необхідним є раціональне поєднання інтересів особистості і суспільства, а не домінування 
одного над іншим. Повноцінний розвиток особистості, забезпечення гармонії прав та обов’язків 
повинні реалізовуватися шляхом інтеграції людини в суспільство, її культуру, задіяння культур-
ного й інтелектуального потенціалу нації. Концепція розвитку української культури в широкому 
розумінні цього слова повинна бути справжньою основою для державного будівництва в Україні.

Правова ідеологія повинна спиратися на принцип зміцнення і захисту української держави, 
яке має бути демократичним, унітарним, децентралізованим, з розвиненим громадянським сус-
пільством.

Висновки. Теоретична юридична наука тісно взаємопов’язана з правовою ідеологією. Остан-
ня закладає основу для правового регулювання у вигляді певної теорії чи моделі, що дає змогу 
визначити пріоритетні методи правового регулювання, зафіксувати його завдання, зафіксувати 
правові цінності та ідеали, що лежать в основі розвитку суспільних відносин.

Правова ідеологія як елемент правової системи сучасного суспільства тісно пов’язана з тео- 
рією держави і права й виражається в ідеологічних процесах, що супроводжують формування 
правової держави і громадянського суспільства. В останньому, на нашу думку, проявляється со-
ціальний потенціал правової ідеології як елемента правової системи, її роль у становленні сус-
пільного ладу, правової політики держави, правовому вихованні, легітимації державної влади, 
визначенні напрямків використання цього потенціалу тощо.

Правова ідеологія формується у результаті науково-теоретичного відображення правової 
дійсності, на основі узагальнення та розвитку найбільш відомих і значущих державно-право-
вих теорій минулого та сучасності, вивчення основних закономірностей становлення, розвитку 
й функціо нування держави та права. Є сукупністю ідей (концепцій, теорій, доктрин) про право 
і правовий розвиток, що сприяють формуванню стандартних (типових) оцінок і правових цін- 
ностей, а також вироблення певних правових установок у носіїв правової свідомості.

Роль правової ідеології у державі зростає з розвитком суспільства, оскільки правова ідеоло-
гія як уособлення права здатна закріпити принципи демократії, рівності та справедливості. Гро-
мадянське суспільство є соціальною основою держави, тому ці обидва інститути повинні тісно 
взаємодіяти і функціонувати для задоволення потреб людини як найвищої соціальної цінності 
у державі. Цього можна досягти, дотримуючись балансу інтересів між державою та суспільством. 
На жаль, варто зазначити, що етап відсутності правової ідеології в Україні досі триває. Перехід 
до цілеспрямованого формування демократичної ідеології та правосвідомості, а відповідно, і до 
правової та демократичної держави залежить від багатьох факторів. Одним із них є формування 
національної ідеї. Така ідеологія не повинна суперечити принципам демократії, її основним зав-
данням є поширення серед народу ідеї самоідентифікації українців як нації з багатою історичною, 
культурною та правовою спадщиною. 

Серед інших факторів слід відзначити стабілізацію політичної, економічної ситуації в країні, 
підвищення рівня правової освіти населення. Для правового розвитку України дуже важливими 
є зміна ставлення до явища правової ідеології і розуміння того, що для України важливо запро-
вадити ідеологічні парадигми демократії, закріпити у правосвідомості людей ідеї свободи та гу-
манізму.
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Очколяс Д. В. Науково-аналітична основа правової ідеології: шляхи підвищення ефективності
У статті досліджено значення та природу правової ідеології, визначено її науково-практичну основу. Про-

аналізовано значення таких її складових, як праворозуміння, духовно-інтелектуальні передумови, взаємодія 
держави і громадянського суспільства. Обґрунтовано шляхи розвитку правової ідеології та роль теоретико-
правової науки у його забезпеченні.

Ключові слова: правова ідеологія, теоретико-правова наука, державна політика, ефективність ідеології.

Ochollyas D. Scientific and analytical basis of legal ideology: ways to increase efficiency
The article investigates the significance and nature of legal ideology, defines its scientific and practical basis.  

The significance of such components as legal thinking, spiritual and intellectual prerequisites, interaction of the state 
and civil society are analyzed. The ways of development of legal ideology and the role of theoretical and legal science 
in its provision are substantiated.

The last two decades were characterized by significant social dynamics, which was reflected in the massive changes 
in political, economic, legal and cultural conditions of society. A qualitative change in the entire socio-cultural situ-
ation, including the type of economic and political system, could not but affect the legal consciousness of Ukrainian 
society, which was expressed, in particular, in changing the legal values underlying the national legal system. Given 
the scale of change, it is logical to assume that the forms of legal consciousness will undergo significant changes. After 
all, legal ideology actually reflects the state of civil society and the legal system of the state. If we talk about the state 
of civil society, despite the fact that Ukraine has been a sovereign, independent, democratic, social state for more than 
a quarter of a century, the stage of formation and development of civil society is still going on and is rather protracted. 
The events of recent years that have survived in Ukraine left their negative impression on the situation of civil society, 
because of the despondency to power and political forces, the activity of citizens in public life and thereby the forma-
tion of a democratic society has decreased.

Legal ideology is rightly considered, on the one hand, as an ideological counterweight, restriction and prohibition 
of unlawful acts and phenomena, and on the other hand – as a set of conceptually grounded ideas, principles and provi-
sions, incentives and motives that contribute to strengthening and establishing legitimate principles for the functioning 
of society. Thus, legal ideology can be a peculiar criterion of the assertion of the rule of law and law and order in the 
strategic, purpose-oriented sense, and tactically – the implementation of the adopted laws, which can not but affect the 
status of law as a system of social obligatory norms, the observance and execution of which is ensured by the state.

To ensure political stability in Ukraine, the state must be able to build its state ideology, which will be guided by its 
activities, which will ensure the integration of society and state and the integrity of the entire social system. Of course, 
for the construction of this type of ideology, the consent of both society itself and the state should be a prerequisite for 
directions of activity and prospects for future development.

In Ukraine today, two ways of development of legal ideology have been clearly defined: the classical liberal path 
and the way aimed at the revival of the traditional foundations of Ukrainian statehood and law and order. However, 
before society and the authorities, the actual task of not acquiring a new legal ideology appears, but the improvement 
of existing conceptual ideas about law (right-ideological modeling).

Speaking about the future content of the legal ideology of Ukraine, it must clearly be a liberal direction, but with 
the existing mechanism of containment and counterbalance, since our state has not yet lost its totalitarian legal heri-
tage. This is logical for several reasons. First, as noted by the ideologists of liberalism, the state not only remains an 
arbiter, but also the strongest player, who for the sake of certainty as a result rewrites the rules of the game during the 
action. Secondly, the lack of clear political regulators can lead to the usurpation of power and the adoption of undemo-
cratic decisions that can corroborate our history. However, such regulators should be weighed and flexible enough.

Achieving harmony between the observance of social rights and freedoms and economic prosperity can not violate 
the principles of the rule of law and legality.

Ukrainian legal ideology should not be based on the idea of a social and political split, the opposition of one 
social group to another. On the contrary, the theory should be aimed at uniting the country, achieving its moral and 
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spiritual unity, the necessary political consolidation and civic agreement, which in practical terms involves planning 
and conducting a series of concerted actions of political, cultural, economic and informational character. In addition, 
legal ideology should be sufficiently open to take into account and perceive the historical experience of the Ukrainian 
nation. The legal ideology should include all the constructive and useful for Ukraine on the theory and practice of the 
past and present.

Needed is a rational combination of the interests of the individual and society, and not the domination of one over 
the other. Full development of the personality, ensuring the harmony of rights and responsibilities must be realized 
through the integration of man into society, its culture, the involvement of the cultural and intellectual potential of the 
nation. The concept of the development of Ukrainian culture in the broad sense of the word should be the true basis 
for state-building in Ukraine.

Key words: legal ideology, theoretical and legal science, state policy, effectiveness of ideology.
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЇ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВА 
ЯК ПІЗНАВАЛЬНА СКЛАДОВА ПРАВОВОЇ АНАЛІТИКИ

Постановка проблеми. Конституційне проголошення України незалежною, суверенною, де-
мократичною, соціальною, правовою державою, потреба в подальшій демократизації суспільно-
го і державного життя визначають необхідність дослідження змісту та сутності таких головних 
категорій теорії права, як дієвість та ефективність права. Зазначені категорії аксіоматично в су-
часному правознавстві визнаються важливими критеріями якості правового регулювання, що є 
основою розбудови держави та правової системи на вказаних конституційних засадах. Тому на-
укові дослідження проблем дієвості та ефективності права крізь призму їх порівняльно-правових 
аспектів мають важливе значення з точки зору формування наукового підґрунтя для подальшої 
діяльності в сфері державного будівництва та розвитку правової системи.

Особлива актуальність теми цієї статті приділена проголошенню ідеї верховенства права та 
підпорядкуванню діяльності держави інтересам особистості, потребою у розбудові правової сис-
теми України на засадах справедливості, гуманізму, визнання людини найвищою соціальною цін-
ністю тощо. Дієвість та ефективність права визначають правове регулювання, тим самим забез-
печують захист прав особистості, стабільність, порядок і організованість суспільства, реалізацію 
перспектив соціального та економічного розвитку. Визнання важливості та соціальної цінності 
права спричинило необхідність дослідження проблеми його дієвості та ефективності, шляхів під-
вищення рівня якості правового регулювання, зокрема й через аналіз їх порівняльно-правових 
аспектів. Тому досліджувана проблема має як теоретичне, так і практичне значення. Її актуаль-
ність обумовлюється доцільністю наукової розробки проблем дієвості й ефективності права, ре-
зультати якої становитимуть основу формування і реалізації шляхів підвищення якості правового 
регулювання, стануть невід’ємним елементом правової аналітики як методологічної основи до-
слідження права крізь його праксеологічне розуміння.

Однією з важливих проблем загальнотеоретичного спрямування є вивчення порівняльно-пра-
вових аспектів досліджуваного явища. Це забезпечує об’єктивність розуміння таких властивос-
тей права, як його дієвість і ефективність, що, зі свого боку, сприятиме аналізу права як полі-
структурного, системного утворення, яке має ціннісний вимір, відповідне соціальне призначення. 
У світлі тих змін, які відбуваються сьогодні в суспільстві, вчення про дієвість та ефективність 
права слід розглядати як пріоритетний напрям вітчизняної юридичної науки, основною метою 
якого є формування наукового уявлення про феномен права, його цінність і призначення. Прове-
дення вказаного дослідження дасть змогу розкрити особливості дієвості й ефективності права як 
самостійних властивостей права, так і в контексті їх взаємозв’язку між собою, які мають спільні 
та відмінні характеристики.
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Актуальність теми дослідження доводиться й існуючим станом її наукової розроби. Наукові 
питання, пов’язані з дієвістю та ефективністю права, не належать до числа обділених юридич-
ною наукою. Водночас переважна більшість наукових досліджень, присвячених цій проблемі, 
припадає на період до проголошення нашою державою незалежності, хоча чимало теоретичних 
положень, сформульованих у той час, не втратили свого значення й понині. Проте сама проблема 
дієвості та ефективності права потребує переосмислення під кутом зору тих змін, які відбулися 
в правовій системі України за роки її незалежності, і насамперед – у процесі реалізації положень 
чинної Конституції України. Також майже недослідженими залишаються порівняльно-правові 
аспекти дієвості та ефективності права як самостійних, проте взаємопов’язаних властивостей 
права. Саме вони характеризують передумови, процес та результат поширення права на суспільні 
відносини, зумовлює реальність процесу правового регулювання загалом. 

Таким чином, існуючі прогалини в наукових дослідженнях посилюють актуальність обраної 
теми, адже вивчення проблем дієвості та ефективності права є потребою сьогодення, яка випли-
ває з сучасного рівня юридичних знань, потреб законодавчої діяльності та юридичної практики. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Філософське підґрунтя наукового дослідження 
порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права становитимуть вчення мислителів 
Античності, Середньовіччя, Нового часу, Просвітництва, Новітнього часу та Сучасності. Особ-
ливо корисними стануть погляди Геракліта, Демокріта, Сократа, Сенеки, Платона, Аристотеля, 
Римських юристів, Августина Антоніна, Ф. Аквінського, М. Падуанського, юристів Середньо-
віччя, Н. Макіавеллі, Ж. Бодена, Г. Гроція, Б. Спінози, Дж. Локка, Г. Гуго, К. Савіньї, Ф. Пухти, 
Ш.-Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Г. Гегеля, І. Канта, К. Маркса, М. Вебера, Е. Дюркгейма та ін. 
Важливе значення для з’ясування стану наукової розробки проблем дієвості та ефективності пра-
ва стануть наукові праці Р. фон Ієринга, І. Ільїна, Г. Кельзена, Б. Кістяківського, Л. Петражиць-
кого, М. Коркунова, К. Неволіна, М. Владимирського-Буданова, Ф. Леонтовича, П. Недбайла, 
О. Лейста, Г. Радбруха, Г. Харта, Л. Фуллера та ін.

Теоретичною основою наукового дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та 
ефективності права стануть наукові праці відомих українських і зарубіжних учених, серед них: 
С. Алексєєв, М. Байтін, В. Батлер, С. Бобровник, О. Богініч, А. Венгеров, А. Вудфілд, П. Єв-
графов, А. Заєць, М. Козюбра, В. Кудрявцев, В. Лазарєв, Р. Лівшиц, В. Мамутов, М. Матузов, 
В. Нерсесянц, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, О. Петришин, П. Рабінович, Л. Райт, Т. Тарахонич, 
Р. Халфіна, Л. Явич та ін. 

Окремі питання дієвості та ефективності права досліджували представники галузевих юри-
дичних наук. Зокрема, вказаній проблематиці присвячено праці вчених конституційного права 
(В. Погорілко, Т. Хабрієва); адміністративного права (С. Алфьоров, О. Андрійко, С. Ківалов, 
В. Нагребельний); кримінального права (П. Андрушко, О. Костенко, О. Кваша); цивільного права 
(Р. Стефанчук, Є. Харитонов, Я. Шевченко) тощо. 

Однак сучасний стан наукової розробки проблем дієвості та ефективності права свідчить про 
епізодичність зазначених досліджень, оскільки наукове вивчення вказаних питань здійснювалося 
опосередковано через науковий аналіз інших суміжних правових явищ і процесів. Як резуль-
тат, у сучасній вітчизняній юридичній науці відсутні комплексні дослідження питань дієвості та 
ефективності права в контексті їх порівняльно-правового аналізу.

Метою статті є визначення на концептуальному рівні наукознавчого потенціалу порівняль-
но-правових аспектів дієвості й ефективності права в сучасних умовах правового регулювання 
в Україні. 

Основні результати дослідження. Питання наукознавчого потенціалу порівняльно-правових 
аспектів дієвості та ефективності права має епізодичний характер наукового дослідження та роз-
кривається крізь призму наукового вивчення інших суміжних проблем, які стосуються дієвості та 
ефективності права. Аналізуючи доктринальні підходи до питань ефективності та дієвості права, 
вважаємо за доцільне їх узагальнити, що в подальшому дасть змогу узагальнити і наукознавчий 
характер порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права. У юридичній літературі 
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проблематика ефективності та дієвості права розкривається крізь призму так званого «цільового 
підходу» [1, с. 18–19; 2, с. 29; 3, с. 91; 4, с. 41], обґрунтовуючи це прив’язкою до розуміння цілі, 
яка покладається на правову норму при її розробці та прийнятті. Водночас ми вважаємо, що така 
назва не цілком відображає особливості розуміння категорій «ефективність права» та «дія права».  
Це пояснюється обмеженістю терміна «цільовий підхід», оскільки акцент робиться лише на 
ціль правової норми та не враховує інші аспекти вказаних категорій, зокрема: формалізацію цілі 
норм права, їх поширеність на суспільні відносини, особливості їх зміни, критерії ефективності 
права, оцінка ефективності права тощо. У межах вказаного підходу, на переконання вчених, 
ефективність права та дієвість права слід визначати як стан досягнення цілей права [5, с. 53], рі-
вень відповідності між цілями законодавця і результатами, які досягнуто [6, с. 22], результат дії 
норм права, що виявляється у змінах соціальної дійсності [7, с. 41], корисність поширення пра-
вової норми на суспільні відносини [8, с. 45–46], результат реалізації загальносуспільних інте-
ресів і потреб [9, с. 109]; кількісна оцінка співвідношення між ціллю норми права, теоретичною 
можливістю її реалізації та матеріальним виразом результату її поширення на суспільне життя 
[10, с. 55–57] тощо. Вказаний підхід зберігає свою актуальність і в поглядах сучасних учених, які 
визначають ефективність права як «співвідношення фактичних результатів здійснення норми 
права та декларованої нею мети, остання передбачається нормотворцем при прийнятті відповід-
них правових актів – законів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України 
тощо [11, с. 369–370].

Іншим, не менш поширеним підходом до розуміння вказаних категорій є так званий процесу-
альний підхід, який дає змогу розкрити ефективність права та дієвість права як особливий різ-
новид юридичного процесу, що відображає постійний і безперервний процес поширення норм 
права на суспільні відносини, що призводить до відповідних правових наслідків. Такий процес 
походить від сутності права як засобу впливу на суспільні відносини та його результату, що ви-
являється у досягненні певного стану впорядкованості суспільних відносин. Так, на думку В. Ла-
паєвої, ефективність права та дієвість права слід розглядати з точки зору його поширеності на 
суспільні відносини, що є постійним, циклічним, невідворотним процесом досягнення економіч-
них, політичних, ідеологічних та інших цілей. Такий процес забезпечує в подальшому оновлен-
ня правового регулювання, його приведення у відповідність до потреб тогочасного «соціаліс-
тичного будівництва», а також визначає механізм досягнення нових цілей суспільного розвитку, 
формування нових та удосконалення існуючих норм права [12, с. 502–503]. Прибічником такого 
підходу є і С. Алексєєв, який за результатом аналізу феноменологічних особливостей права при-
ходить до висновку про те, що за своїм потенціалом право є ефективно орієнтованим, оскільки 
є засобом у руках держави щодо досягнення тих або інших завдань [13, с. 153–154]. Прийняття 
тих або інших норм права вже за своєю сутністю пов’язано з подальшим процесом їх реалізації 
та забезпечення результативності впливу на суспільні відносини. Ті норм права, що не націле-
ні на ефективність, аксіоматично не можуть існувати. Хоча, як показує законотворча практика 
України, мають місце випадки, коли прийняття тих або інших норм права не завжди пов’язане 
з націленістю їх на досягнення того чи іншого правового ефекту, здійснення правового впливу 
на суспільні відносини (наприклад, переважна більшість положень Закону України від 9 квітня 
2015 р. № 314-VIII «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України 
у XX столітті» [14] закріплюють декларативні положення, які потенційно не спроможні вплинути 
на впорядкування суспільних відносин, окрім того сам підхід до встановлення правового статусу 
тих суб’єктів – фізичних осіб, яких на момент прийняття Закону вже немає в живих, є помилко-
вим з точки зору правил юридичної техніки та вимог правового регулювання реально існуючих 
відносин.

Найбільш оптимальним, на нашу думку, є інтегративний підхід до розуміння дієвості та 
ефективності права, який поєднує в собі визначення вказаних понять як багатоаспектних, що 
розкривають природу та зміст права, його функціональне призначення, роль у функціонуванні 
правової сфери життєдіяльності суспільства, співвідношення з іншими поняттями юридичної 
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науки тощо. Відповідно, вчені акцентують увагу на тому, що дієвість та ефективність права 
можливо розкрити крізь призму антрополого-комунікативної площини правового життя сус-
пільства, в якій центром правового регулювання визнано людину, її гідність, права та свободи, 
форми самоорганізації [15, с. 54–56]; комплексу величин, які включають у себе співвідношення 
між ціллю очікуваного впливу правових засобів на суспільні відносини та реальними результа-
тами такого впливу; оптимальну міру впливу права на суспільні відносини, критерії ефектив-
ності права, поведінкову ефективність права та фактичну ефективність права, фактори, від яких 
залежить ефективність права [16, c. 781–783]; засобів виміру реальності права, що відображає 
і визначає корисність особливої техніки правового регулювання, професійність суб’єктів, що 
творять право та його реалізують, відповідність поведінки суб’єктів права вимогам, що закріпле-
ні правовими нормами [15, с. 76] тощо.

Висновки. Незважаючи на дискусійність та неоднозначність розуміння категорій дієвості й 
ефективності права, їхній зміст можливо закласти в основу характеристики наукознавчого по-
тенціалу. Враховуючи складність вказаних категорій, на нашу думку, наукознавчий потенціал 
порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права виявляється у таких напрямах на-
укового дослідження, які ми визначаємо як перспективні:

− на підставі аналізу історії становлення та розвитку наукового дослідження дієвості та ефек-
тивності права охарактеризувати стан їх наукової розробки;

− розкрити особливості наукового пізнання дієвості та ефективності права крізь призму  
сучасних типів праворозуміння;

− встановити функціональні можливості світоглядних, загальнонаукових і конкретно- 
наукових методів дослідження, що можуть бути застосовані до вивчення дієвості та ефективності 
права;

− обґрунтувати авторське розуміння понять «дієвість права» та «ефективність права», ви-
окремити й охарактеризувати їхні спільні та відмінні ознаки;

− визначити фактори, які зумовлюють дієвість та ефективність права, з’ясувати їх роль і ха-
рактер впливу на якість правового регулювання;

− виокремити та охарактеризувати критерії виміру дієвості та ефективності права;
− розкрити особливості правового регулювання як сфери прояву дієвості та ефективності 

права;
− встановити стан дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання 

в Україні, а також визначити й обґрунтувати шляхи його підвищення.
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Почепцов Ю. В. Порівняльно-правові аспекти дії та ефективності права як пізнавальна складова 
правової аналітики

У статті розкрито актуальність наукового пізнання порівняльно-правових аспектів ефективності і дієвості 
права як предмета наукового пізнання. Встановлено філософське та наукове підґрунтя наукового дослідження 
порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права. Узагальнено наукові погляди вчених, які сто-
суються розуміння дієвості та ефективності права. Підсумовано, що сучасний стан наукової розробки проблем 
дієвості та ефективності права свідчить про епізодичність зазначених досліджень, оскільки наукове вивчення 
вказаних питань здійснювалося опосередковано через науковий аналіз інших суміжних правових явищ і про-
цесів. Як результат, у сучасній вітчизняній юридичній науці відсутні комплексні дослідження питань дієвості 
та ефективності права в контексті їх порівняльно-правового аналізу. Автором визначено на концептуальному 
рівні наукознавчий потенціал порівняльно-правових аспектів дієвості й ефективності права в сучасних умовах 
правового регулювання в Україні. 

Враховуючи складність категорій дієвості та ефективності права, розкрито наукознавчий потенціал по-
рівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права в межах комплексу наукового дослідження, які 
визначено як перспективні.

Ключові слова: ефективність права, дія права, реалізація права, ціль права, ефективність правового регулю-
вання, ефективність механізму правового регулювання.

Pocheptsov Y. Comparative-legal aspects of the action and effectiveness of law as a cognitive component of 
legal analysis

The paper reveals the relevance of scientific knowledge of the comparative legal aspects of the effectiveness and 
efficiency of law as a subject of scientific knowledge. The philosophical and scientific basis of scientific research of 
comparative legal aspects of the effectiveness and efficiency of law is established. The scientific views of scientists 
concerning the effectiveness and efficiency of law are summarized.

It is concluded that the current state of scientific development of problems of efficiency and efficiency of law testi-
fies to the episodicity of these studies, since the scientific study of these issues was carried out indirectly through a 
scientific analysis of other related legal phenomena and processes. As a result, in today’s domestic legal science, there 
are no comprehensive studies of the issues of the effectiveness and efficiency of law in the context of their compara-
tive legal analysis. The author identifies at the conceptual level the science-education potential of comparative legal 
aspects of the effectiveness and efficiency of law in the current conditions of legal regulation in Ukraine.

Taking into account the complexity of the categories of efficiency and the effectiveness of law, the scientific-
linguistic potential of comparative legal aspects of the effectiveness and efficiency of law within the framework of a 
set of directions of scientific research, which are defined as perspective, is disclosed. The following areas are scientifi-
cally promising: on the basis of analysis of the history of the formation and development of scientific research on the 
effectiveness and efficiency of law to characterize the state of their scientific development; to reveal the peculiarities 
of scientific knowledge of the effectiveness and efficiency of law through the prism of modern types of legal thinking; 
to establish the functional possibilities of world-view, general-scientific and concrete scientific research methods that 
can be applied to the study of the effectiveness and efficiency of law; to substantiate the author’s understanding of the 
concepts of «effective law» and «effectiveness of law», to distinguish and characterize their common and distinctive 
features; to determine the factors that determine the effectiveness and efficiency of law, to determine their role and 
nature of influence on the quality of legal regulation; to distinguish and characterize the criteria for measuring the 
effectiveness and efficiency of law; to reveal the peculiarities of legal regulation as a sphere of effectiveness and ef-
ficiency of law; to establish the state of effectiveness and efficiency of law in the current conditions of legal regulation 
in Ukraine, as well as to identify and justify ways to increase it.

Key words: law efficiency, law action, law implementation, law purpose, legal regulation efficiency, legal regula-
tion mechanism efficiency.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ЮРИДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Постановка проблеми. У юридичній літературі традиційно поняття «систематизація зако-
нодавства» – діяльність, спрямована на впорядкування та вдосконалення нормативно-правових  
актів, приведення їх до єдиної внутрішньо погодженої системи; поділяється на чотири види: об-
лік, інкорпорація, консолідація та кодифікація [1, с. 221–222].

Отже, систематизація законодавства – це передусім певна діяльність, форма інтелектуально-
вольової активності людини. У філософії будь-яка діяльність розуміється як цілеспрямований 
вплив суб’єкта на об’єкт. Суб’єктом діяльності можуть бути людина (фізична особа), колективні 
утворення (юридичні особи), соціальні спільноти (народ, нація), держава та її органи. Об’єктом 
діяльності – природні та суспільні явища. Будь-яка діяльність характеризується власною зміс-
товною структурою, складовими якої є, зокрема, суб’єкт, об’єкт, мета діяльності, спосіб, у який 
вона здійснюється, та досягнутий результат. Водночас, якщо досліджувати види систематизації 
законодавства під кутом зору діяльності, то виявляється, що вони є різнорідними напрямами ді-
яльності, пов’язаної з правом, а отже, не зовсім логічно об’єднувати їх спільним поняттям «сис-
тематизація законодавства».

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед останніх досліджень, у яких розглядається 
проблематика систематизації законодавства як загалом, так і її видів – обліку, інкорпорації, кон-
солідації та кодифікації, у контексті діяльності можна назвати, зокрема, праці таких науковців, 
як Є. Гетьман, Д. Михайлович, Л. Добробог, С. Меленко та ін. Однак висновки щодо відмін-
ності між різними видами систематизації обмежуються переважно тим, що облік та інкорпора-
ція є зовнішньою систематизацією законодавства, а консолідація та кодифікація – внутрішньою.  
На думку автора, для встановлення чіткої відмінності між зазначеними видами діяльності необ-
хідно виходити з дослідження їх суб’єктів, об’єктів та результатів.

Мета статті полягає у тому, щоб: 1) проаналізувати види систематизації законодавства (об-
лік, інкорпорацію, консолідацію та кодифікація) з точки зору суб’єктів й об’єктів та результатів  
діяльності; 2) визначити, яким напрямам (видам) діяльності, пов’язаної з правом за своїм змістом, 
відповідають облік, інкорпорація, консолідація та кодифікація.

Основні результати дослідження. Суб’єкт і об’єкт – це протилежності, через взаємодію яких 
реалізується процес будь-якої діяльності. Суб’єктом діяльності є носій діяльності (індивід, соці-
альна група, суспільство загалом), джерело активності, спрямованої на об’єкт. Об’єкт діяльнос-
ті – це те, що протистоїть суб’єкту; на що спрямована діяльність суб’єкта; що перетворюється, 
змінюється у результаті цієї діяльності.

Суб’єктами консолідації та кодифікації можуть бути виключно суб’єкти правотворчості.  
Результатом консолідації є укрупнений нормативно-правовий акт, прийнятий на основі об’єднання 
розрізнених нормативно-правових актів без зміни їх змісту. Результатом кодифікації є кодекс – 
новий, вдосконалений нормативно-правовий акт, прийнятий на основі старих нормативно-право-
вих актів зі зміною їх змісту. Відповідно, суб’єкти, які здійснюють консолідацію та кодифікацію, 
повинні мати правотворчі повноваження. Щодо обліку та інкорпорації, то суб’єктом цих видів 
діяльності може бути як держава в особі державних органів або органи місцевого самоврядуван-
ня, так і недержавні установи, підприємства, організації (юридичні особи) або приватні особи. 
Облік та інкорпорація можуть мати як офіційний характер (здійснюватися державно-владними 
суб’єктами відповідно до їх законодавчо-визначених повноважень), так і неофіційний (здійсню-
ватися для задоволення власних інтересів або на комерційній основі для задоволення інтересів 
інших суб’єктів).
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Також такі види діяльності, як облік, інкорпорація, консолідація та кодифікація, різняться 
свої ми об’єктами. Щодо консолідації та кодифікації, то об’єктом цих видів діяльності є чинне  
законодавство або чинна система нормативно-правових актів. У процесі консолідації та коди-
фікації чинне законодавство зазнає якісних змін (змінюється, покращується його якість щодо 
форми та змісту), а саме приймаються нові відповідно укрупнені або кодифіковані нормативно-
правові акти, а старі визнаються такими, що втратили чинність.

На думку автора, об’єктом таких видів діяльності, як облік та інкорпорація, є правова інформа-
ція. Відповідно до ст. 17 Закону України від 2 жовтня 1992 р. «Про інформацію» (із наступними 
змінами) правова інформація – це будь-які відомості про право, його систему, джерела, реаліза-
цію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх 
профілактику тощо. Джерелами правової інформації є Конституція України, інші законодавчі 
і підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори та угоди, норми і принципи між-
народного права, а також ненормативні правові акти, повідомлення засобів масової інформації, 
публічні виступи, інші джерела інформації з правових питань. При обліку та інкорпорації чин-
не законодавство безпосередньо не змінюється (його якість щодо змісту та форми залишається 
такою ж як і була), а впорядковується інформація про законодавство (правова інформація) та 
змінюються (удосконалюються) способи, представлення правової інформації (наприклад, розмі-
щення в електронній базі даних або підбір правової інформації за різними критеріями та її роз-
міщення у збірниках).

Відповідно, і результатом таких видів діяльності, як консолідація та кодифікація, є новий якіс-
ний стан законодавства (упорядкований, удосконалений щодо змісту та форми). Щодо обліку та 
інкорпорації, то результатом цих видів діяльності є новий якісний стан представлення інформації 
про законодавство (правової інформації), що упорядкована (систематизована) та оформлена від-
повідним чином.

Таким чином, діяльністю, у результаті якої впорядковується та вдосконалюється безпосеред-
ньо зміст та форма чинного законодавство (систематизація законодавства), є тільки консоліда-
ція та кодифікація. Інакше кажучи, консолідація та кодифікація за своїм змістом є правотвор-
чою діяльністю (правотворчістю), їх результатом є прийняття нового нормативно-правового 
акта (укрупненого або кодифікованого). Правотворчість є одним із напрямів діяльності держа-
ви, пов’язаним з офіційним закріпленням норм права шляхом формування приписів, їх зміни,  
доповнення та скасування. Правотворчість спрямована на створення та вдосконалення єдиної 
внутрішньо узгодженої системи норм, що регулюють суспільні відносини. Юридичний характер 
правотворчості визначається процесом надання правовим нормам загальнообов’язкового харак-
теру [2, c. 721].

Очевидно, що облік та інкорпорація є принципово іншим видом діяльності, пов’язаної з пра-
вом, під час якої систематизується (упорядковується) правова інформація, тобто є систематизацією 
(упорядкуванням) правової інформації. Слово «облік» тлумачиться як засвідчення, встановлення 
наявності, з’ясування кількості чого-небудь; система реєстрації процесів якої-небудь діяльності 
в її кількісному та якісному виявах з метою спрямування, контролю і т. ін. [3, с. 808]. Відповідно, 
слово «інкорпорація» – включення до свого складу чого-небудь; приєднання [3, с. 498]. Отже, 
для діяльності, пов’язаної з обліком, основним є встановлення факту наявності певного об’єкта, 
що може здійснюватися в різних формах. Для діяльності, пов’язаної з інкорпорацією, основним є 
приєднання до певного об’єкта, тобто створення нового об’єкта за допомогою включення до його 
складу існуючих об’єктів (або їх частин). 

У юридичній літературі облік законодавства визначається як діяльність, пов’язана із письмо-
вим або автоматизованим фіксуванням державними органами або органами місцевого самовря-
дування, підприємствами, установами та організаціями виданих нормативно-правових актів. Від-
повідно до Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах 
та установах юстиції України (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 15 квітня 
2004 р.) облік актів законодавства в органах та установах юстиції України здійснюється з метою 
забезпечення їх точною і повною інформацією про чинне законодавство України, надання допо-
моги працівникам органів та установ юстиції в оперативному пошуку законодавчих актів. Таким 
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чином, можна зробити висновок, що облік законодавства – це фіксування, реєстрації, встановлен-
ня наявності інформації про чинне законодавство. 

Як приклади офіційного обліку законодавства (такого, що здійснюється відповідно до законо-
давчо-визначених повноважень) можна навести Єдиний державний реєстр нормативних актів  – 
автоматизовану систему збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства, ведення 
якого здійснює відповідно до свої повноважень Міністерство юстиції України (пп. 16 п. 4 Поло-
ження про Міністерство юстиції України (затверджено постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 липня 2014 р.)). Або облік актів законодавства і міжнародних договорів України та підтри-
мання їх у контрольному стані та зберігання, що здійснюється юридична служба органу виконав-
чої влади відповідно до її повноважень (пп. 18 п. 10 Загального положення про юридичну службу 
міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації 
(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040)).

Прикладами неофіційного обліку може бути ведення приватним підприємством, установою, 
організацією обліку нормативно-правових актів, що стосуються сфери їхньої діяльності (для за-
доволення власних потреб) або для забезпечення інших юридичних та фізичних осіб інформаці-
єю про чинне законодавство. Ще одним прикладом неофіційного обліку є електронні бази даних. 
Зокрема, база даних «Законодавство України» (представлена на офіційному веб-порталі Верхов-
ної Ради України (www.rada.gov.ua)) має інформаційний характер і не є офіційним друкованим 
виданням. Вона використовується згідно з Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України 
(затверджено Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 19 травня 2015 р.).

Відповідно, поняття інкорпорація законодавства у юридичній літературі визначається як  
діяльність пов’язана з розміщенням нормативно-правових актів повністю чи частково в тому чи 
іншому порядку (хронологічному, алфавітному, предметному) у різних збірниках та зібраннях. 
Зокрема, зазначається, що інкорпорація являє собою впорядкування нормативно-правових актів 
без зміни їхнього змісту шляхом їх зведення в єдині друковані видання (збірники, зібрання, довід-
ники, періодичні видання та ін.) за хронологією та/або предметом регулювання [4, с. 318]. Таким 
чином, можна зробити висновок, що інкорпорація законодавства – створення певного збірника 
з інформацією про законодавство, шляхом включення до нього законодавства, що відповідає пев-
ному критерію (хронологічному, алфавітному, предметному).

Прикладом офіційної інкорпорації може бути інформаційний бюлетень «Офіційний вісник 
України», який заснований і видається Міністерством юстиції України, відповідно до його повно-
важень (пп. 18 п. 4 Положення про Міністерство юстиції України (затверджено постановою Кабі-
нету Міністрів України від 2 липня 2014 р.)). У ньому публікуються закони, постанови Верховної 
Ради України, акти Конституційного Суду України, постанови та розпорядження Кабінету Міні-
стрів України, нормативно-правові акти Національного банку України, нормативно-правові акти 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, міжнародні договори України, що на-
брали чинності, європейські конвенції, рішення Європейського суду з прав людини тощо. Відпо-
відно, до Указу Президента України від 10 червня 1997 р. «Про порядок офіційного оприлюднення 
нормативно-правових актів та набрання ними чинності» (із наступними змінами) «Офіційний віс-
ник України» є офіційним друкованим виданням, у якому оприлюднюються закони України, інші 
акти Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України.

Прикладом неофіційної інкорпорації є видання різноманітних збірників законодавства юри-
дичними або фізичними особами (зокрема, з комерційною, науковою, навчальною та іншою 
метою). Крім видання збірників особливою формою неофіційної інкорпорації можна вважати 
науково-практичні коментарі, що видаються переважно до кодифікованих законодавчих актів.  
У науково-практичному коментарі провідні вчені-юристи коментують статті нормативно-право-
вого акта, наводять або посилаються на інші пов’язані правові акти, тлумачать їх зміст, наводять 
приклади з юридичної практики тощо.

Таким чином, облік та інкорпорація законодавства є певними видами діяльності, пов’язаної 
з правом, зміст цих видів діяльності полягає в упорядкуванні та вдосконаленні інформації про за-
конодавство, а не безпосередньо самого законодавства. Головна мета такої діяльності – донесен-
ня інформації про чинне законодавство, що може мати як офіційний, так і неофіційний характер. 
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Зокрема, відповідно до ст. 57 Конституції України кожному гарантується право знати свої права й 
обов’язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права й обов’язки громадян, 
мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, не доведені до відо-
ма населення у порядку, встановленому законом, є нечинним.

Інформатизація суспільного життя є однією з домінуючих тенденцій сьогодення, яка, зокрема, 
здійснює свій неминучий вплив і на розвиток правової сфери. Зокрема, акцентується увага на 
інформаційній функції сучасної держави як зумовленому об’єктивними суспільними потребами 
комплексі напрямів діяльності держави щодо забезпечення належного обігу соціально значущої 
інформації шляхом її створення, оброблення, поширення, охорони й захисту на правових демо-
кратичних засадах [5, с. 70]. Такі види діяльності, як облік та інкорпорація, є напрямами цілеспря-
мованої інформаційної діяльності держави, пов’язаної з правом.

Щодо діяльності, пов’язаної з правом, то у юридичній науці використовується низка тер-
мінів, зокрема: «юридична діяльність», «правова діяльність» тощо. У найбільш широкому ро-
зумінні поняття «юридична діяльність» тлумачиться як різновид соціальної діяльності, форма 
інтелектуально-вольової активності людини в межах і на виконання норм права. При цьому роз-
різняють такі види юридичної діяльності, як правотворча діяльність, діяльність з конкретизації, 
тлумачення, реалізації (зокрема й застосування), систематизації права, правовиховна діяльність  
[6, с. 469–470]. С. Гусарєв визначає юридичну діяльність як різновид правової діяльності, що 
здійснюється у формах практичної, освітньої та наукової, юристами, на професійній основі, з ме-
тою отримання відповідного правового результату, задоволення потреб та інтересів соціальних 
суб’єктів. При цьому правова діяльність розглядається як більш широке поняття по відношенню 
до юридичної діяльності, та визначається, зокрема, як один із видів соціальної діяльності, що 
здійснюється суб’єктами права з використанням правових засобів та з метою отримання право-
вого результату, внаслідок чого відбувається створення права, його розвиток та реалізація в про-
цесі функціонування суспільних відносин. Зазначений автор підкреслює, що юридичну діяль-
ність слід відрізняється від неюридичної правової діяльності [7, c. 16]. Отже, щодо юридичної та 
правової діяльності актуальним є виділення та дослідження таких її підвидів, як інформаційна 
юридична та правова діяльність відповідно.

Висновки. Таким чином, традиційне розуміння систематизації законодавства як діяльності 
спрямованої на впорядкування та вдосконалення законодавства та визначення чотирьох видів та-
кої діяльності (облік, інкорпорація, консолідація та кодифікація), потребує уточнення. Система-
тизацією законодавства, як підвид правотворчої діяльності, є тільки консолідація та кодифікація. 
Облік та інкорпорація є систематизацією (упорядкуванням) інформації про чинне законодавство 
та можуть бути названі інформаційною юридичною або правовою діяльністю відповідно (залеж-
но від офіційного чи неофіційного характеру цієї діяльності).
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Риндюк В. І. Систематизація законодавства як юридична діяльність
У статті досліджується систематизація законодавства та її види (облік, інкорпорація, консолідація та коди-

фікація) з точки зору суб’єктів, об’єктів та результатів цієї діяльності; окреслюються перспективи подальших 
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досліджень у цьому напрямі. Зокрема, обґрунтовується, що облік, інкорпорація, консолідація та кодифікація є 
принципово різними видами діяльності, пов’язаної з правом.

Метою таких видів діяльності, як облік та інкорпорація, є інформування про чинне законодавство, а змістом 
цих видів діяльності є систематизація (упорядкування) правової інформації, а не безпосередньо чинного зако-
нодавства. На думку автора, облік та інкорпорацію доцільно визначити як інформаційну юридичну або правову 
діяльність (залежно від її офіційного чи неофіційного характеру). 

Діяльністю, результатом якої є новий якісний стан законодавства (упорядкований, удосконалений щодо 
змісту та форми), тобто систематизацією законодавства, є тільки консолідація та кодифікація. Вони за своїм 
змістом є правотворчою діяльністю (правотворчістю), результатом – прийняття нового нормативно-правового 
акта (укрупненого або кодифікованого).

Ключові слова: систематизація законодавства, облік законодавства, інкорпорація законодавства, консоліда-
ція законодавства, кодифікація законодавства, правотворча діяльність, інформаційна діяльність.

Ryndiuk V. The systematization of legislation as a legal activity
The systematization of legislation and its types (accounting, incorporation, consolidation and codification) from the 

point of view of subjects, objects and results of this activity were explored and directions of further researches were 
determined in this article. The author argued that accounting and incorporation also consolidation and codification are 
fundamentally different types of activities related to law.

The subjects of accounting and incorporation are as a state (state bodies), local self-government bodies, and legal 
or natural persons. The object of these activities (on what the subject’s activity is directed; what changes as a result of 
this activity) is legal information. It is legal information that is organized and improved as a result of accounting and 
incorporation. The result of these activities is a new qualitative state of presentation of information about the legislation 
(legal information), which is organized (systematized) and decorated accordingly (collections of legislation, electronic 
databases, scientific-practical comments, etc.).

Subjects of consolidation and codification are only subjects of law-making. The object of these activities is directly 
current legislation. The current legislation is changing (changing the quality of its form and content) as a result of con-
solidation and codification. The result of these activities is the adoption of a new legal act (consolidated or codified).

So, activity, which results in a new qualitative state of legislation (systematization of legislation) is only consolida-
tion and codification. Consolidation and codification in its content are law-making activity (law-making). The legal 
nature of law-making is determined by the process of granting legal norms of a mandatory nature.

The purpose of such activities as accounting and incorporation is to inform about the current legislation. The content 
of these activities is the systematization (ordering) of legal information, and not directly current legislation. According 
to the author of the article, accounting and incorporation should be defined as information juridical or legal activity 
(depending on the official or non-official character of this activity).

Key words: systematization of legislation, accounting of legislation, incorporation of legislation, consolidation of 
legislation, codification of legislation, law-making activity, information activity.
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КАТЕГОРІЯ «ПРАВОВА СУБ’ЄКТНІСТЬ» ЯК ЗАСІБ  
ТЕОРЕТИЧНОГО ПІЗНАННЯ ГАЛУЗЕВИХ ВИЯВІВ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ

Постановка проблеми. У теорії права явище правосуб’єктності отримало своє категоріаль-
не закріплення, що означає визнання за цим правовим феноменом фундаментального впливу на 
інші правові явища та вказівку на його присутність у системі права на всіх рівнях його буття. 
Поряд із цим галузева правосуб’єктність в юридичній науці традиційно локалізується як пред-
мет дослідження галузевих доктрин, її вивчення засобами теорії права (за одиничними винят-
ками) не відбувалося. Звернення до окремих виявів цього явища як до прикладних ілюстрацій 
абстрактних узагальнень найвищого рівня теоретизування є абсолютно недостатнім. Таким чи-
ном, у науці теорії держави і права існує своєрідна пізнавальна прогалина, змістовна пустка якої 
відокремлює категорію «правова суб’єктність» від емпірики живого правового життя, зокрема, 
галузевого рівня. Цим щодо вказаного предмета значною мірою методологічно дезорієнтуються 
також і галузеві науки, оскільки їх пізнавальні зусилля та здобутки, розмежовані відмінностя-
ми предметів, методів та категоріально-понятійних апаратів, не отримують поєднання у цілісній  
загальнотеоретичній системі знань. Процеси правотворчості та правозастосування з цієї ж при-
чини втрачають регулятивну адекватність та, відповідно, програють в ефективності (прикла-
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дом може бути постійне змішування, аж до ототожнення, цивільної та господарської правової 
суб’єктності, що постійно генерує суперечливі судові прецеденти).

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження галузевої правової суб’єктності 
здійснюються у предметних полях цивільного права (О. Дзера, Н. Хуторян, Я. Шевченко та ін.), 
адміністративного права (В. Авер’янов, В. Колпаков, Т. Мацелик та ін.), міжнародного приватного 
права (А. Довгерт, О. Мережко, О. Сорокін та ін.), господарського права (С. Грудницька, В. Ма-
мутов, В. Щербина та ін.) тощо. Певні висновки представників різних галузевих доктрин ство-
рюють наукові передумови для здійснення важливих загальнотеоретичних узагальнень. Зокре ма, 
С. Грудницька відзначає поєднання у господарській правосуб’єктності приватних та пуб лічних 
засад, а також вказує на існування у цій єдиній економіко-правовій сутності низки різновидів [1]. 
Розвиваються продуктивні ідеї про часткову правову суб’єктність [2] та про поєднання різнорід-
них повноважень у межах правосуб’єктності одного виду суб’єктів права [3, с. 113–114]. 

Зі свого боку у загальній теорії права наявна ситуація, за якої загальнотеоретичні досліджен-
ня правової суб’єктності розгортаються як свого роду контекстні «вкраплення» у фундамен-
тальні вчення про учасника правовідносин (С. Кечекьян, Р. Халфіна, Ю. Толстой та ін.) та/або 
суб’єкта права (С. Архипов, К. Кістінєв, Ю. Пундор та ін.). У такому контексті категорія «правова 
суб’єктність» постає засобом пізнання інших правових сутностей, що обмежує можливості до-
слідження її самої, як загалом, так і її окремих аспектів. 

Автор цієї статті ґрунтується на тому, що правова суб’єктність може та повинна вивчатись як 
правове явище, наділене самобутністю та активним статусом. Категоріальний рівень теоретично-
го пізнання цього предмета, утверджений у працях Н. Оніщенко, В. Копєйчикова, П. Рабіновича, 
Ю. Шемшученка, О. Ющика та інших вітчизняних учених, підтверджує цю установку. Такий 
підхід відкриває для загальної теорії права можливості достатньо чітко визначити місце, істотні 
особливості галузевої правосуб’єктності, а також специфіку її різновидів.

Мета статті – показати можливості застосування у теорії права категорії «правова суб’єкт-
ність» на різних рівнях її конкретизації, включаючи рівень пізнання галузевих виявів цього 
правового явища, для чого використані закони та категорії діалектичної логіки (зокрема, вчен-
ня про поняття Г. Гегеля), а також ідеї Г. Лейбніца про те, що безкінечно різноманітний світ 
феноменів утворюється самобутніми та неподільними монадами, які, поряд з цим, у процесі 
змін створюють видову визначеність та об’єднані у єдиному, яке охоплює всю різноманітність 
[4, с. 414]. Дослідження теми проведене згідно з методологічними вимогами про сходження від 
абстрактного до конкретного.

Основні результати дослідження. Теоретичне осмислення тривалого досвіду пізнавальної 
діяльності людства, здійснене у філософії, має своїм висновком визнання різнорівневої структу-
ризації буття у вигляді одиничного, особливого, загального та всезагального. Пізнання всезагаль-
ного зв’язку процесів та явищ універсуму як пошук відповіді на потребу виявлення місця людини 
у ньому є метою власне філософської рефлексії. Такий рівень абстрагування зовсім не передбачає 
ігнорування філософським пізнанням предметного наповнення загального, особливого та оди-
ночного рівнів буття. Навпаки, самобутні та, разом із цим, вплетені у матерію більш загальних 
зв’язків окремі буттєві втілення з точки зору діалектичної логіки постають як найбільш багаті за 
змістом конкретизації всезагального руху речей, що відбувається у їхньому єдиному просторово-
часовому континуумі.

Відповідно, гносеологічна структура кожної окремої науки має вигляд триєдиної ієрархії рів-
нів загального, особливого та одиничного, і кожен із них наділений власною теоретичною та, 
основне, практичною цінністю. На рівні загального фіксується виявлена шляхом абстрагуван-
ня «чиста» закономірність (іншими словами, зумовлена внутрішніми причинами та зовнішніми 
зв’язками логіка становлення), властива певному виду реальності. Протилежний полюс буття та 
пізнання, що позначений категорією «одиничне», є кінцевою точкою, у якій закономірність за-
вершує процес реалізації свого діалектичного потенціалу, наділяючи при цьому своє одиничне 
втілення максимальною кількістю рис, які різноманітно виявляють і, тим самим, індивідуалі-
зують загальну «чисту сутність» у такому одиничному. Категорія «особливе» охоплює собою 
проміжні буттєві форми сутності, наділені якісною визначеністю. Доцільно відзначити, що за 
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думкою Г. Гегеля, ігнорування цілісності «загального», «особливого» та «одиничного» знищує 
наукове пізнання як явище. Він пише: «Ані життя, ані духа, ані бога, рівно як і чистого поняття 
абстракція через те і не може пізнати, що вона не допускає до своїх витворів одиничність, прин-
цип індивідуальності та особистості і, таким чином, приходить лише до неживих та бездуховних, 
безбарвних та беззмістовних узагальнень» [5, c. 56].

Якщо звернутися до сфери наукового пізнання власне правових явищ, то на найвищому ща-
блі відповідного теоретичного пошуку знаходиться наука теорії держави і права, предметом якої  
визначено загальні закономірності державно-правових явищ у їх розвитку, єдині для всіх їх особ-
ливих та одиничних буттєвих виявів. Не порушуючи предметні межі окремих юридичних наук, 
теорія права досліджує особливі та одиничні втілення правових явищ у відношенні до їх загаль-
ного принципу (за висловом Г. Гегеля, щодо абсолюту у його розгортанні [6, с. 175]). 

Не винятком із наведеного є явище правової суб’єктності. Зазначимо, що для пізнання цього 
об’єктивного явища у теорії права застосовується категорія «правова суб’єктність». На найви-
щому рівні абстрагування, доступному позитивній науці (тобто на рівні загального), нею окрес-
люється зміст, обсяг, рівень складності та міра завершеності правових опцій, доступних соціаль-
ному суб’єкту, а також структуруються надані такому суб’єкту правові якості (правоздатність, 
деліктоздатність, дієздатність). 

На особливому рівні категорія «правова суб’єктність» дає можливість зафіксувати відмінні 
між собою роди, види та різновиди правової суб’єктності, що кореспондується із формуванням 
у межах науки теорії права певного масиву знань, номінованого як своєрідна «теорія середньо-
го рівня». Кожен поділ правосуб’єктності специфікується залежно від ознаки, яка створює його 
якісну правову самобутність, закріплену окремим поняттям. На нашу думку, у теорії права мож-
ливо виділити такі роди правової суб’єктності:

а) публічна, приватна, приватно-публічна та публічно-приватна (ці види правової суб’єктності 
виділяються залежно від їх змісту, який визначається мірою домінування приватного чи публіч-
ного інтересу);

б) незавершена та завершена. Завершена правосуб’єктність по формі є цілісною та, відповідно, 
персоналізованою, незавершена позбавлена хоча б одного із цих атрибутів. Завершена правова 
суб’єктність властива особам, інші утворення є або частково правосуб’єктними, або ж володіють 
лише окремими ознаками правосуб’єктності;

в) проста та складна. Складна правосуб’єктність існує у вигляді субординованої та/чи скоор-
динованої системи із декількох правосуб’єктностей (перше характерне, наприклад, для правової 
суб’єктності об’єднання підприємств, друге – для холдингової групи);

г) недостатня, нормальна, надмірна правосуб’єктність (розрізняються за мірою достатності). 
Недостатня правова суб’єктність стримує розвиток суб’єкта, а надмірна – утруднює його діяль-
ність та сприяє розпорошенню ресурсів. Лише нормально достатня за мірою правова суб’єктність 
дозволяє суб’єкту розвиватися, створювати оптимальну ресурсну базу та досягати своїх цілей;

ґ) універсальна, спеціальна та виключна правосуб’єктність (ця класифікація проведена вихо-
дячи з міри диспозитивності, передбаченої законом для волевиявлення суб’єкта) тощо. 

Роди правової суб’єктності у межах варіативного простору, властивого категорії «особливе», 
можуть мати та/або мають більш дрібні види та різновиди. Наприклад, поняття «публічна право-
ва суб’єктність» та «приватна правова суб’єктність» є перевіреними практикою абстракціями, що 
позначають собою полярні вияви потенціалу правової суб’єктності, які виникають у процесі по-
стійної еволюції цього якісно єдиного правового явища шляхом диференціації. Появу наведеної 
дихотомії понять можливо відслідкувати ще у працях юристів древнього Риму, яким був відомий 
поділ права на публічне та приватне.

Однак у реальних правовідносинах зовнішні екстерналії правової суб’єктності завжди біль-
шою чи меншою мірою поєднують публічні та приватні аспекти, оскільки через них законодавець 
встановлює поточний, а тому змінний, баланс публічних та приватних інтересів. Через це, окрім 
двох наведених вище полярних понять, можливо виділити також поняття «приватно-публічної 
правосуб’єктності» та «публічно-приватної правосуб’єктності», якими позначені серединні вті-
лення потенціалу цього багатогранного правового явища. 
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Зі свого боку у сфері галузевих знань цивільно-правову та сімейно-правову правосуб’єктності 
прийнято розуміти як різновиди приватної правосуб’єктності, а фінансово-правова, адміністра-
тивно-правова, кримінально-правова правосуб’єктності тощо традиційно визначаються підви-
дами публічної правової суб’єктності. Існують підстави для того, щоб кваліфікувати господар-
сько-правову правосуб’єктність, а також правосуб’єктність, властиву суб’єктам трудового права, 
різновидами приватно-публічної правової суб’єктності.

Стосовно публічно-приватної правової суб’єктності, то її різнорівневі об’єктивації у сучасно-
му світі зустрічаються дедалі частіше, і відповідна тенденція була зафіксована у соціальній науці 
(наприклад, у теорії «скромної держави» М. Крозьє [7, c. 705–710]). Вияви публічно-приватної 
правової суб’єктності у національному праві можемо бачити, зокрема, у зміні формату відправ-
лення публічних функцій їх суб’єктами (так, здійснення державної влади відбувається у режимі 
послуги відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» [8]). У більш розвинутому 
вигляді правосуб’єктне поєднання публічного та приватного передбачає делегування публічних 
функцій суб’єкту, створеному у приватно-правовій формі, шляхом надання йому виключної, тоб-
то імперативно обмеженої законом, правосуб’єктності (доречно буде навести приклад інституту 
приватних виконавців, встановлений Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють при-
мусове виконання судових рішень і рішень інших органів» [9]). 

Таким чином, галузева правова суб’єктність з позицій загальної теорії права постає як «особ-
лива» ланка у єдиному еволюційному ланцюгу, який охоплює собою всі диференціації, здобуті 
правовою суб’єктністю. Є підстави стверджувати, що галузева правосуб’єктність більш конкрет-
но характеризує той обсяг правового потенціалу, який є доступним суб’єкту права на середньо-
му (зокрема, видовому) рівні функціонування права, включаючи різновидні втілення право-
вої суб’єктності (маються на увазі групові особливості у межах галузевої правосуб’єктності).  
Наприклад, у межах господарського права бачимо особливості правосуб’єктності тих, хто пере-
важно виробляє (суб’єктів господарювання), тих, хто переважно споживає (споживачів), та тих, 
хто переважно організовує виробництво та споживання (засновників та інших суб’єктів органі-
заційно-господарської діяльності). Перелічені вище різновиди господарської правосуб’єктності 
можуть бути позначені поняттями «виробничо-господарська правова суб’єктність», «споживчо-
господарська правова суб’єктність» та «організаційно-господарська правова суб’єктність». Більш 
дрібні особливості змісту, структури та функціонування галузевої правосуб’єктності задаються 
окремими інститутами галузі права або ж поєднаннями інститутів (їх конфігураціями, що з необ-
хідністю формуються в об’єктивному праві у відповідь на потреби практики правового регулю-
вання).

Зі свого боку на рівні одиничного категорія «правова суб’єктність» індивідуалізується за зміс-
том, формою та іншими виявами реальної правової суб’єктності, властивої конкретному суб’єкту 
права. Відповідні закріплення правової суб’єктності демонструють нам її «прориви» у сферу ре-
ального буття, що завершуються появою неповторних правосуб’єктних профілів кожного кон-
кретного індивіда чи іншого утворення, і особливо це виявляється у аспекті дієздатності. Саме 
вона, на відміну від правоздатності та деліктоздатності, що іманентно позначені абстрактністю 
норм об’єктивного права, створює, на нашу думку, неповторне «правосуб’єктне обличчя» учас-
ника правовідносин, охоплюючи особливості його реального волеутворення та/чи волереалізації. 

Доцільно зазначити, що кінцева (одинична) конфігурація правосуб’єктності, властива кожно-
му індивідуальному суб’єкту права, зазвичай не є одноманітною цілісністю, оскільки поєднує не 
одну галузеву правосуб’єктність. На нашу думку, найоб’ємнішою є одинична правосуб’єктність 
фізичної особи, диспозитивний обсяг якої максимально вільно задається об’єктивним правом та 
достатньо точно характеризується поняттям «універсальна правосуб’єктність». У зв’язку з цим 
зрозумілою стає стійка тенденція до встановлення меж правосуб’єктності фізичної особи через 
фіксацію обсягу належних їй суб’єктивних прав, а не обов’язків. 

На противагу їй індивідуальна конфігурація правової суб’єктності, наприклад, юридичних 
осіб, найбільш точно охоплюється поняттям «спеціальна правосуб’єктність», що зумовлюється 
необхідністю виконання цими суб’єктами права суспільно необхідних функцій, визначених для 
них зовнішнім чином. Ті ж види правової суб’єктності, які пов’язані зі створенням, використан-
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ням та/чи рухом найбільш важливих для суспільства видів ресурсів, найчастіше закріплюються 
законом у вигляді «виключної галузевої правосуб’єктності» (що кореспондується із очевидними 
потребами у їх адекватному публічно-правовому регулюванні).

Висновки. Категорія «правова суб’єктність» у теорії права віддзеркалює усі рівні буття цьо-
го правового явища, а її застосування до особливих та одиничних виявів правової суб’єктності 
є рухом теоретичного пізнання від абстрактного до конкретного. Така різнорівнева теоретична 
репродукція правосуб’єктності, не гублячи єдиної сутності предмета, віддзеркалює його у більш 
змістовному, а тому і у більш складному для пізнання вимірі.

Галузева правосуб’єктність реалізується у тому правовому просторі, зовнішні межі якого 
окреслені категоріями «загальне» та «одиничне», тобто галузева правосуб’єктність охоплюється 
категорією «особливе». Остання, зі свого боку, також наділена певною ієрархічною структурою, 
рівні якої по відношенню до правової суб’єктності є відображеннями етапів об’єктивної диферен-
ціації цього правового явища у процесі його еволюційного розвитку. 

 «Галузева правова суб’єктність» є поняттям, яким позначається завершений у своєму якісно-
му становленні особливий вид правової суб’єктності, що з необхідністю виникає та еволюціонує 
у відповідь на потреби суспільної практики. Зі свого боку більш спеціальні різновиди галузевої 
правосуб’єктності, незважаючи на свою специфіку та певною мірою всупереч їй, утримуються 
у межах видової галузевої визначеності. 

Перспективними напрямами застосування категорії «правова суб’єктність» є дослідження га-
лузевих виявів цього явища зі сторони специфіки їх змісту, форми та взаємозв’язків структурних 
елементів, а також вивчення тієї правової суб’єктності, комплексні видові втілення якої не мають 
подальшого продовження на рівні одиничного (наприклад, правосуб’єктності Національного де-
позитарію України чи Національного банку України), а тому вони самі постають як специфічні 
одиничні правосуб’єктні агрегати.
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Січевлюк В. А. Категорія «правова суб’єктність» як засіб теоретичного пізнання галузевих виявів 
правосуб’єктності

У статті розглянуто питання щодо можливостей застосування у теорії права категорії «правова суб’єктність» 
на різних рівнях її конкретизації, включаючи пізнання галузевих виявів цього правового явища. Виокремлено 
такі роди правової суб’єктності: а) публічна, приватна, приватно-публічна та публічно-приватна; б) незавер-
шена та завершена; в) проста та складна; г) недостатня, нормальна, надмірна правосуб’єктність; ґ) універсаль-
на, спеціальна та виключна. Поняття «галузева правосуб’єктність» охоплене класифікацією, позначеною як а). 
Ним позначається завершений у своєму якісному становленні особливий вид правової суб’єктності. Прикла-
дами галузевої правосуб’єктності є: публічної – адміністративна, приватної – цивільна, приватно-публічної – 
господарська. Поступово розвиваються вияви публічно-приватної правової суб’єктності. 

Ключові слова: категорія «правова суб’єктність», поняття «галузева правосуб’єктність», роди правової 
суб’єктності.

Sichevliuk V. Category «legal subjectity» as a means for theoretical cognition of sectoral appearances of legal 
subjectity

The article deals with issues concerning to the possibility of using the category «legal subjectity» in the theory 
of law at different levels of its concretization, including cognition of sectoral appearances of this legal phenomenon.



• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •   271

Сунєгін С. О. Правова конвергенція: методологічні засади та ідейні передумови в контексті...

In the theory of law the category «legal subjectity» reflects all the levels of existing of this legal phenomenon and 
its using to specific and individual external appearances of legal subjectity is the movement of theoretical cognition 
from abstract to concrete. Sectoral legal subjectity is realized in the legal space, the external boundaries of which are 
defined by the categories «general» and «single», that is, the sectoral legal subjectity is covered by the category «spe-
cial». The latter is also endowed with a certain structure, levels of which in relation to the legal subjectity are reflec-
tions of the stages of this legal phenomenon objective differentiation in the process of its evolutionary development.

In the theory of law, one can distinguish the following types of legal subjectity: a) public, private, private-public 
and public-private; b) uncompleted and completed; c) simple and complex; d) insufficient, normal, excessive; e) uni-
versal, special and exceptional, etc.

Sectoral legal subjectity is covered by the first classification nominated as a). In particular, civil legal subjecty is 
the type of private legal subjectity, administrative legal subjectity is traditionally defined as subspecies of public legal 
subjectity. There are reasons for qualifying the economic legal subjectity as a kind of private-public legal subjectity. 
The external appearance of public-private legal subjectity takes place, in particular, when changing the format for 
implementation of public functions (for example, the exeсution of state power occurs in the mode of «service»), or 
when public authorities delegate its functions to a private-law entity. Further, for example, varieties of economic legal 
subjectity may be defined by the concepts of «productional-economic legal subjectity», «consumer-economic legal 
subjectity» and «organizational-economic legal subjectity».

Key words: category «legal subjectity», notion «sectoral legal subjectity», types of legal subjectity.
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ПРАВОВА КОНВЕРГЕНЦІЯ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  
ТА ІДЕЙНІ ПЕРЕДУМОВИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ

Постановка проблеми. Функціонування і розвиток сучасних держав та їх правових систем 
характеризується складними і суперечливими процесами, належне осмислення та оцінка яких є 
необхідними передумовами забезпечення стабільності прогресу національних та міжнародного 
правопорядків, які, на жаль, особливо за останні декілька років, зазнають кризової трансформа-
ції, що проявляється, зокрема, на європейському континенті. Загалом погоджуючись із тим, що 
сучасні держави докладають чимало зусиль для стабілізації як міждержавних, так і внутрішньо-
державних відносин у суспільстві, все ж досягти значного прогресу у вирішенні надзвичайно 
складних глобальних, регіональних та навіть локальних проблем не вдається і дотепер, що обу-
мовлюється як об’єктивними, так і суб’єктивними причинами, які найтіснішим чином між собою 
взаємопов’язані.

Прагнучи вирішити або, хоча б, принаймні, узгодити напрями чи шляхи вирішення зазначених 
проблем, сучасні держави, які навіть в умовах стрімкої та одночасно нерівномірної глобалізації 
формально залишаються основними та найважливішими суб’єктами узгодження та прийняття 
відповідних рішень, вживають різноманітні заходи, спрямовані на подолання відповідних кризо-
вих явищ та їх наслідків. Одним із таких напрямів є, безумовно, правова конвергенція, яка у най-
загальнішому значенні передбачає поступове зближення відповідних правових явищ між собою, 
зокрема й правових систем як цілісної складноорганізованої сукупності певних елементів (право-
вих засобів або явищ), за допомогою яких держави здійснюють комплексний нормативно-орга-
нізаційний та стабілізуючий вплив на суспільний розвиток та поведінку людей. З огляду на це, 
на сьогодні окремого доктринального осмислення потребують різноманітні питання, пов’язані 
з визначенням сутності та особливостями прояву правової конвергенції сучасних демократичних 
держав.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Якщо звернутися до сучасного наукового до-
робку вітчизняних та зарубіжних учених, то можна пересвідчитися, що питання методологічних 
засад та ідейних передумов правової конвергенції вже неодноразово були предметом доктриналь-
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ного осмислення, зокрема, таких вчених, як Г. Дж. Берман, С. Бобровник, О. Львова, Г. Мальцев, 
В. Нерсесянц, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, О. Петришин, А. Поляков, О. Тихомиров, С. Шевчук, 
Ю. Шемшученко та ін. Утім, реалії сьогодення переконливо доводять необхідність переосмис-
лення основних засад сучасної правової конвергенції, що пов’язано з далеко неоднозначними 
соціальними наслідками її практичного втілення, зокрема, у контексті зближення національної 
правової системи України з правовою системою Європейського Союзу (далі – ЄС).

Мета статті – визначити сутність правової конвергенції та ідейних передумов її практичної 
реалізації з метою формулювання на цій основі висновків і рекомендацій, спрямованих на забез-
печення ефективного розвитку національної правової системи України в умовах суперечливих 
глобалізаційних процесів та тенденцій.

Основні результати дослідження. Переходячи до безпосереднього висвітлення основного 
змісту статті, потрібно зауважити, що поняття «конвергенція» використовувалося у суспільних 
науках у контексті концепції, яка зближення протилежних соціально-політичних систем визначала 
як основний вектор розвитку сучасного суспільства [1, с. 25]. Справді, якщо звернутися, наприк-
лад, до сучасного філософського розуміння поняття конвергенції, то вона являє собою соціально-
філософську та політологічну концепцію, відповідно до якої політично та соціально дивергентні 
(протилежні) системи – капіталізм та соціалізм зближатимуться і, можливо, об’єднаються у так 
звану змішану соціальну систему внаслідок інтернаціоналізації економічної, політичної та со-
ціальної діяльності, а також завдяки наявності подібних структурних і функціональних систем, 
які характеризують індустріально розвинене, технізоване, раціоналізоване та бюрократизоване 
суспільство [2, с. 258]. При цьому слід зазначити, що поняття «конвергенція» є загальнонауковим 
і використовується у різних науках, зокрема й у біології, в межах якої цей термін означає набуття 
різними організмами схожих або подібних ознак у процесі свого розвитку, що досягається завдя-
ки створенню відповідних умов, зокрема, їх перебуванню в однаковому середовищі.

Отже, незалежно від того, в якій науці використовується термін «конвергенція», його сутнісне 
значення полягає у тому, що, по-перше, зближення відбувається між протилежними або, при-
найм ні, якісно неоднаковими чи неоднорідними явищами, а по-друге, цей процес має двосто-
ронній характер, оскільки передбачає синтез найкращих елементів відповідних явищ або систем 
у певний цілісний феномен.

Якщо перенести поняття «конвергенція» у площину юриспруденції, то слід зазначити, що 
у сучасній юридичній науці правова конвергенція розуміється як процес зближення складних 
правових явищ, у результаті якого формуються їх загальні або тотожні властивості. Як зазначає 
О. Тихомиров, у юридичній науці конвергенція набула свого поширення як правова конвергенція, 
конвергенція у праві або конвергенція права, за допомогою яких, поряд із такими поняттями, як 
«рецепція», «гармонізація», «уніфікація», «імплементація», «акультурація права» тощо, харак-
теризуються процеси взаємовпливу, взаємодії переважно національних правових систем, але не 
обмежуються лише ними, а використовуються і для осмислення формування подібності як між 
різними правовими культурами, правовими традиціями, правопорядками, так і іншими правови-
ми явищами або елементами правових систем. За наявності різних варіацій наукового розуміння 
правової конвергенції спільним є те, що її поняття застосовується для характеристики «динамі-
ки», зміни складних правових явищ, які можуть бути як однорідними, так і різнорідними за своєю 
природою, причому ця зміна характеризується їх взаємним зближенням у результаті взаємодії 
або взаємовпливу, яке призводить до набуття більшої спільності (схожості, тотожності, однако-
вості), зокрема, становлення конвергенційних (змішаних) правових систем. Таке зближення має 
аксіологічний, діахронічний, синхронічний та інші виміри. Протилежним поняттям є «правова 
дивергенція», а спорідненими – «інтерналізація», «гармонізація», «адаптація», «імплементація», 
«акультурація», «рецепція права» тощо. При цьому обсяг поняття «правова конвергенція» може 
охоплювати різні кола правових явищ (національні та інші правові системи, публічне та приват-
не, міжнародне та національне право, джерела і форми права, його галузі, механізми правового 
регулювання та інші правові явища) [3, с. 480–482].

Важливою характеристикою сучасного етапу правової конвергенції є те, що її вплив поши-
рюється вже не лише на відповідні правові явища, а й на ті соціальні феномени, які, хоча й пере-
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бувають у стійкому та безперервному взаємозв’язку та взаємодії з правом, проте належать до 
інших складових культури суспільства загалом. Ідеться насамперед про трансформацію змісту 
інших соціонормативних систем під впливом правової конвергенції, зокрема традиційної моралі 
та релігії, норми та принципи яких в сучасних умовах все більше віддаляються від змісту багато-
вікової історичної традиції їх функціонування та розвитку. Як наслідок, суттєвої трансформації 
зазнає сама культура суспільства як людська діяльність в її найрізноманітніших проявах, основу 
якої становлять відповідні ціннісно-нормативні конструкції, що цілісно унормовують поведінку 
людини з урахуванням притаманних їй генетично успадкованих та набутих властивостей, зокре-
ма, характеру, навичок, вмінь, знань, переживань тощо. У заявленому контексті слід зазначити, 
що, на думку деяких вчених, правова конвергенція – це процес взаємодії між елементами як в са-
мій системи права, так і між правом та іншими регуляторами відносин у суспільстві, а також між 
правовими системами різних держав, що характеризується їх зближенням, збільшенням кількості 
зв’язків між елементами об’єктів, які зближуються, та ступенем узгодженості впливу цих елемен-
тів на суспільні відносини. Вона здійснюється шляхом проникнення нових інститутів та ціннос-
тей в національну правову систему, що тягне за собою її трансформацію і, як наслідок, зближення 
з правовими системами інших держав та нівелювання відмінностей між ними [4, с. 19].

Таким чином, правова конвергенція передбачає два взаємопов’язаних між собою аспекти її 
втілення або практичної реалізації – зовнішній та внутрішній. При цьому зовнішня правова кон-
вергенція здійснюється або внаслідок досягнення взаємної згоди щодо її основних параметрів між 
державами, правові системи яких підлягають зближенню, або внаслідок крос-культурної взаємо-
дії різних країн, їх народів чи формування національного законодавства з урахуванням світових 
тенденцій у сфері правового регулювання суспільних відносин. Внутрішня правова конвергенція 
здійснюється в межах окремої держави та її національної правової системи, а її основу складає 
цілеспрямована діяльність відповідних суб’єктів, спрямована на забезпечення систематизації за-
конодавства, зближення права та інших соціальних регуляторів, форми та змісту права тощо.

Утім, на думку автора, якщо вести мову про зближення права та інших соціальних регулято-
рів, тобто, наприклад, права і моралі, права і релігії тощо, то доцільніше використовувати поняття 
не «правова конвергенція», а «нормативна» або «соціонормативна конвергенція», оскільки у цьо-
му разі зближення відбувається не лише в межах відповідних правових явищ, а між соціальними 
регуляторами, що мають низку специфічних особливостей впливу на відповідних суб’єктів та 
суспільні відносини. Інакше кажучи, соціонормативна конвергенція передбачає зближення або 
конвергенцію права і звичаю, права і моралі, права і релігії тощо, а не зближення права однієї 
держави з правом іншої чи, наприклад, узгодження змісту правових інститутів між собою в про-
цесі здійснення систематизації законодавства.

У сучасній науковій літературі справедливо зазначається, що правова конвергенція повинна 
здійснюватися на відповідних принципах, які є всеохоплюючими та пронизують її зовнішній 
і внутрішній аспекти. У заявленому контексті йдеться насамперед про принципи обґрунтованос-
ті та ефективності правової конвергенції, недотримання яких, на думку автора, призводить до 
соціальної деструкції, що може виражатися у різноманітних формах. Так, принцип обґрунтова-
ності правової конвергенції означає, що її основу повинні складати не суб’єктивні бажання та 
інтереси відповідних суб’єктів, а визначені об’єктивні передумови, при чому не лише виключно 
економічного характеру, на що зазвичай робиться акцент у сучасному соціогуманітарному дис-
курсі, а й політичного, ментального, психологічного, морально-релігійного та іншого характеру, 
які є тісно взаємопов’язаними між собою, внаслідок чого їх не можна штучно відокремлювати 
та розглядати ізольовано одна від одної. Щодо принципу ефективності правової конвергенції, то 
він означає, що діяльність, спрямована на зближення національних правових систем, системати-
зацію та реалізацію законодавства тощо, обумовлюється необхідністю удосконалення правового 
регулювання суспільних відносин [5, с. 149], а не, наприклад, особистими чи корпоративними 
інтересами.

Серед різноманіття факторів, які впливають на правову конвергенцію, визначають основні 
параметри її здійснення, спрямовують її на досягнення конкретних результатів, чи не найбільш 
суттєвим в умовах сьогодення виступає економіка як особлива система суспільних відносин 
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з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних і нематеріальних благ. 
Адже очевидно, що, наприклад, розширення міждержавної та внутрішньої торгівлі, ринків збуту 
відповідної продукції, ресурсної бази тощо, об’єктивно вимагають та обумовлюють необхідність 
забезпечення належного унормування економічних відносин за допомогою права, що досягаєть-
ся, серед іншого, за рахунок міжнародної взаємодії, спрямованої на вироблення єдиних, або, при-
наймні, узгоджених правових стандартів та правил економічного життя. Водночас, враховуючи 
об’єктивно існуючий взаємозв’язок між різними складовими соціальної системи загалом, важли-
вими чинниками, що впливають на правову конвергенцію, є також політична, культурна, зокрема 
й духовна, а також соціальна сфери життєдіяльності суспільства, оскільки в їх межах формуються 
стійкі форми організації будь-якої спільної діяльності людей (соціальні інститути), за допомогою 
яких задовольняються відповідні потреби суспільства загалом або його певної частини. При цьо-
му правова конвергенція, на думку автора, може бути ефективною лише за умови дотримання 
двох вимог, а саме: по-перше, якщо названі вище чинники, які обумовлюють правову конверген-
цію та спрямовують її відповідні процеси у корисному для розвитку держав напрямі, історично 
розвивалися в межах однієї системи координат, що визначається за допомогою як духовних, так 
і матеріальних, зокрема й природних параметрів; по-друге, ефективність правової конвергенції 
безпосередньо залежить від правильного визначення її основи або того головного, що є свого 
роду «локомотивом» її здійснення (наприклад, економіка, культура тощо).

У цьому контексті потрібно зазначити, що основною ідейною передумовою сучасної право-
вої конвергенції, як і глобалізації загалом, є економічний розвиток на засадах капіталістичної, 
ринкової моделі економіки. Інакше кажучи, відповідні процеси зовнішньої та внутрішньої право-
вої конвергенції спрямовані здебільшого на забезпечення належного юридичного унормування 
відповідних ринкових економічних процесів. Із цього приводу можна погодитися з думкою, що 
економічна сфера життя суспільства, яка виступає ядром або квінтесенцією будь-якої інтегра-
тивної активності сучасного світу, використовує можливості національної, міжнаціональної та 
наднаціональної юриспруденцій з метою упорядкування різноманітних процесів конвергенції 
таким чином, щоб першочергово досягався саме економічний ефект [6, с. 434], що виражається 
у сучасних умовах за допомогою єдиного та головного критерію – надприбутку. Адже з історії 
відомо, що становлення й утвердження як панівної в суспільстві та державі капіталістичної мо-
делі економічного розвитку обумовило своєрідну ціннісну інверсію, внаслідок якої вищі ідейно-
духовні засади були виключені з чинників формування та розвитку економічних відносин і були 
заміщені іншим головним критерієм для прийняття економічних рішень – збільшення капіталу 
або отримання прибутку. Сучасна капіталістична економіка, яка претендує на всеохоплюючий, 
глобальний масштаб свого утвердження та панування у світі, визнає матеріальний достаток само-
достатнім благом та остаточною метою людської діяльності, тобто, інакше кажучи, визнає без-
умовний примат матеріального над духовним у суспільному житті. При цьому слід зазначити, 
що в різних суспільствах питання примату матеріального над духовним і навпаки вирішується 
далеко неоднозначно, що обумовлюється різними обставинами, зокрема, ментальними і світо-
глядними характеристиками відповідного суспільства, які склалися історично.

У зв’язку з цим, у науковій літературі небезпідставно висловлюється обґрунтована думка, що 
економіка визначається не лише трудовими, фондовими і ресурсними потенціалами, а й дією  
історичних, релігійних, національних, державних, ментально-ціннісних, ідейно-духовних, при-
родних факторів. Саме тому просторові, кліматичні, природо-ресурсні, геоекономічні особливос-
ті певної держави не надають такої можливості, щоб будь-які скопійовані з досвіду інших країн 
«рецепти» були б настільки ефективними, як і в країнах наслідування [7, с. 141–142]. Це означає, 
що економіку як головну ідейну передумову сучасної правової конвергенції та глобалізації зага-
лом не можна розглядати спрощено, тобто як світову або планетарну економіку, як «ринок всього 
світу» або як багаторівневу, глобальну систему господарювання, яка на основі міжнародного роз-
поділу праці та за допомогою системи міжнародних економічних відносин об’єднує національні 
економіки країн світу. Адже у більшості сучасних держав внаслідок особливостей їх історико-
культурного розвитку склалися відповідні внутрішні економічні системи, в окремих випадках 
навіть повністю самодостатні. На це у свій час звертав увагу, зокрема, Ф. Бродель [8, с. 13–18], 
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який, серед іншого, вважав, що окремі національні економіки за наявності певних умов можуть 
входити в єдину державну систему або так звану економічну імперію.

Таким чином, потрібно розмежовувати світову економіку як систему міжнародних фінансово-
господарських відносин між відповідними суб’єктами, в основу якої покладається об’єктивно 
притаманна людському розвитку крос-культурна взаємодія або міжкультурна комунікація, та 
національні або, в окремих випадках, цивілізаційні економічні моделі, формування та розвиток 
яких обумовлюють багатьма духовними і матеріальними чинниками. У зв’язку з цим, думка апо-
логетів сучасного неолібералізму про те, що так звана модель універсальної капіталістичної еко-
номіки західного зразка може бути адекватно «прищеплена» або екстрапольована на всі країни 
світу є або помилковою, якщо вони щиро вірять у її безальтернативність, або ж вона слугує при-
криттям для здійснення відповідної експансії насамперед економічно розвинених країн Європи 
та Америки у так звані незахідні суспільства.

Так, беззаперечним слід визнати, що, зокрема, в українському суспільстві, а точніше у сві-
домості його представників, вагоме місце у регулюванні суспільних відносин завжди займали 
традиційні моральні принципи та норми, які для більшості людей підкріплювалися ще й авто-
ритетом багатовікової християнської православної традиції. Зазначене, на думку автора, є однією 
з причин того, що переважна більшість громадян навіть сучасної України на, так би мовити, 
ментальному, підсвідомому рівні не може до кінця зрозуміти та відчути конкретні переваги так 
званої ринкової економіки, навіть попри те, що вказана економічна модель, як прийнято вважати, 
вже давно більш-менш успішно функціонує на Заході. Адже результатом впровадження відпо-
відних соціально-економічних реформ в Україні є те, що економіка продовжує «працювати» не 
на загальносоціальне благо або загальний добробут людей, а на максимізацію прибутку окремих 
індивідів чи груп осіб.

Очевидно, що зазначене не в останню чергу пов’язано з тим, що вільна ринкова економіка, 
в основі якої перебуває принцип свободи підприємництва, є несумісною з принципами і нормами 
традиційної, принаймні, для нашого суспільства моралі та релігії, які, серед іншого, забороняють 
збагачуватися чи підвищувати свої прибутки за рахунок інших людей. З урахуванням зазначе-
ного окремі сучасні дослідники справедливо зауважують, що «ринок епохи капіталізму вступив 
у конфронтацію з традиційною мораллю по багатьох напрямах, що викликало, у підсумку, спроби 
морально реабілітувати діяльність успішно функціонуючих бізнесменів, побудувати штучну ети-
ку ринку, що виправдовує мотиви, які так чи інакше сприяють досягненню високого економічно-
го результату» [9, с. 294].

Така колізійність основних положень ринкової економіки з морально-релігійними принци-
пами побудови взаємовідносин між людьми ще на етапах зародження капіталізму у «західному 
суспільстві» обумовило появу так званої пуританської моралі, заснованої на ідеях протестантиз-
му як одного із напрямів християнської думки. Узагальнено формулу такої пуританської моралі 
можна виразити так: «соціальне, фізичне та матеріальне благополуччя людини є свідченням його 
моральних чеснот та прихильності до нього Бога» або, інакше кажучи, якщо людина є успішною, 
то це є свідченням її Божого благословення, і навпаки – якщо людина є невдахою, бідною, нещас-
ливою тощо, то вона відкинута Богом.

Зрозуміло, що така надзвичайно спрощена модель розуміння багатоманітної та складної со-
ціальної дійсності, яка випливає із протестантського віровчення, не могла не позначитися на 
відповідних принципах розбудови взаємовідносин між індивідами, у яких вже не було місця 
для тих моральних чеснот або якостей, які не приносять конкретної особистої користі, вигоди 
або успіху. Це означає, що для вказаної моральної системи, яка, починаючи з епохи Відроджен-
ня, поступово та цілеспрямовано закладалася у морально-релігійне обґрунтування капіталізму, 
етичність або моральність певного вчинку, діяльності чи поведінки прямо пропорційна корис-
ності її результату для конкретного індивіда, яку можна і потрібно певним чином відчути або 
виміряти. Отже, пуританська або «капіталістична» мораль, не заперечуючи моральну цінність 
добрих справ, зокрема, благодійництва, підміняє їх мотиваційну складову та зміщує її по суті 
у бік обґрунтування необхідності задоволення особистих егоїстичних прагнень (наприклад, під-
вищення особистої ділової репутації, досягнення економічного успіху), для чого вже не потрібно 
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самовіддано любити ближнього, жертвувати своїми благами заради нього, бути по-справжньому 
солідарним з ним тощо.

Незважаючи на те, що вказана морально-релігійна система координат є характерною не для 
всього світу, тобто не для всіх держав та суспільств, сучасна правова конвергенція за допомогою 
відповідних способів та засобів, насамперед, гармонізації законодавства та уніфікації у праві, за-
безпечує одноманітність та єдність правового регулювання економічних відносин саме на за-
садах так званого «вільного» ринку, який звільнений передусім від обмежень традиційної для 
багатьох держав морально-релігійної складової суспільного розвитку. При цьому йдеться про 
правову конвергенцію не лише в межах так званих західних країн, у яких капіталістична економі-
ка розвивалася за відповідним їй морально-релігійним світоглядом, а й тих держав, у яких еконо-
мічна система незалежно від її конкретного різновиду формувалася і розвивалася з урахуванням 
вагомого значення норм та принципів традиційної моралі у суспільному житті. У заявленому 
контексті йдеться, зокрема, про Україну з її міцною тисячолітньою православною традицією, яка 
протягом багатьох віків справляла суттєвий вплив на формування системи традиційної моралі 
українського суспільства. Адже загальновідомо, що відповідно до вітчизняної морально-релігій-
ної системи координат бідність у її матеріальному вимірі ніколи не визнавалася людською вадою 
або свідченням відсутності божественного благословення. Водночас православна християнська 
традиція та сформована на її основі мораль завжди виступала проти жадібності, скнарості, корис-
ливості, пріоритету матеріальних цінностей над духовними тощо.

Враховуючи зазначене, слід підтримати думку окремих вітчизняних науковців, які справедли-
во вважають, що поширення в Україні західної моделі капіталістичної, неоліберальної економіки 
призводить до зростання соціальної нерівності та суттєвого погіршення рівня життя переважної 
більшої частини українського суспільства [10, с. 656–657].

Зазначене призвело також до того, що сучасна підприємницька діяльність є тією сферою від-
носин, в якій все частіше трапляються випадки юридичного або законодавчого схвалення мораль-
но осудних дій (наприклад, спекуляція; довільне підвищення тарифів на оплату різноманітних 
послуг при тому, що якість цих послуг не лише не зростає, а й у багатьох випадках знижується; 
різноманітні способи перекладання корпоративних, зокрема й банківських, витрат на споживачів, 
клієнтів тощо). У зв’язку з цим Г. Мальцев зауважує, що «коли інтереси сучасних підприємців 
зазнають осуду з боку традиційної моралі, право зазвичай і майже автоматично стає на захист 
економічних інтересів. Сучасні соціальні теоретики, особливо економісти, воліють замовчувати 
або не замислюватися над тим, що основні інститути ринку в масовому, різнорідному суспільстві 
не витримують моральної критики, так само як не витримує її будь-яка гральна система, у якій 
виграш одного чи небагатьох досягається за рахунок програшу іншого чи багатьох. Якщо при-
пустити, що в результаті розвитку вільного ринку виграють усі, а розміри виграшів точно відоб-
ражають відмінності індивідуальних зусиль і здатності людей, зайнятих в економіці, то такий 
ринок швидко втратив би свою головну пружину – підприємницького азарту, який постійно по-
силюється завдяки можливості отримувати високі прибутки» [9, с. 295].

Крім того, навіть у контексті розвитку так званих західних суспільств, для яких модель вільної 
ринкової економіки є традиційною і прийнятною навіть з точки зору особливостей її мораль-
но-релігійного обґрунтування, про що зазначено вище, все частіше висловлюється думка, згідно 
з якою орієнтація на пріоритети матеріального багатства й особистої користі не вирішує всі про-
блеми цих суспільств, а в нинішніх умовах навіть створює додаткові соціальні ризики і загрози, 
пов’язані з втратою свого значення трансцендентальної етики або моралі. Із цього приводу аме-
риканський соціолог Д. Белл зауважує, що «ціннісна система капіталізму відтворює ідеї благо-
честя, але на сьогодні вони стали порожніми, оскільки суперечать реальності – гедоністичному 
образу життя, який насаджується самою системою. Культурна криза, на відміну від політичної, не 
може бути вирішена шляхом включення або виключення певної соціальної групи; вона перебу-
ває в самому характері цінностей, здатних або нездатних підтримувати систему. Технократичне 
суспільство не здатне облагородити людину, оскільки матеріальні блага надають лише швидко-
плинне задоволення або породжують примітивне почуття переваги перед тим, які їх не мають. 
Постіндустріальне суспільство не здатне забезпечити трансцендентальну етику, а відсутність 
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міцно вкорінених в ньому моральних принципів є культурним протиріччям цього суспільства, 
найсильнішим викликом для нього» [11, с. 651].

Отже, неоднозначне сприйняття місця, ролі та значення економіки у суспільному розвитку, 
яка, утім, на сьогодні є головною ідейною передумовою правової конвергенції навіть між тими 
правовими системами, в яких цілісна соціонормативна культура історично розвивалася різни-
ми шляхами протягом багатьох століть, слід визнати, принаймні, однією із причин відсутності 
позитивних результатів багатьох впроваджуваних соціально-економічних реформ, що має місце 
саме в тих країнах, які історично формувалися і розвивалися на іншому ідейно-ціннісному ґрунті, 
але вирішили запозичити відповідне підґрунтя в іншій соціокультурній системі координат. При 
цьому така неоднозначність підходів до розуміння природи, сутності, місця, ролі та значення еко-
номіки у суспільному житті випливає або обумовлюється насамперед особливостями історичного 
розвитку морально-релігійної системи соціонормативних координат, здатних прив’язати змінні 
або динамічні господарські відносини до певної метафізичної мети, надособистісних ідеалів, які 
виконують об’єднуючу для суспільства функцію і надають можливість індивідам виходити за 
межі особистого «я» в його різноманітних вимірах.

Водночас, незважаючи на те, що саме економічний чинник і дотепер залишається найважли-
вішим та найвпливовішим у різноманітних процесах правової конвергенції загалом, не можна не 
помітити, що його, так би мовити, «капіталістична» або «вільноринкова» формула суттєво транс-
формує зміст інших факторів, які спрямовують правову конвергенцію у визначеному напрямі, 
ставлячи останні в залежність від основного та самодостатнього принципу сучасної капіталіс-
тичної економіки – необмеженого підвищення матеріального достатку. Адже економіка, якою 
б вона не була, потребує відповідного ідеологічного обґрунтування, вираженого, зокрема, через 
політику як одну з найважливіших складових сучасного суспільного розвитку.

Розглянемо насамперед змістовний аспект політики як явища соціальної дійсності. Політи-
ка як особлива сфера суспільної діяльності та розвитку, незважаючи на наявність величезного 
масиву її відповідних дефініцій, завжди нерозривно пов’язана з феноменом держави, а отже, 
державної влади або державного управління і тими сферами громадського (суспільного) життя  
(діяльності), які так чи інакше пов’язані з державою або державним впливом на них. Саме 
у зв’язку із цим політика є сферою вираження і зіткнення різноманітних громадських (групових), 
а отже, й індивідуальних цінностей духовного і матеріального характеру, що вимагає визначен-
ня фундаментальних ціннісних засад функціонування держави, державної влади та відповідних 
сфер і галузей суспільного життя, які перебувають під впливом держави та відповідним чином 
з нею взаємодіють.

Зрозуміло, що державу як феномен соціальної дійсності можна розглядати і досліджувати з різ-
номанітних ракурсів, аспектів або точок зору, залежно від яких вказане поняття наповнюється 
конкретним змістом. Однак це зовсім не означає, що у всій палітрі визначень поняття «держава» 
неможливо віднайти своєрідну константу, яка завжди зберігається або, принаймні, презюмується 
у цьому понятті. Такою константою у понятті «держава» є спільність (загальність, єдність), за до-
помогою чого держава здатна реально та ефективно упорядковувати складні процеси соціального 
життя, в яких постійно функціонують та зіштовхуються між собою протилежні індивідуальні 
і колективні інтереси.

Ж.-Ж. Руссо небезпідставно зазначав, що «одна лише спільна воля може управляти силами 
держави у відповідності до мети її встановлення, якою є загальне благо. Адже якщо протилеж-
ність приватних інтересів обумовила необхідність становлення суспільств, то саме узгодженість 
цих інтересів забезпечило цю можливість. Суспільний зв’язок утворює як раз те, що є спільним 
у всіх цих різноманітних інтересах і, якщо б не було того, в чому узгоджуються всі інтереси, жод-
не суспільство не могло б існувати» [12, с. 167–168].

З урахуванням вказаного у сучасній науковій літературі слушно зазначається, що держава 
об’єктивно втілює в собі глибинну потребу людини в єдиних для тієї чи іншої асоціації цінностях, 
потребу у визначеному ціннісному каркасі, здатному «зцементувати» спільне соціальне життя, 
яке у протилежному разі розпадеться. Можна стверджувати, що в земному житті держава є ви-
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раженням всезагального, універсального начала, вище якого нічого немає. Саме тому держава 
та її невід’ємні атрибути, зокрема й влада, конституція, закони тощо, є своєрідними символами 
загальної або колективної свідомості [13, с. 98–101].

Функціонування і розвиток кожної держави перебувають у безпосередньому та найтіснішому 
взаємозв’язку з духовними і матеріальними чинниками, які історично сформувалися у межах від-
повідного суспільства або народу. Оскільки держава завжди замикається на людині або особистос-
ті, яка є носієм духовного начала, вона концентровано виражає духовність народу, що втілюєть-
ся у його унікальному культурному надбанні та спадщині, зокрема, релігії, філософії, мистецтві, 
традиціях, світогляді певного народу тощо. Але держава – це не проста сукупність індивідів, які 
її складають та об’єдналися для досягнення певних цілей, нехай навіть і найважливіших. Державу 
можна і потрібно розглядати як своєрідну колективну особистість або, так би мовити, колектив-
ну індивідуальність, колективну свідомість, яка є унікальною з точки зору лише їй притаманних  
соціокультурних особливостей, що розвивалися історично за конкретними параметрами.

Відомо, що, наприклад, Е. Дюркгейм виокремлював поняття колективної свідомості суспіль-
ства, під якою розумів сукупність вірувань і почуттів, які є спільними (загальними) для певного 
суспільства та утворюють визначену систему, що «живе власним життям». Вона, тобто колек-
тивна свідомість, є незалежною від приватних умов, у яких перебувають індивіди; вона пронизує 
весь географічний та соціальний простір певного суспільства, а отже, держави. Вона не змінюєть-
ся із кожним наступним поколінням індивідів, які живуть у суспільстві, а, навпаки, зв’язує між 
собою всі наступні покоління. Вона є особливим психічним типом суспільства, який має власний 
спосіб розвитку, свої властивості, свої умови існування тощо, подібно до свідомості окремого  
індивіда. Вона є «дещо зовсім іншим, ніж свідомості окремих індивідів, хоча й здійснюється 
лише в них» [14, с. 80].

У зв’язку із зазначеним необґрунтованим видається достатньо поширена в наш час ліберальна 
ідея протиставлення держави та індивідів, які її утворюють, що виражається у риторичному запи-
танні: «держава для людини або людина для держави?». Адже подібне запитання можна ставити 
лише щодо конкретної державної влади або конкретних органів її здійснення, але не держави як 
соціального феномену, який має притаманні лише йому сутнісні засади свого формування, функ-
ціонування і розвитку, насамперед духовного характеру, оскільки саме духовність через відповід-
ні форми надає можливість осягнути трансцендентні засади людського буття, які перебувають за 
межами змінного чуттєвого сприйняття та раціонального мислення.

З урахуванням всього зазначеного вище потрібно визнати, що надзвичайно поширене у сучас-
ному соціогуманітарному дискурсі поняття «загальнолюдські цінності», які мають пріоритет над 
будь-якими національними, народними та іншими колективними й індивідуальними цінностями, 
не має під собою належного обґрунтування, оскільки не існує єдиної для всіх культури та навіть 
цивілізації, що переконливо довів, зокрема, британський учений А. Тойнбі, який виступав проти 
тези щодо існування єдиної загальнолюдської цивілізації. При цьому факт поширення західною 
цивілізацією своєї економічної та політичної систем на більшість інших цивілізацій зовсім не 
означає їх подібності або однаковості за іншими параметрами, особливо у контексті пануючої 
у відповідному суспільстві релігії, яка, як цілком обґрунтовано вважав вчений, виступає най-
першим і найважливішим критерієм виокремлення тієї чи іншої цивілізації, оскільки саме релігія 
є основою її культури, духу та світоглядних засад [15, с. 18–98]. Звідси випливає, що держава 
як певне політичне оформлення цивілізації також засновується на релігії, тобто на відповідних 
віруваннях і уявленнях про добро і зло в їх абсолютному (метафізичному) та відносному (емпі-
ричному) значеннях. На це звертав увагу також Г. Гегель, який писав, що «держава виникла з ре-
лігії і завжди виникає з неї, тобто принципи держави повинні розглядатися як такі, що мають 
силу в собі і для себе, а це є можливим лише завдяки тому, що вони визнаються визначеннями 
самої божественної природи. Саме тому природа держави та її конституції є такими ж, як і при-
рода релігій. Держава справді виникла з релігії, і притому таким чином, що афінська або рим-
ська держава були можливими лише при специфічній формі язичеської релігії цих народів, так 
само як католицькій державі властивим є інший дух та інша конституція, ніж протестантській»  
[16, с. 100–101] та, наприклад, православній.



• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •   279

Сунєгін С. О. Правова конвергенція: методологічні засади та ідейні передумови в контексті...

Отже, враховуючи зазначені вище важливі методологічні засади, спробуємо осмислити ідей-
но-політичні передумови сучасної правової конвергенції, зокрема, у контексті зближення націо-
нальної правової системи України до стандартів ЄС.

Так, ні для кого несекрет, що сучасний політичний ідеал суспільного розвитку складає демо-
кратична, правова, соціальна держава, в якій визнається лише одна найвища соціальна цінність – 
права і свободи людини, тобто лише цінність індивідуалізму. Саме такий підхід в повній мірі від-
повідає капіталістичній моделі розвитку економіки, в якій система фактично всіх взаємовідносин 
між суб’єктами розглядається і оцінюється з позиції вартості, матеріальної вигоди або чуттєвого 
задоволення. Інші ж соціальні цінності, зокрема такі, як загальносоціальне благо, любов та сім’я, 
народження і виховання дітей, зв’язок та наступність поколінь, поєднання традиційності з інно-
ваційністю та прогресом у соціальному житті, колективність і взаємодопомога, совість, соціальна 
відповідальність та моральність людини, соціальна справедливість тощо, на жаль, не набувають 
свого, насамперед, конституційного закріплення, а тому можуть визнаватися лише як другорядні.

У цьому контексті слід зазначити, що установка на індивідуалізм та його безапеляційний 
пріоритет над колективізмом рано чи пізно неминуче призводить до суспільного регресу, со-
ціальної деградації, оскільки в її основі перебуває протиставлення того, що, як ми попередньо 
пересвідчилися, насправді є єдиним органічним цілим. Адже кожна особистість може проявити 
притаманну їй індивідуальність та неповторність лише у суспільстві та державі, тобто у певній 
колективній свідомості, за допомогою якої можна, зокрема, оцінити відповідні індивідуальні  
дії, вчинки, діяльність особи, її наміри і мотиви тощо. Закріплення ж безумовного примату 
індивідуального над колективним призводить до нічим необґрунтованої, штучно створеної 
роз’єднаності людини і суспільства, держави і громадянина, до їх відчуженості, ворожості щодо 
одне до одного.

Якщо уявити, що індивідуальне має пріоритет над колективним або права людини є вищими 
за права відповідного колективного утворення або асоціації, зокрема держави, яка є найвищою 
формою організації людського життя, то сама ідея відповідного об’єднання втрачає свій смисл. 
Так само як і права та інтереси, наприклад, окремого працівника не можуть бути вищими за права 
підприємства, в якому він працює, оскільки у цьому разі втрачається організаційна єдність як 
необхідна передумова функціонування підприємства, завдяки якій можна планувати його діяль-
ність, керувати та управляти нею у відповідних соціально корисних напрямах.

Навіть якщо погодитися з так званою договірною теорією походження держави, згідно з якою 
люди у далекому минулому свідомо і добровільно створили державу, то потрібно тоді буде ви-
знати, що вони так само свідомо і добровільно зобов’язалися підкорити їй свою волю, обмежити 
особисту свободу відповідними правилами, закріпленими у законах, а також взяти на себе певні 
обов’язки перед суспільством і державою. Натомість вони отримують від держави певні права 
і свободи, які у зв’язку із самою природою подібного договору a priori не можуть бути вище прав 
створеної ними держави. Саме тому постановка питання про пріоритет приватного або індиві-
дуального над колективним або суспільним, що у юридичній площині виражається у формулі 
примату прав людини над повноваженнями держави є необґрунтованою і такою, що в підсумку 
спрямована на посилення різноманітних процесів дивергенції у суспільстві, наслідком яких може 
бути стан анархії.

Наведені ж вище важливі методологічні засади обґрунтовують зовсім інше, а саме: колективне 
передує індивідуальному, є необхідною умовою розкриття індивідуального, так само як завдяки 
єдиному цілому функціонують його частини, які мають смисл лише у контексті усвідомлення 
цілого. Зазначене підтверджують слова Е. Дюркгейма про те, що «колективне життя не виникло 
з індивідуального, а навпаки, останнє виникло з першого. Лише за цієї умови можна пояснити, 
яким чином могла сформуватися особиста індивідуальність соціальних одиниць, не розкладаючи 
суспільства. Оскільки індивідуальність виробляється всередині вже існуючого соціального се-
редовища, то вона необхідно має на собі його відбиток; вона встановлюється так, щоб не зруйну-
вати цей колективний порядок, з яким вона пов’язана; вона є пристосованою до нього, хоча і від-
діляється від нього. Вона не має нічого антисоціального, оскільки вона – продукт суспільства» 
[14, с. 261].
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Водночас, незважаючи на те, що індивідуальність у визначеній мірі обов’язково вміщує 
в собі елементи або характеристики колективного, це не означає, що вона не може зруйнува-
ти пов’язаний із нею колективний порядок, оскільки будь-яка особистість наділена від Природи 
або Бога свободою волі, тобто можливістю робити вибір незалежно від жодних обставин, в яких 
вона перебуває. Адже очевидно, що саме свобода волі індивіда визначає його відповідальність за 
власні вчинки, а формування всієї сукупності внутрішніх психічних процесів і явищ (наприклад, 
відчуття, пам’ять, емоції, сприйняття, потреби, почуття, установки, уява тощо) у свідомості лю-
дини відбувається не лише в межах її взаємодії з оточуючим світом, зокрема й із іншими особами. 
Саме цим і пояснюється той факт, що свідомість окремого індивіда у багатьох випадках жорстко 
не прив’язується до умов його соціального (суспільного) буття і здатна, таким чином, по-іншому 
сприймати та відображати оточуючу дійсність, розвивати власні думки, поведінку, діяльність та 
передбачати їх результати тощо.

Отже, якщо держава є формою організації суспільства, то вона оформляє також права й обов’яз-
ки людини, зокрема й так звані «природні права», але таке оформлення здійснюється з урахуван-
ням всієї палітри духовних і матеріальних чинників народного життя, які у своєму особливому 
поєднанні формують саму державу, утворюючи разом із нею єдину субстанцію. І в цьому сенсі 
так звані загальнолюдські або універсальні цінності, такі як, зокрема, права і свободи людини, 
що виступають юридичним «локомотивом» сучасної правової конвергенції, завуальовано прихо-
вують спроби окремих суб’єктів нав’язати всім суспільствам і державам, які їх оформлюють, 
чітко визначену особливу систему соціонормативних координат, зокрема й моралі та релігії. Пе-
ренесення ж подібних «універсальних демократичних цінностей» на особливий соціокультурний 
тип конкретної держави і суспільства, зокрема, запозичення правових надбань західної цивіліза-
ції (правових стандартів ЄС) в історично відмінні та особливі українські умови, виражені, серед  
іншого, у специфіці морально-релігійної системи координат українського суспільства, об’єктивно 
не може принести очікуваної користі та сприяти зміцненню суспільного організму Української 
держави. Швидше, навпаки, і практика це вже доводить, впровадження правових стандартів ЄС 
у вітчизняну політико-правову дійсність, яка історично розвивалася своїм особливим, унікаль-
ним шляхом, поступово призводить до зворотного процесу – поширення різноманітних ілюзій, 
розмивання традиційної моралі та релігії у відповідних абстракціях, розбещеністю тощо.

Висновки. Враховуючи все наведене вище, можемо зробити певні висновки.
Правова конвергенція передбачає взаємне зближення відповідних правових явищ, а не одно-

стороннє поглинання та розмивання самобутності однієї правової системи іншою. Із цього ви-
пливає, що справжня, а не задекларована правова конвергенція, може бути лише за наявності 
визначених об’єктивних передумов її здійснення, до яких належать насамперед подібність релі-
гійного, морального та ментального чинників суспільства, тобто схожість ідейно-духовних, а не 
матеріальних засад буття народу. Матеріальні ж умови функціонування суспільства, зокрема й 
рівень його соціально-економічного та науково-технічного розвитку, є похідними від міри його 
духовності, яка, серед іншого, обумовлює визначену специфіку формування та розвитку системи 
національного права, джерел або форм його вираження, особливості сприйняття права громадя-
нами або населенням відповідної держави, специфіку взаємодії та взаємозв’язку права з іншими 
соціальними регуляторами тощо.

Основною ідейно-ціннісною передумовою здійснення сучасної правової конвергенції є без-
умовний пріоритет індивідуалізму над колективізмом, а також матеріального над духовним, 
у зв’язку з чим зближення національних правопорядків між собою відбувається насамперед 
в економічних взаємовідносинах на засадах вільного ринку. Водночас таке зближення потребує 
свого морально-релігійного та політико-ідеологічного обґрунтування, які завжди, так само як 
і економіка та культура загалом, мають конкретну історичну специфіку в межах певного сус-
пільства і держави, що обумовлює об’єктивну неможливість об’єднання в єдине ціле цивілізацій 
з неоднаковими морально-релігійними системами координат без одночасної втрати відповідної 
самобутності однією з них та розчинення її у визначених абстрактно-ілюзорних формулах.

Правова конвергенція в її зовнішньому аспекті, тобто у контексті зближення різних націо-
нальних правопорядків між собою, може бути обґрунтованою та ефективною лише у тому разі, 
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якщо відповідні державно-організовані суспільства історично розвивалися у межах однакових 
духовних параметрів, представлених насамперед в особливостях релігійного світогляду. Адже 
саме релігія становить духовну основу того чи іншого суспільства та держави і саме вона здатна 
повною мірою обґрунтувати повноцінний взаємозв’язок між реальним та ідеальним, абсолют-
ним (метафізичним) і відносним (емпіричним). Будь-яка соціокультурна система завжди зна-
ходить відповідне обґрунтування в особливостях того чи іншого релігійного світогляду, який 
внаслідок дії, зокрема історичних причин, не є і не може бути однаковим або універсальним 
у межах всього світу.

Правова система України, як і будь-яка інша, розвивалася своїм особливим історичним шля-
хом, зокрема, на специфіці православної гілки християнського віровчення та сформованому на 
цій основі морально-релігійному світогляді українського суспільства. Завдяки цьому факту була 
сформована особлива система поглядів, оцінок та уявлень про об’єктивний світ та місце людини 
в ньому, її ставлення до оточуючого середовища і самого себе, система переконань та ідеалів, 
ціннісних орієнтацій тощо. Зазначене, на думку автора, є однією з причин неефективності запро-
вадження в Україні правових та інших соціокультурних стандартів так званого західного суспіль-
ства, зокрема, ЄС, які також не можна вважати однорідними, оскільки і вони у далекому історич-
ному минулому визрівали на специфічних релігійних засадах католицизму та протестантизму.  
У зв’язку з цим відмінності між національною правовою системою України та правовою сис-
темою ЄС проявляються насамперед не у формальних аспектах правового регулювання відпо-
відних суспільних відносин, на що зазвичай звертається увага у сучасному дискурсі, а на рівні 
внутрішнього усвідомлення права в системі соціонормативного регулювання загалом, розуміння 
його витоків і джерел, визначення місця, ролі та значення права у забезпеченні суспільних та 
особистих благ, особливостей його сприйняття та оцінки народами відповідних держав тощо. 
Вказані відмінності неможливо подолати механічно, тобто шляхом формального запозичення 
відповідних правил або норм, які містяться у праві ЄС або в міжнародному праві, і закріплення 
їх в національній правовій системі України, зокрема, у Конституції. Адже відповідні запозичені 
норми для їх практичної реалізації в нашій державі потребують належного ціннісного обґрунту-
вання, що досягається шляхом співставлення їх змісту з надзвичайно важливою для менталітету 
українського народу морально-релігійної системи координат, яка розвивалася особливим істо-
ричним шляхом, відмінним від західних суспільств.
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Сунєгін С. О. Правова конвергенція: методологічні засади та ідейні передумови в контексті сучасного 
розвитку

Стаття присвячена дослідженню природи правової конвергенції, методологічних засад та ідейних переду-
мов її здійснення у контексті сучасного розвитку. Наголошується, що об’єктивними передумовами здійснення 
правової конвергенції є ідейно-духовні, а не матеріальні чинники людського буття. Обґрунтовується думка, що 
ефективність зовнішньої правової конвергенції залежить від однаковості або, принаймні, подібності духовних 
параметрів відповідних суспільств, представлених насамперед у релігійному чиннику їх розвитку.

Ключові слова: правова конвергенція, мораль, релігія, людина, законодавство, економіка, політика, держава.

Sunegin S. Law convergence: methodological foundations and ideological prerequisites in the context of  
modern development

The article is devoted to the study of the nature of law convergence, methodological foundations and ideological 
prerequisites for its implementation in the context of modern development. It is pointed out that law convergence im-
plies mutual convergence of relevant legal phenomena, not unilateral absorption and blurring the identity of one legal 
system to another. From this it follows that true, but not declared, law convergence, can take place only in the presence 
of certain objective prerequisites for its implementation, which include, first of all, the similarity of the religious, moral 
and mental factors of society, that is, the similarity of the ideological and spiritual, but not the material basis being of 
the people. Material conditions of the functioning of society, including the level of its socio-economic, scientific and 
technological development, are derived from the measure of its spirituality, which, among other things, determines 
the specific nature of the formation and development of the system of national law, sources or forms of its expression, 
features of the perception of law by citizens or the population of the respective state, the specifics of interaction and the 
relationship of law with other social regulators, etc.

The main ideological-and-valuable prerequisite for the implementation of modern law convergence is the uncondi-
tional priority of individualism over collectivism, and material over spiritual, in connection with which the convergence 
of national law orders among themselves occurs, first of all, in economic relations based on the principles of a free 
market. At the same time, such a convergence requires its moral-religious and politico-ideological justification, which 
always, as well as the economy and culture as a whole, have a specific historical specificity within a certain society and 
the state, which causes the objective impossibility of uniting in a single whole civilizations with unequal moral-religious 
coordinate systems without simultaneous loss of a corresponding identity of one of them and its dissolution in certain 
abstract-illusory formulas.

Law convergence in its external aspect, that is, in the context of the convergence of different national law orders, 
can be justified and effective only if the corresponding state-organized societies have historically evolved within the 
same spiritual parameters, presented primarily in the peculiarities of the religious outlook. After all, religion itself is 
the spiritual basis of a society and state, and it is capable of fully justifying the complete relationship between real and 
ideal, absolute (metaphysical), and relative (empirical). Any sociocultural system always finds the appropriate justifica-
tion in the features of a religious outlook that, due to historical causes, is not and cannot be the same or universal in the 
whole world.

The legal system of Ukraine, as well as any other, developed by its own special historical path, in particular, on the 
specifics of the Orthodox branch of Christian doctrine and the moral-and-religious outlook of Ukrainian society formed 
on this basis. Due to this fact, a special system of views, evaluations and representations about the objective world and 
the place of man in it, its relation to the environment and to itself, the system of beliefs and ideals, values orientations, 
etc., was formed. The author believes that this is one of the reasons for the ineffectiveness of the implementation in 
Ukraine of legal and other socio-cultural standards of the so-called Western society, in particular the European Union, 
which cannot be considered homogeneous as they have been ripening in the distant historical past on the specific reli-
gious principles of Catholicism and Protestantism. In this connection, the differences between the national legal system 
of Ukraine and the EU legal system manifest primarily not in the formal aspects of the legal regulation of the relevant 
social relations, which is usually drawn attention in contemporary discourse, but at the level of internal awareness of 
law in the system of socio-regulatory regulation as a whole, understanding of its origins and sources, determination of 
the place, role and meaning of law in the provision of public and personal goods, peculiarities of its perception and  
assessment by the peoples of the respective states. The indicated differences cannot be overcome mechanically, that is, 
through formal borrowing of relevant rules or norms contained in EU law or international law, and their consolidation in 
the national legal system of Ukraine, in particular, in the Constitution. After all, the corresponding borrowed norms for 
their practical realization in our country need a proper value justification, which is achieved by comparing their content 
with the moral-and-religious coordinates system that is extremely important for the mentality of the Ukrainian people 
and developed in a special historical way, different from Western societies.

Key words: law convergence, moral, religion, human, legislation, economy, policy, state.
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ПРАВОВА АНАЛІТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ  
У МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Постановка проблеми. Сьогодення вимагає від науки вирішення на доктринальному рівні 
нагальних проблем, що виникли у суспільстві та державі, постановки нових завдань та пропо-
зицій щодо шляхів їх вирішення. Одним із важливих завдань юридичної науки є забезпечення 
ефективності правового регулювання та дієвості його механізму. Важливе місце у цьому процесі 
належить новим науковим підходам та методам, серед яких важливе місце відводиться правовій 
аналітиці.

Правова аналітика не є новим напрямом у забезпеченні результативності механізму правового 
регулювання. Однак поряд із цим у юридичній літературі цій проблемі приділено недостатньо 
уваги, що зумовлює необхідність визначення місця правової аналітики серед юридичного інстру-
ментарію.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ця проблема не була спеціальним предметом до-
слідження у правовій сфері, проте деякі її аспекти знайшли належне місце в працях таких учених, 
як В. Варенко, І. Захарова, В. Нагребельний, І. Онищук, Н. Оніщенко, О. Мандзюк, Н. Пархомен-
ко, Ю. Сурмін, Ю. Тихомиров, Л. Філіппова, Ю. Шемшученко та ін.

Метою статті є з’ясування теоретичних основ розуміння сутності правової аналітики, визна-
чення її місця в забезпеченні ефективності правового регулювання та дієвості його механізму.

Основні результати дослідження. Правову аналітику можна розглядати на різних рівнях на-
укового пізнання, а саме як юридичну категорію та вид діяльності.

Розглядаючи правову аналітику як юридичну категорію, слід наголосити, що вона має як на-
укову, так і практичну складову. На доктринальному рівні правова аналітика розглядається як 
важливий напрям аналізу правової дійсності на науковому та інтуїтивному рівні шляхом вико-
ристання відповідних прийомів, принципів та методів наукового пізнання.

Практична складова правової аналітики передбачає здійснення певних дій за допомогою ви-
користання різноманітних засобів та прийомів, що свідчить про її прогностичну спрямованість. 
Правова аналітика надає можливість відповідним структурам прийняти найбільш оптимальне, 
виважене рішення в процесі розв’язання певної проблеми. 

Серед зазначеного інструментарію правової аналітики важливе місце належить методу сис-
темного аналізу, який надає можливість вивчити об’єкт пізнання, а в цьому разі ми говоримо про 
механізм правового регулювання, виокремивши його складові компоненти та охарактеризувавши 
ті особливості, які їм властиві. Водночас компоненти механізму правового регулювання не лише 
виокремлюються та характеризуються на доктринальному рівні, а й за допомогою синтезу аналі-
зуються ті зв’язки, які між ними існують, характеризується системність, цілісність, динамічність 
та дієвість механізму правового регулювання. Досить часто правова аналітика користується ме-
тодом порівняння, що надає можливість виокремити схожі та відмінні риси тих явищ чи систем, 
які аналізуються. Порівняння механізму правового регулювання та правової системи допомагає 
показати схожість та відмінність даних систем та зробити висновок, що механізм правового регу-
лювання – це правова система в динаміці. 

Не вдаючись до глибокого змістовного порівняння механізму правового регулювання та пра-
вової системи, слід наголосити на думці авторів великої української юридичної енциклопедії, 
що поняття механізму правового регулювання слід відрізняти від іншої не менш складної кате-
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горії «правова система». Остання є «ширшою» за обсягом тому, що крім механізму правового 
регулювання включає в себе інші явища правової дійсності: інституційну, ідеологічну, інфра-
структурну, результативну складову тощо. Тобто вони співвідносяться між собою як ціле та 
частина [1, с. 286].

Розглядаючи правову аналітику як вид діяльності, низка вітчизняних учених наголошують, 
що аналітична діяльність – це діяльність, пов’язана з аналізом або аналітикою [2, с. 123–124]. 
На нашу думку, цей підхід є дещо спрощеним, оскільки, формулюючи визначення тієї чи іншої 
категорії, необхідно враховувати ті особливості, які їй властиві. Аналітична діяльність у правовій 
сфері здійснюється у межах суспільства чи держави відповідними суб’єктами. У процесі цьо-
го виду діяльності використовується відповідний інструментарій, її метою є збір, накопичення,  
обробка, зберігання, поширення певних даних, а також аналіз, синтез і порівняння правових явищ 
та процесів, що свідчить про прогностичну спрямованість правової аналітики.

Досить часто в науковій літературі використовується такий термін, як інформаційно-аналі-
тична діяльність і наголошується на важливості та цінності цього виду діяльності, яка полягає 
передусім у тому, що вона включає в себе підбір і систематизацію фактів щодо певного питання, 
їх оцінку, тлумачення, чітке й продумане викладення в усній або письмовій формі [2, с. 124].

Інформаційно-аналітична діяльність здійснюється у різних сферах суспільного життя, вико-
ристовує різноманітні засоби та аналітичні методики та спрямована на досягнення певного ре-
зультату. Вона має місце і на різних стадіях дії механізму правового регулювання. Слід наголо-
сити, що об’єктом цього виду діяльності є соціальна інформація, яка повинна бути достовірною 
та достатньою для отримання певних результатів.

Насамперед слід зупинитися на доктринальному визначенні такого поняття, як інформація. 
Більшість учених схильні розглядати інформацію як відомості чи дані про певні явища чи по-
дії. Так, Т. Костецька, аналізуючи цю категорію, виокремлює такі її правові ознаки: це відомості 
про події та явища; відомості, що відбуваються у суспільстві, у державі, у навколишньому при-
родному середовищі; відомості, які мають бути документованими або публічно оголошеними 
[3, с. 44–45]. Низка вітчизняних учених розглядають інформацію як особливу форму вираження 
об’єктивної реальності, пов’язану з відображенням останньої у процесі взаємодії живих істот між 
собою та з неорганічною природою, що спонукає їх до виконання певної роботи [4, с. 5]. 

Подібне трактування інформації свідчить про її багатоаспектний характер, проте більшість 
учених схильні розглядати її як певні відомості, що мають певну форму збереження або публічно 
оголошені. Водночас інформація, що має місце в суспільстві, набуває соціального характеру.

В енциклопедичних словниках під соціальною інформацією розуміють знання, повідомлення, 
відомості про відносини людей, стан та характер розвитку соціальних процесів, умови життє- 
діяльності, суспільне становище індивідів та соціальних груп, взаємодії їх інтересів [5, с. 31].

 Різновидом соціальної інформації є правова інформація. Слід погодитися з думкою, що право-
ва інформація – це сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про право, 
його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопору-
шення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо [6, с. 25].

З точки зору дії механізму правового регулювання в нормі права закладено певні відомос-
ті у вигляді суб’єктивних прав та юридичних обов’язків. Ця інформація не лише зберігається 
та накопичується, вона використовується, поширюється на інших суб’єктів у процесі реалізації  
норми права через такі її форми, як дотримання, виконання, використання та застосування норми 
права.

Правова аналітика має наукову цінність та практичне значення. Вона надає можливість ви-
рішити низку завдань, а саме: орієнтованість на передбачення тенденцій розвитку суспільства 
чи держави, обґрунтування необхідності впорядкування суспільних відносин шляхом прийняття 
відповідних нормативно-правових актів, необхідності проведення експертизи цих актів на пред-
мет позитивних чи негативних наслідків їх дії, наявності прогалин чи колізій в законодавстві 
загалом, управління ризиками, робота з великим обсягом даних, підвищення ефективності дії 
всього механізму правового регулювання тощо. Зазначене свідчить, що правова аналітика може 
бути задіяна на різних стадіях дії механізму правового регулювання, а саме: і на етапі створення 
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його нормативної основи, оскільки спонукає до вивчення намірів суспільства, його конкретних 
структур чи певних соціальних груп щодо впорядкування суспільних відносин в тій чи іншій сфе-
рі, а також дає аналіз непередбачуваних шляхів розвитку суспільних відносин та впливає на вибір 
та прийняття рішень. Вона також має місце в процесі виникнення прав та обов’язків суб’єктів, 
спонукає суб’єктів до здійснення юридично значущої поведінки. Правова аналітика може бути 
задіяна також на етапі реалізації правових норм, що надасть можливість досягти бажаного ре-
зультату.

Правова аналітика, методи якої застосовуються у процесі аналізу ефективності механізму пра-
вового регулювання, повинна відповідати певним вимогам, серед яких слід зазначити такі: своє-
часність, оперативність, обґрунтованість, якість, повнота тощо.

Своєчасність здійснення аналітичної діяльності дозволить оцінити об’єктивні процеси, що  
мають місце в суспільстві, державі, в процесі діяльності правотворчих та правозастосовних орга-
нів чи проблемну ситуацію та надасть можливість прийняти виважене, науково обґрунтоване та 
своєчасне рішення правового регулювання чи дії складових механізму правового регулювання.

Динаміка розвитку суспільних процесів, кризові явища, що мають місце в світі, ускладнення 
соціальних систем вимагають оперативності в осмисленні цих явищ та прийнятті відповідних 
рішень.

Важливим моментом в аналітичній діяльності, якщо вона містить інформаційну складову, є 
якісний показник у її здійсненні. Оскільки аналізується певна інформація, яка може буди не-
достовірною, суперечливою, в деяких випадках навіть неконтрольовано. Зазначене вимагає  
обґрунтування отриманої інформації, логічної послідовності в процесі використання аналітичних 
технологій та їх практичної значимості. Все це також впливає на повноту тих висновків, які ро-
бляться, та рішень, що приймаються. Тому на різних етапах дії механізму правового регулювання 
правовій аналітиці потрібно відводити визначальне місце, що сприятиме ефективності та дієвості 
функціонування даного механізму.

Правова аналітика має функціональну спрямованість. Функції права є підґрунтям для ви-
окремлення функцій різноманітних юридичних конструкцій, загалом, та функцій правової ана-
літики, зокрема.

 У зв’язку з цим Н. Оніщенко функції правової аналітики розділяє на дві групи, а саме: тео-
ретичні, що забезпечують розвиток і якісний приріст знань, та прагматичні, спрямовані на вирі-
шення завдань юридичної практики. Вчена до теоретичних функцій відносить гносеологічну (піз-
навальну), евристичну, прогностичну, критичну. До прагматичних функцій віднесено функцію 
сприяння законотворчості, функцію забезпечення належного тлумачення законодавства, функ-
цію сприяння правозастосовній практиці, інтеграційну та освітньо-педагогічну [7, с. 118–119].

Серед доктринальних функцій правової аналітики слід виокремити такі їх різновиди: пізна-
вальну, прогностичну, інформаційну, комунікативну, координаційну тощо. Зазначені функції є 
напрямами впливу різноманітного правового інструментарію на суспільні відносини, з метою їх 
упорядкування. Вони відіграють важливу роль в механізмі правового регулювання.

Пізнавальна функція правової аналітики зорієнтована на накопичення, аналіз та отримання 
нових знань, виявлення закономірностей і тенденцій розвитку в правовій сфері.

Прогностична функція правової аналітики спрямована на вивчення об’єкта пізнання, а в цьому 
разі таким об’єктом є механізм правового регулювання. Зазначена функція реалізується шляхом 
аналізу та оцінки отриманих даних щодо об’єкта прогнозування відповідно до тієї мети, яка була 
поставлена. Зазначене надає можливість прослідкувати тенденції та закономірності в правово-
му регулюванні, виявити колізії та суперечності, недосконалість законодавства, можливі ризики 
з метою їх попередження чи усунення. 

Правовій аналітиці властива також інформаційна функція, сутність якої полягає у виявленні, 
накопиченні, обробці та фіксації відомостей чи даних щодо об’єкту пізнання. Це сприятиме ство-
ренню на основі цієї інформації певної моделі правового регулювання та забезпеченню ефектив-
ності механізму правового регулювання.

З інформаційною функцією правової аналітики тісно пов’язана комунікативна. Вона спря-
мована на передачу та прийняття інформації, формування певних поглядів, взаємопорозуміння 
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в оцінках явищ і процесів. На цьому етапі може бути задіяна і координаційна функція, яка перед-
бачає погодження дій суб’єктів, орієнтаційну спрямованість на досягнення певного результату 
діяльності.

Висновки. Узагальнюючи, слід наголосити, що забезпечення ефективності правового регулю-
вання та дієвості, результативності його механізму здійснюється шляхом своєчасного й належно-
го використання інструментарію правової аналітики.

Правова аналітика сприяє ґрунтовному аналізу правових явищ і процесів, формуванню науко-
во обґрунтованих висновків та пропозицій, виявляє як позитивні, так і негативні сторони право-
вого регулювання та дії його механізму. Результати аналітичної діяльності використовуються для 
подолання проблемних ситуацій та з метою підтвердження позитивного правового впливу.
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Тарахонич Т. І. Правова аналітика та її роль у механізмі правового регулювання
У статті охарактеризовано правову аналітику на різних рівнях наукового пізнання, а саме: як юридичну 

категорію та як вид діяльності. Розглядаючи правову аналітику як юридичну категорію, наголошується, що 
вона має як наукову, так і практичну складову. Розглядаючи правову аналітику як вид діяльності, підкреслю-
ється необхідність враховувати ті особливості, які їй притаманні. Зазначається, що досить часто в науковій лі-
тературі використовується такий термін, як інформаційно-аналітична діяльність. Наголошується, що правова 
аналітика має наукову цінність та практичне значення. Вона надає можливість вирішити низку завдань, серед 
яких підвищення ефективності дії механізму правового регулювання.

Ключові слова: аналітика, правова аналітика, аналітична діяльність, інформаційно-аналітична діяльність, 
інформація, механізм правового регулювання.

Tarakhonych T. Legal analytics and its role in the mechanism of legal regulation
The article emphasizes that legal analytics is not a new direction in ensuring the effectiveness of the mechanism of 

legal regulation. But along with this, in the legal literature this problem is not given enough attention, which causes the 
need to determine the place of legal analytics among legal instruments.

Тhе legal analytics is characterized from point of view of different levels of scientific knowledge, namely: as a legal 
category and as a type of activity.

Considering legal analytics as a legal category, it is emphasized that it has both a scientific and a practical compo-
nent. At the doctrinal level, legal analytics is considered as an important direction in the analysis of legal reality at the 
scientific and intuitive level through the use of appropriate techniques, principles and methods of scientific knowledge.

The author analyzes the practical component of legal analytics, that implies the implementation of certain actions 
through the use of various tools and techniques, indicating its predictive orientation. The legal analytics provides an 
opportunity for the relevant structures to adopt the most optimal, well-balanced solution in the process of solving a 
particular problem.

Considering legal analytics as a type of activity, emphasizes the need to take into account those features that are 
inherent to it. Analytical activity in the legal sphere is carried out within the boundaries of a society or state, it is carried 
out by the relevant subjects, in the process of this type of activity an appropriate tool is used, its purpose is the collec-
tion, accumulation, processing of certain data, as well as the analysis, synthesis and comparison of legal phenomena and 
processes, which indicates on prognostic orientation of legal analytics.

It is noted that such term as informational and analytical activity is used quite often in the scientific literature. 
Information-analytical activity is carried out in various spheres of public life, whis using various means and analytical 
methods and aimed at achieving a certain result.

 Among the tools used by legal analytics, the important place belongs to the methods of system analysis, comparison, 
etc. They play a key role in the study of the object of knowledge, and in this case – the mechanism of legal regulation.

 It is emphasized that legal analytics has a scientific value and practical value. It provides an opportunity to solve 
a number of tasks, namely: orientation towards prediction of the development trends of a society or state, justification 
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for the need to streamline social relations by adopting appropriate normative legal acts, the need for an examination of 
these acts on the subject of positive or negative consequences of their actions, the presence of gaps or contradictions in 
legislation and in general, risk management, improving the effectiveness of the whole mechanism of legal regulation, 
etc. The above shows that legal analytics can be used at different stages of the mechanism of legal regulation.

The main functions of legal analytics and their role in ensuring the effectiveness of the legal regulation mechanism 
are analyzed.

Key words: analytics, legal analytics, analytical activity, information and analytical activity, information, mecha-
nism of legal regulation.
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ІНСТИТУТИ ПРОЗОРОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА ВЛАДИ ЯК ДІЄВИЙ 
ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ НОМЕНКЛАТУРНОМУ ПРАВОВОМУ НІГІЛІЗМУ

Постановка проблеми. Зловживання повноваженнями є найстійкішою формою прояву елі-
тарного номенклатурного правового нігілізму в українській правовій реальності, а отже, змен-
шення рівня корупційної діяльності, спрямованої на органи влади, нуліфікування сили впливу 
«лобістів», чия діяльність є корупційною – має бути основною метою будь-яких законодавчих 
ініціатив, які мають на меті впровадження новітніх для країни інституцій прозорої взаємодії сус-
пільства та влади. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Лобіювання було об’єктом наукового інтересу 
у декількох дисертаціях на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук: цивілізова-
ний лобізм розглядався у концептуальному та прикладному вимірах здебільшого як чинник по-
літичної культури, досліджувалися теоретичні засади та практичні реалії політичного лобіювання 
в Україні. Зазначені напрацювання використовуватимуться автором, який розглядає інститут ло-
біювання у правовому розрізі, безпосередньо як інструмент протидії номенклатурному право-
вому нігілізму.

Метою статті є дослідження існуючих інститутів прозорої взаємодії суспільства та влади, 
у яких автор вбачає дієві інструменти протидії номенклатурному правовому нігілізму. Автором 
проаналізовано інститут лобіювання та можливість його впровадження у сучасних українських 
правових реаліях, з метою усунення нелегальних методів впливу на прийняття владних рішень, 
створення системи демократичних цінностей.

Основні результати дослідження. Недостатній рівень залученості громадськості до процесу 
прийняття політичних рішень забезпечує простір для маніпуляцій державних посадовців і в ре-
зультаті уповільнює темп демократичних перетворень у державі. Позитивний вплив на підви-
щення рівня політичної культури суспільства та рівня взаємодії груп інтересів передбачається від 
впровадження в українську правову реальність добре інституцій прозорої взаємодії суспільства 
та влади, що добре зарекомендували себе у світовому досвіді.

Лобізм, лобіювання (англ. lobbyism, lobbying, government relations, public affairs, public 
advocacy) має безліч визначень, залежно від контексту і ставлення до явища. Загальновживаним 
є визначення, відповідно до якого лобізмом визнається діяльність зацікавлених груп, об’єднаних 
на основі спільних інтересів, які прагнуть впливати на владні структури з метою прийняття най-
більш вигідних для себе рішень.

У юридичній літературі відсутня єдина думка щодо сутності лобістської діяльності та її впли-
ву на систему демократичних цінностей. Існуючі позиції можна поділити на дві основні. 

Одні дослідники, що не розривають лобізм та корупцію, обережно сприймають лобізм у сус-
пільно-політичній системі, вважаючи, що він розмиває суспільства, перетворюючи демократичні 
інститути в інструменти впливу на владу з боку окремих груп інтересів. Переслідуючи зазначене 
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ставлення до лобізму, йому протидіють як явищу, яке просуває приватні інтереси та фактично 
збігається корупцією, є формою прояву останньої. Прихильники зазначеного підходу вважають, 
що лобізм не відповідає народному представництву, оскільки суперечить його суті, а отже, лега-
лізація лобізму фактично означатиме узаконення корупції. 

У науковій літературі лобізм поділяють на правомірний (або «світлий», «цивілізований») – 
під яким розуміється ефективне досягнення балансу всіх інтересів за допомогою встановлених 
законом способів та неправомірний (тіньовий, «темний», «нецивілізований») – який означає не-
формальні способи впливу на прийняття рішень. 

Поряд з іншими дослідниками автор розрізняє корупцію та лобізм і, незважаючи на визнання 
деяких негативних рис останнього, позитивно оцінює сутність вказаного явища. Отже, зазначе-
ний поділ лобізму автор вважає недоречним, оскільки він спотворює сприйняття явища у сві-
домості пересічного громадянина. Понятійний апарат юридичної науки недвозначно визначає 
використання посадових можливостей з метою просування інтересів окремих осіб та власного 
збагачення власне як корупцію, і не потребує додаткових понять.

У контексті теми автор визначає лобізм як право суспільства і його структур впливати на 
рішення влади, яку обирає; передусім йдеться не про інтереси окремих осіб, а скоординова-
ну практику захисту інтересів неурядовими організаціями, фінансово-промисловими групами,  
етнічними спільнотами у визначений законом спосіб. 

На основі вивчення зарубіжної практики лобіювання встановлено, що лобістська діяльність є 
одним зі структурних елементів механізму взаємодії структур громадянського суспільства і дер-
жави в багатьох країнах світу [2, с. 19].

Лобізм врегульовано державою та визнано легалізованим політичним інститутом у Сполу-
чених Штатах Америки; з 1945 р. явище набуває судового тлумачення та згідно з постановою 
Верховного Суду в юридичному сенсі означає безпосередню взаємодію зацікавлених осіб із по-
садовими особами з метою просування власних інтересів. Зазначається, що згодом саме із вка-
заної моделі були запозичені механізми правового регулювання лобістської діяльності в інших  
англосаксонських і романо-германських правових системах. Нормативна база Німеччини, 
Франції̈, Австрії̈, Італії̈ нині встановлює різні форми представництва груп інтересів в органах 
законодавчої̈ та виконавчої̈ влади. Нині лобізм вважається одним із головних явищ, необхідних 
для життєздатної демократії. 

Соціологічне загальнонаціональне дослідження на тему «Адвокація і Лобізм – запит суспіль-
ства» [5], яке відбулося у період з 27 жовтня – 9 листопада 2017 р., виявляє, що 50 % українців 
допускають реалізацію інтересів різних груп громадян шляхом впливу на органи державної вла-
ди, залежно від конкретної ситуації і цілей; 23 % опитаних важко відповісти на запитання щодо 
доцільності впливу громадян на органи державної влади; 14 % – ставляться до впливу на органи 
державної влади переважно негативно і лише 13 % – сприймають взаємодію суспільства та влади 
цілком позитивно. Слід зазначити, що 69 % українців не знають значення понять «адвокація» та 
«лобізм». 

Що ж до визначення лобізму, то ближчим до нього поняттям 27 % від загальної кількості рес-
пондентів вважає легалізовану корупцію; така ж чисельність опитуваних сприймає лобізм як діа-
лог зацікавлених сторін, цивілізований і відкритий спосіб впливу на владу.

Особливий інтерес в автора викликали результати опитування щодо того, хто саме, на думку 
респондентів, практикує лобістську діяльність: на думку 39 % українців лобістами є діючі пред-
ставники законодавчої влади, депутати; 37 % вважають, що лобісти – це діючі представники ви-
конавчої влади та чиновники. Врешті-решт, лише 9 % громадян усвідомлюють, що суб’єктами 
лобіювання мають бути юристи, галузеві асоціації (промисловці, аграрії тощо).

Відсутність елементарних теоретичних уявлень в українському суспільстві щодо цивілізова-
них механізмів впливу на прийняття владними суб’єктами рішень, призводить до негативних оці-
нок зазначеного явища. 

Недостатній рівень правової культури, нерозвиненість правової активності громадян стає пе-
решкодою на шляху до ефективного використання прав і свобод останніми та сприяє розповсю-
дженню елітарного номенклатурного правового нігілізму. Правова ж активність пересічних гро-
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мадян істотно та всебічно впливає на прогресивний правовий розвиток суспільства на всіх рівнях, 
від громадян до посадовців, активізує удосконалення законодавства, виводить на якісно новий 
рівень правореалізаційну практику, сприяє ефективності роботи державно-правового механізму.

Сприйняття суб’єктами владних повноважень сутності державної служби настільки викривле-
но, що фактично навіть депутати вважають себе лобістами і використовують систему виборів для 
впровадження власних бізнесових інтересів чи інтересів певних фінансово-промислових груп. 
Водночас суб’єктами лобіювання повинні бути фізичні особи, спілки, організації, адвокатські 
об’єднання, асоціації, цілі діяльності яких є вплив легальними засобами на здійснення органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування своїх повноважень [4].

Використовуючи поділ лобізму на світлий та тіньовий, існуючий нині лобізм в Україні, що 
цілком очевидно, слід відносити до останнього; безпосередньо його асоціюють в українському 
суспільстві з корупцією [3, с. 29]. Як зазначають наукові джерела, становлення і розвиток так 
званого «тіньового» лобіювання в Україні, лобізму як неформального інституту, супроводжува-
лося відсутністю цивілізованої правової бази економічних відносин у поєднанні з неефективною 
діяльністю держави, прискореним розвитком конкретних механізмів локалізації тіньової еконо-
міки і збереженням зацікавленості представників владних структур нової держави в існуванні 
тіньових економічних відносин, відсутністю розвинених інститутів громадянського суспільства, 
наявністю тотальної корупції і клієнтизму, відсутністю розвинених і незалежних засобів масової 
інформації [2, с. 19].

Впровадження на законному рівні лобістської діяльності в Україні обґрунтоване необхідністю 
створення такого каналу суспільного тиску на владу, який важко повністю ліквідувати і на шляху 
якого не можна поставити нормативні бар’єри, що заборонятимуть діалог громадян з владою. 
Через лобістську діяльність мають висловлюватися інтереси, які не враховуються у публічно-
владних рішеннях іншими шляхами. Лобізм має на увазі відкритий діалог влади і громадянського 
суспільства, тому розглядається як інструмент захисту інтересів народу від свавілля впливових 
представників державної влади.

Відповідно, основними цілями правового регулювання лобістської діяльності повинні стати 
боротьба з корупційним лобізмом, протидія зрощенню бізнесу та влади, розвиток взаємодії орга-
нів державної влади та інститутів громадянського суспільства.

Таким чином, в Україні назріла потреба для виваженого та поступового законодавчого забез-
печення лобістської діяльності.

Станом на сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано два законопроекти, які стосують-
ся лобіювання, а саме від 19 січня 2017 р. № 5661 «Про публічну адвокацію» (далі – Законопроект 
№ 5661) [6] та від 20 вересня 2017 р. № 7129 Про забезпечення прозорості та законності комуні-
кації з суб’єктами владних повноважень» (далі – Законопроект № 7129) [7]. Автор пропонує роз-
глянути обидва законопроекти з точки зору можливості їх використання як інструмента проти-
дії номенклатурному правовому нігілізму, на предмет розкриття сутності лобіювання, основних 
принципів та суб’єктів такої діяльності.

Законопроект № 5661 передбачає врегулювання порядку здійснення діяльності, пов’язаною із 
забезпеченням публічної підтримки прийняття, зміни або скасування законів, інших нормативно-
правових актів, формування їх проектів, органами державної влади України, органами місцевого 
самоврядування України, іншими суб’єктами владних повноважень України, їх посадовими та 
службовими особами, а також депутатами всіх рівнів. 

Назва Законопроекту № 7129 сама по собі красномовно проголошує основну мету, якої праг-
не лобіювання в Україні. Стаття 1 цього документа, окрім визначення поняття лобіювання, яке 
принципово не відрізняється від поняття адвокації, містить визначення поняття комунікації з ме-
тою лобіювання (або лобістського контакту) – як методу лобіювання, спрямованого на передачу 
інформації між суб’єктом лобіювання з одного боку та суб’єктами владних повноважень, їх спів-
робітниками, посадовими особами, керівним складом щодо предмету лобіювання (в усній або 
письмовій формі, з використанням засобів наочного донесення інформації, електронного зв’язку, 
соціальних мереж тощо).
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Окрім принципів законності, доброчесності, справедливості, добровільності, прозорості та від-
критості, обома законопроектами визначено принципи верховенства права та гуманізму, а саме 
здійснення адвокації та лобіювання з урахуванням того, що людина, її права та свободи визна-
ються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності державних органів 
та органів місцевого самоврядування.

Обома законопроектами встановлено обмеження щодо суб’єкта, який має право здійснюва-
ти діяльність у сфері адвокації та лобіювання. Відповідно до Законопроекту № 5661 державний 
службовець або посадова особа місцевого самоврядування, суддя, народний депутат України, 
політична партія не можуть здійснювати діяльність у сфері адвокації. Серед обмежень перед-
бачених Законопроектом № 7129 міститься обмежена на право фізичної особи, що підпадає під 
заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади» бути засновником, учасником чи 
акціонером суб’єкта лобіювання.

Серед прав, які пропонується надати законопроектами суб’єкту адвокаційної діяльності та ло-
біювання, слід зазначити: право замовляти проведення експертиз, проведення досліджень з пи-
тань, щодо яких здійснюється лобіювання; право на підготовку та надання суб’єктам владних 
повноважень результатів соціологічних досліджень, експертно-аналітичних та інших матеріалів 
з питань, що є предметом лобіювання; право організовувати та проводити публічні заходи (круглі 
столи, конференції, семінари тощо) щодо нормативно-правових актів, їх проектів.

Також необхідно відзначити передбачений Законопроектом № 7129 обов’язок суб’єкта владних 
повноважень виділяти в робочий час не менше 15 годин на місяць для комунікації із суб’єктами 
лобіювання, подавати звіти про свою нормотворчу діяльність, яка була об’єктом лобіювання.

Слід зазначити, що здійснення лобіювання за проголошеними принципами та у вищезазначе-
ний спосіб, а саме за підтримки справді конструктивних законопроектів на які є запит суспіль-
ства, підвищення рівня розробки технічних аспектів законопроектів за рахунок їх кваліфікова-
ного експертного забезпечення, відкриває по-справжньому прозорий доступ до законотворчого 
процесу групам тиску.

Вітчизняні науковці тяжіють до прогностичних сценаріїв розвитку лобізму в Україні, заува-
жуючи що без легітимізації лобіювання неможливий демократичний розвиток інших політичних 
та правотворчих процесів. Цивілізований лобізм як чинник політичної культури є інструментом 
збереження і вдосконалення ціннісно-моральних імперативів українського суспільства, чинни-
ком реалізації державних стратегій європейської інтеграції [1, с. 21].

Висновки. Слід зазначити, що в суспільній свідомості українців, на рівні стереотипів, лобізм 
досі розглядається здебільшого як складова корупційних процесів. Громада добровільно позбав-
ляє себе можливості впливу на прийняття владних рішень, через недостатньо розвинену правову 
активність. Імовірно, що саме це стримує інституціоналізацію лобіювання в Україні, поряд із 
відсутністю самого закону про лобістську діяльність, незважаючи на існуючі у Верховній Раді 
законопроекти. Відповідно, слід формувати розуміння лобіювання у громадській думці як важ-
ливої складової політичних процесів, діалогу влади і громадянського суспільства, як інструмента 
захисту інтересів народу.

Слід зазначити, що впровадження інституту лобізму є спробою створити нормативні правила 
для взаємодії влади та бізнесу, сприятиме ефективній боротьбі з елітарним номенклатурним пра-
вовим нігілізмом. Лобістська діяльність, проваджувана у правових межах, має всі перспективи 
стати інструментом громадянського суспільства, який останнє ефективно використовуватиме для 
впливу на формування владних рішень. Популярність корупційних схем свідчить про наявність 
істотного запиту на лобіювання, проте наразі пропозиція передбачає виключно непрозорі методи.

Цей та інші шляхи протидії елітарному номенклатурному правовому нігілізму, які пропонує 
і пропонуватиме практика, з огляду на складності їх реалізації потребуватимуть зусиль не одного 
покоління представників державних структур і громадських інституцій суспільств перехідного 
типу. Проте імплементування у законодавство України новітніх інститутів прозорої взаємодії 
суспільства та влади створює фундамент для побудови ефективного громадянського суспільства 
та є необхідним засобом становлення сучасної демократичної держави.
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Тучіна О. М. Інститути прозорої взаємодії суспільства та влади як дієвий інструмент протидії номен-
клатурному правовому нігілізму

Стаття розглядає лобізм з точки зору інституту, який здатний бути дієвим інструментом протидії елітарно-
му номенклатурному правовому нігілізму в українському суспільстві. Використовуючи легальні методи впли-
ву на прийняття рішень органами влади, спрямовуючись на просування інтересів цілих галузей, лобіювання 
здатне виступити інститутом прозорої взаємодії суспільства та влади і поступово дискредитувати існуючу 
наразі практику кулуарних домовленостей щодо інтересів окремих суб’єктів, які неодмінно супроводжується 
корупційною складовою. За умов повноцінного імплементування в українську правову реальність інституту 
лобіювання, останній зробить невигідним короткотривалий ефект, що досягається завдяки тіньовим перемо-
винам, та орієнтує на довготривалий ефект, що досягається шляхом офіційного діалогу зацікавлених суб’єктів 
із представниками влади. Використання апробованих часом механізмів, які пропонує практика, зокрема офі-
ційного лобіювання, усуватиме елітарний номенклатурний правовий нігілізм як на рівні правотворчості, так 
і на рівні правозастосування.

Ключові слова: номенклатурний правовий нігілізм, елітарний правовий нігілізм, правовий нігілізм влади, 
корупція, лобізм, принципи лобіювання, адвокація.

Tuchina O. Institutes of transparent interaction between society and government as an effective tool for 
counteracting nomenclature legal nihilism

The current state of development of the Ukrainian state is characterized by two diametrically opposite tendencies: 
the aspiration to the standards of a democratic and lawful state, on the one hand, and not developed to the proper level 
of legal culture, partly deformed legal consciousness on the other. One kind of such a deformation of legal conscious-
ness was precisely the elitist nomenclature of legal nihilism.

The article considers lobbying in terms of the institute, which is capable of acting as an effective tool for coun-
teracting elitist nomenclature legal nihilism in Ukrainian society. The problem of legal nihilism of state officials has 
always been present in Ukrainian society and has not been eroded as of today, as the European integration of Ukraine 
proclaims, the transition from «the Soviet past» to new democratic values has been proclaimed. 

Using legal methods of influencing the decision-making authorities directing to promote the interests of entire 
industries, lobbying is able to make the institute a transparent interaction between society and the government and 
gradually discredit currently existing practice of unofficial arrangements for the interests of individual actors who 
invariably accompanied by corruption component. Given the full implementation of the Ukrainian legal reality of the 
lobbying institute, the latter will disadvantage a short-term effect achieved through shadow negotiations, but focuses 
on the long-term effect achieved through an official dialogue of interested actors with government officials. Using time 
tested mechanisms offered by the practice, including the official lobbying away the elite nomenclature legal nihilism 
at the level of law-making, and the level of enforcement. 

The study of legal nihilism of state officials, or «elitist» (nomenclature) legal nihilism, is especially relevant for a 
country that has chosen one of the main areas of its state policy to fight corruption, which is being followed in reform-
ing national anti-corruption legislation, anti-corruption orientation of judicial, tax and administrative reform, reform 
of criminal justice.

Key words: nomenclature legal nihilism, elitist legal nihilism, legal nihilism of power, corruption, lobbyism, prin-
ciples of love, advocacy.
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ДОСТУП ДО ПРАВОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: 
ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Постановка проблеми. Становлення і розвиток інформаційного суспільства є характерною 
рисою ХХІ ст. Саме в інформаційному суспільстві стрімко розвиваються інформаційні і кому-
нікаційні технології, створюються сприятливі умови для ефективного використання отриманої 
інформації у вирішенні найважливіших державних питань. Розвинені, демократичні країни,  
обравши шлях розвитку інформаційного суспільства, формують різні шляхи його побудови. Вар-
то зазначити, що становлення інформаційного суспільства обумовлене не лише культурними, 
соціально-економічними і політичними відмінностями, а й правовими у поєднанні з інформацій-
но-технічним потенціалом окремих країн. 

Право на інформацію є одним із найважливіших прав людини і громадянина. Повноцінна ре-
алізація цього права та забезпечення вільного доступу до інформації має надзвичайно важливе 
суспільне значення, оскільки забезпечує не тільки формальну, а й реальну участь громадян у жит-
ті держави.

Роль інформаційного суспільства у правовій та політичній сферах полягає у тому, що свобода 
одержання і поширення інформації впливає на сам правовий та політичний процес, трансфор-
мація якого проявляється у зростанні участі та досягненні консенсусу між різними соціальними 
верствами населення [1, с. 66]. Активний розвиток інформаційного суспільства породжує новий 
виток правової та політичної культури з більш ширшою реалізацією основоположних прав та 
свобод кожного громадянина через електронні засоби комунікації. Це, зі свого боку, сприяє демо-
кратичним процесам і змінам всередині держави. Стають більшими можливості для прояву пра-
вової активності громадян, що одержують ширший доступ до нормативно-правових актів і мають 
можливість висловлення своєї точки зору через електронні носії інформації [2, с. 77]. 

Все більше дослідників демократії схиляються до думки, що стара форма побудови демократії 
та функціонування правової системи вже «не підходить» суспільству, де все більша кількість лю-
дей може отримувати все більше інформації з різноманітних соціальних і політичних питань че-
рез доступ до інформаційних технологій і за допомогою цих технологій формувати свою думку. 
Саме тому проблема становлення та розвитку інформаційного суспільства, «суспільства знань» є 
досить актуальною та потребує подальшого дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ідея інформаційного суспільства з’явилася у до-
слідженнях 60–70 рр. ХХ ст. Вперше термін «інформаційне суспільство» було використано у пра-
цях японських дослідників: М. Махлуп, Й. Масуда та Т. Сакайя. Концепція набула неабиякого 
розвитку у дослідженнях як американських, так і європейських теоретиків: А. Тоффлер, У. Дай-
зард, Ж. Еллюль, Г. Кан, М. Порат, які наголошували на ролі інформаційного розвитку суспіль-
ства як нового історичного етапу розвитку цивілізації. Інформаційне суспільство, в якому людина 
може накопичувати, розповсюджувати та отримувати інформацію, розглядали і вітчизняні вчені 
(В, Бебик, В. Цимбалюк, М. Вершинін, І. Головко та ін.). Питання правової поінформованості сус-
пільства неодноразово були об’єктом наукових розвідок, зокрема: І. Арістової, І. Бачило, В. Гав-
ловського, І. Жаровської, А. Копилова, А. Марущака, Є. Талапіної, В. Тарасенко та ін. 

Метою статті є дослідження правової інформованості суспільства як необхідної умови функ-
ціонування правової системи сучасної демократичної держави в умовах розвитку новітніх інфор-
маційних технологій та запровадження електронного врядування.

Основні результати дослідження. Новітні інформаційні технології стали одним із наи-
̆важливіших чинників, що впливають на розвиток суспільства. Становлення в Україні інфор- 
маційного суспільства неможливе без широкого використання в усіх сферах суспільного життя 
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нових інформаційних технологій, підвищення ролі інформаційних ресурсів у формі електрон- 
них даних, динамічного розвитку глобальної комп’ютерної мережі Інтернет та доступу до неї 
широкого кола користувачів. 

Гарантоване Конституцією України право на інформацію стає дедалі важливішим елементом 
існування демократичного суспільства. Крім того, Рекомендація Ради Європи «Про захист даних 
і свободу інформації» встановлює, що інформаційні права, закріплені Європейською конвенцією 
про захист прав людини і основоположних свобод, повинні трактуватися максимально широко, 
враховуючи свободу пошуку інформації та обов’язок влади забезпечувати доступність інформа-
ції, що має суспільне значення [3]. Женевська декларація принципів інформаційного суспільства, 
зі свого боку, визначає, що «забезпечення кожному можливості мати доступ і робити внесок до 
інформації̈, ідей і знань є необхідним елементом відкритого для всіх інформаційного суспіль-
ства» (п. 24) [4]. 

Основним у цьому контексті женевським принципом, на який варто звернути увагу, є те, що 
інформація, яка є публічним надбанням, має бути легкодоступною для підтримки інформаційного 
суспільства і захищеною від незаконного присвоєння. Публічні установи, такі як бібліотеки й 
архіви, музеї, колекції̈ культурних цінностей̆ та інші суспільні пункти доступу відповідно до за-
значених принципів слід зміцнювати для того, щоб сприяти збереженню документальних записів 
і вільному та рівноправному доступу до інформації̈ [5, с. 36]. 

Умови, які визначають рівень правової̈ поінформованості суспільства, безпосередньо пов’язані 
з удосконаленням діяльності держави на шляху побудови сучасного інформаційного простору, 
підвищення ефективності функціонування системи державних органів, що створюють законо-
давство, підтримують його в дієвому стані, а також інформують про зміст його приписів. Цілком 
очевидною є необхідність створення сучасної̈ системи інформаційно-аналітичного забезпечення 
законотворчої̈, нормотворчої, правозастосовної діяльності, що, безперечно, позначиться на ефек-
тивності дії законодавства загалом, рівні усвідомлення його приписів членами суспільства. 

Доступна в електронному вигляді правова інформація, що надходить від держави, сприяє роз-
витку її діалогу з громадянами, підвищує їхню правову поінформованість. Демократична дер-
жава як інструмент покликана сприяти інтересам суспільства, людей із впровадженням в органи 
державної влади інформаційних та телекомунікаційних технологій. Зі свого боку така держава 
отримує нові можливості для інформування своїх громадян, врахування їхньої громадської дум-
ки з головних питань, підвищення ефективності своєї роботи, відкритої інформаційної взаємодії 
з громадськістю тощо [6, с. 138].

Керуючись саме такими цінностями, протягом останніх декількох років державні та місцеві 
органи влади зарубіжних країн все частіше зверталися до прийняття концепції електронного уря-
дування (система надання державних послуг громадянам та організаціям в електронній формі), 
яка «стосується надання інформації та послуг через Інтернет або інші цифрові засоби» [7, с. 16]. 
Типи послуг, пропоновані через мережу Інтернет, варіюються від надання інформації та онлайн-
звітності до надання можливості реєстрації транспортних засобів, отримання ліцензії на полю-
вання, заповнення бланків податкових декларацій, голосування тощо. Послугою, яка є найбільш 
широко доступною на урядових веб-сайтах, є публікація офіційної правової інформації.

Варто наголосити, що електронне урядування може мати позитивний ефект як для громадян, 
так і для державних органів влади. Воно може збільшити доступність урядової інформації та 
послуг, надавши такий доступ у будь-який час. Потенційний ефект від використання інформа-
ційних технологій в урядовій діяльності досить суттєвий і пояснюється зарубіжними науковцями 
в різних контекстах: це може зробити діяльність і правління уряду більш ефективними та прозо-
рими для громадськості [8; 9; 10]; електронне урядування може мати більш сприятливий вплив 
на громадян за допомогою комунікаційних можливостей і технологій, які працюють швидше та 
більш зручні для користувачів [11, с. 94]; представництво органів державної влади і місцевого 
самоврядування в мережі Інтернет знижує витрати на дистрибуцію для таких установ, усуває за-
тримку між виготовленням, поширенням та доступом до офіційної правової інформації, дозволяє 
своєчасно оновлювати таку інформацію, а також робити це швидше, ніж традиційні методи по-
ширення [12]. 
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ПРАВОВА АНАЛІТИКА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Інші дослідники теорії електронного урядування [13, с. 98] стверджують, що використання  
інформаційно-комунікаційних технологій може активізувати політичну взаємодію «між еконо-
мічною, освітньою, географічною та культурною галузями», тому що, теоретично, мережа Інтер-
нет може бути доступною для кожного члена суспільства.

Загалом варто наголосити на тому, що використання здобутків технологічного прогресу 
справляє позитивний вплив як на діяльність уряду, так і на процес підвищення довіри громадян 
до влади. Ми переконані, що, ті хто використовує урядові веб-сайти для отримання офіційної  
інформації чи певної державної послуги, з більшою ймовірністю формують позитивні переконан-
ня про здатність уряду вирішувати сучасні проблеми суспільства, розуміючи їх. 

У більшості розвинених країн світу інформаційно-комунікаційні технології були визначені 
основним засобом модернізації урядової діяльності задля підвищення результативності, надання 
вільного доступу до офіційної правової інформації тощо.

Впровадження новітніх інформаційних технологій у діяльність органів державної влади та 
місцевого самоврядування у процесі здійснення ними правотворчості, на нашу думку, обумов-
лене такими перевагами: забезпечення відкритості, прозорості й транспарентності органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування; надання широкого доступу до правової інформації, 
можливості постійного користування нею, підтримання її в актуальному стані; економія часових 
і матеріальних ресурсів; підвищення рівня правової культури шляхом здійснення правової пропа-
ганди за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій; поліпшення якості 
та ефективності надання доступу до правової інформації, здійснення офіційного оприлюднення 
і досягнення його мети; модернізація, дебюрократизація влади й наближення її до громадян; роз-
виток демократизації суспільства, наближення до світових стандартів надання доступу до інфор-
мації тощо. Зазначені переваги застосування органами державної влади та місцевого самовря-
дування інформаційних технологій будуть особливо відчутними у зв’язку зі швидкими темпами 
правотворчості в нашій державі.

Основними ж завданнями органів державної влади та місцевого самоврядування повинно ста-
ти налагодження механізму використання здобутків інформаційно-комунікаційних технологій як 
перспективного ресурсу для офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та доведення 
їх змісту до відома зацікавлених осіб. Зокрема, нині більшість органів державної влади та місце-
вого самоврядування мають надавати доступ до офіційних текстів нормативно-правових актів за 
допомогою використання інтернет-ресурсів, насамперед єдиного веб-сайту, призначеного для їх 
офіційного оприлюднення. Це – важливий механізм, який повинен стати пріоритетом у роботі 
органів державної влади.

Висновки. Таким чином, національна політика розвитку інформаційного суспільства в Украї-
ні повинна ґрунтуватися на засадах пріоритетності науково-технічного й інноваційного розвит-
ку держави; формування необхідних для цього законодавчих і сприятливих економічних умов; 
всебічного розвитку загальнодоступної інформаційної інфраструктури, інформаційних ресурсів 
і забезпечення повсюдного доступу до телекомунікаційних послуг та інформаційно-комуніка-
ційних технологій; сприяння збільшенню різноманітності й кількості електронних послуг, за-
безпеченню створення загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів; поліпшення 
кадрового потенціалу; посилення мотивації щодо використання інформаційно-комунікаційних 
технологій; широкого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у науку, освіту, 
культуру, охорону здоров’я, охорону навколишнього середовища; гарантування інформаційної 
безпеки.

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що пріоритетність науково-технічного та інно-
ваційного розвитку поставила перед усіма органами державної влади та місцевого самоврядуван-
ня нові вимоги, зокрема й стосовно процедури та підходів до оприлюднення офіційної правової 
інформації. Удосконалення цієї процедури в контексті вимог правової інформатизації потребує 
насамперед удосконалення координації діяльності органів державної влади та місцевого самовря-
дування щодо створення нових елементів інформаційної інфраструктури, формування електро-
нних інформаційних ресурсів, котрі необхідно використовувати з метою правової інформатизації 
суспільства, впровадження механізмів надання органами державної влади та місцевого самовря-
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дування інформаційних послуг із використанням мережі Інтернет, залучення ідей та інвестицій 
з приватного сектору, який вже має безпосередній досвід у цьому напрямі.

На наше переконання, всі ці основні елементи неможливо повноцінно реалізувати за відсут-
ності пропагування переваг побудови відкритого інформаційно-правового суспільства – від ви-
користання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій вразливими верствами насе-
лення до створення новітніх знань і конкурентоспроможних технологій. 
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Удала Я. М. Доступ до правової інформації: погляд крізь призму новітніх інформаційних технологій 
Статтю присвячено дослідженню питання доступу до правової інформації в контексті розвитку новітніх 

інформаційних технологій та запровадження електронного урядування. Розглядається поняття правової по-
інформованості суспільства як необхідної умови функціонування правової системи сучасної демократичної 
держави. Аналізуються основні ідеї концепції електронного урядування. Визначаються переваги та перспекти-
ви впровадження новітніх інформаційних технологій у діяльність органів державної влади та місцевого само-
врядування у процесі здійснення ними правотворчості. 

Ключові слова: інформаційне суспільство, правова інформація, новітні інформаційні технології, електронне 
урядування.

Udala Y. Access to legal information: a view through the prism of the latest information technologies
The article is devoted to the study of access to legal information in the context of the development of the latest infor-

mation technologies and the launch of e-government. The concept of legal awareness of society is considered as a neces-
sary condition for the functioning of the legal system in a modern democratic state. The key ideas of the e-governance 
concept are analyzed. The advantages and perspectives of implementation of the newest information technologies in the 
state and local authority’s lawmaking process are determined. 

Establishment and development of the information society is an inherent feature of the XXI century. Information 
and communication technologies are rapidly developing in the information society, and are advantageous conditions for 
effective use of the obtained information in solving the most important state issues. 

The right to information is one of the most important human and citizen rights. The full implementation of this right 
and ensuring free access to information is of the highest importance to the public since it provides not only formal but 
the real participation of citizens in the life of the state. 

The role of the information society in the legal and political areas is to provide freedom in receiving and distribu- 
ting the information, which has an impact on the legal and political processes. The evidence of the transformation of 
the above processes is growth of participation and consensus found among different social groups of the population.

The active development of the information society generates a new round of legal and political culture with a wider 
implementation of the fundamental rights of every citizen through electronic means of communication. This, in turn, 
promotes democratic processes and metamorphosis within the state. More opportunities emerge for the legal activity 
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of citizens who have wider access to legal documents and regulations and have the possibility to express their point of 
view through electronic media.

An increasing number of democracy researchers tend to believe that the old form of building democracy and the 
functioning of the legal system is no longer «suitable» for a society where more and more people can receive more 
information on different social and political issues through access to information technologies. Through these technolo-
gies, citizens shape their opinions on a variety of issues. That is why the problem of the establishment and development 
of the information society, «knowledge society» is quite relevant and requires further research.

Key words: information society, legal information, modern information technologies, e-government.
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ПРАВОВА, СЕМАНТИЧНА ВИВАЖЕНІСТЬ  
ЯК СКЛАДОВА ОБІЗНАНОСТІ В ПРАВІ

Постановка проблеми. Сучасне право є таким, що вчасно повинне реагувати на всі виклики 
нашого життя. Одна з проблематик, яка обговорюється під час визнання ефективності, дієвості, 
конструктиву права, пов’язана з семантичною виваженістю правових норм, а отже, з «сутнісним» 
навантаженням категорії «дефініція».

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вимога семантичної виваженості права виникла 
ще за часів Стародавнього Риму. Ця проблема стосується дефініціарного насичення права, тоб-
то дефініцій, визначень, терміно-понять, правопізнавальних конструкцій, про що неодноразово 
йшлося ще від часів Аристотеля, Полібія, Дж. Локка, Р. Декарта. У сучасну добу проблема тлума-
чення широко висвітлюється у підручниках з теорії держави і права, проте, на жаль, менше здо-
була свого доктринального вивчення. Серед окремих праць хотілося б передусім звернути увагу 
на наукове видання «Законодавча дефініція: логіко-гносеологічні, політико-юридичні, морально-
психологічні і практичні проблеми» (колектив авторів), а також працю Т. Подорожної «Законо-
давчі дефініції: поняття, структура, функції».

Мета статті – розглянути сутнісні ознаки категорії «дефініція».
Основні результати дослідження. У сучасній юридичній літературі неодноразово порушу-

валася і порушується проблема семантичної виваженості права. Давно обговорені у межах на-
укової дискусії проблематики дефініційної (понятійної) визначеності. Зрозумілі позиції вчених 
і практиків щодо законодавчих та доктринальних дефініцій. Утім, як нам видається, ця пробле-
матика дуже важлива не тільки для представників доктрини чи практичного фахового осередку. 
Вона є вельми важливою також для пересічних громадян. Сьогодні великого значення набуває 
необхідність обізнаності в праві. Без належних дефініцій ця проблема не набуде практичного ви-
світлення.

Немає необхідності вкотре доводити, що якість нашого життя в той чи інший спосіб залежить 
від якості законодавства. Кожного дня представники і юридичної доктрини, і юридичної практи-
ки «ламають списи» в боротьбі за «законодавчу досконалість». Зрозуміло, втім, що яким би не 
був рівень (хай навіть найвищим) прийнятої норми, «оволодіння» нею, можливість користувати-
ся, розуміючи всю палітру наданих та гарантованих прав і свобод, залежить безпосередньо від 
такого явища, як обізнаність у праві.

Отже, структурно «обізнаність у праві» полягає в можливості ретельно ознайомитися, вивчити 
правові норми, тобто оволодіти тими знаннями в необхідному обсязі і на необхідному (для захис-
ту прав, свобод і законних інтересів) рівні.

Вивчення норм права передбачає багато різних складових, аспектів доктрини і практики як 
правотворчості, так і правореалізації. Безумовно, таке вивчення передбачає як інструментальні, 
так і сутнісні складові. Правотворчість – це специфічна діяльність, суб’єкти якої не можуть діяти 
без певних правил і вимог. Сукупність цих правил і утворює техніку правотворчості. Правила 
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правотворчості і правила правозастосування, правила формулювання нормативних і індивіду-
альних правових актів утворюють юридичну техніку. Правила юридичної техніки складалися 
протягом всього існування права. Зрозуміло, що юридична техніка – складне юридичне поняття. 
Традиційно юридична техніка розглядається як система правил і прийомів підготовки і прийнят-
тя найбільш досконалих за формою і структурою нормативних актів; відповідність змісту і форми 
нормативних приписів; доступність і простоту нормативних матеріалів. У такий спосіб «вивчен-
ня» передбачає і пов’язане з категоріально-понятійним апаратом. 

Не викликає сумнівів теза про те, що стандартизація термінів та їх дефініцій допоможе за-
безпечити визначеність термінологічної бази українського законодавства: запобігти колізіям, 
підвищити якість законодавчих актів, сприяти їх конструктивній дії, а отже, підвищить резуль-
тативність вивчення запропонованого юридичного продукту. Непересічного значення в цьому 
контексті здобувають дефініції.

Проблематика дефініцій була в центрі уваги від часів Аристотеля, безпосередньо нею опіку-
вався Дж. Локк. Р. Декарт вважав, що визначеність слів позбавить світ від половини помилок. 
Термін «дефініція» походить із латинської мови і в законотворчій діяльності використовується зі 
значенням: стисле визначення будь-якого поняття, яке відображає найістотніші ознаки предмета 
чи явища [1, с. 213]. 

Слід враховувати і ту обставину що досконалість дефініцій допоможе: а) нормуванню нашого 
розуміння юридичного тексту; б) удосконаленню техніко-юридичного інструментарію, без якого 
неможливо удосконалити правореалізаційні форми.

Спробуємо довести, що розв’язання проблеми законодавчих дефініцій на науковому та при-
кладному рівнях є не лише передумовою створення впорядкованої узгодженої системи законо-
давства, а й сприяє підвищенню якості та ефективності нормативно-правової бази загалом. 

Крім того, слід також зважити й на те, що дефініція може визначатись як поняття залежно 
і від тієї класифікації, яка пропонується у тому чи іншому дослідженні. Так, зокрема, найбільш 
уживаний поділ:

а) дефініції доктринальні (наукові);
б) дефініції легальні (законодавчі);
в) дефініції, що виникли в юридичній практиці.
Зазначимо, що у цьому контексті латинським синонімом слова «визначення» є «дефініція». 

Обидва терміни можуть вживатись як синоніми. Утім, більшість учених все ж таки використовує 
термін «дефініція», що, як неодноразово наголошувалося, пов’язано з тим, що визначення спря-
мовується на певний логічний процес, а також його результат.

Наступне питання, якому також потрібно приділити увагу, є терміни «правова», «юридична», 
«легальна», «законодавча», «нормативна» дефініції. Як вважає більшість представників юридич-
ної науки, ці терміни розрізняються за обсягом. Найбільш широкою при цьому є «правова (юри-
дична) дефініція». Вона фіксує ознаки правового поняття, тобто поняття, яким оперує юридична 
наука, законодавство і правозастосовна практика [2, с. 90].

Законодавчі (легальні) дефініції доцільно розглядати як різновиди правових. На думку бага-
тьох авторів (М. Давидова) є доцільним використовувати для їх позначення термін «нормативно-
правові дефініції». Називаючи дефініції легальними, законодавчими чи офіційними, ми вказуємо 
на форму їхнього існування, на спосіб юридичного закріплення: законодавчі – закріплені в зако-
ні; легальні, офіційні містяться в будь-якому нормативному акті, офіційному документі. У такий 
спосіб термін «нормативно-правова дефініція» підкреслює не так форму, як юридичну природу 
явища. Дійсно, кожна така дефініція являє собою окремий нормативно-правовий припис, що має 
формальну визначеність, цілісність і логічну завершеність.

Зрозуміло, що всі перераховані дефініції можна об’єднати в загальну групу правових дефіні-
цій і визначити їх спільні ознаки:

1. Дефініція повинна враховувати істотні якісні ознаки, які іманентно властиві явищу або 
предмету, що визначається.

2. Мова, що використовується у дефініції, повинна бути стислою, зрозумілою, непереванта-
женою спеціальними термінами, запозиченими з інших наукових спрямувань. В історичній ре-
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троспективі траплялися випадки, коли окремі нормативні акти (наприклад, Німецьке цивільне 
уложення 1900 р.) одержували назву «каучукові» правила, враховуючи дуже розтягнуті, багато-
сторінкові дефініції.

3. Крім того, слід враховувати і таку якість дефініцій, як її зв’язок із науковими теоріями, уза-
гальненнями, концепціями, тобто дефініція – це швидше «витвір» правової теорії, ніж юридичної 
практики. Хоч ця точка зору може вважатися небеззаперечно, оскільки певні дефініції мають 
своїм підґрунтям саме юридичну практику, її напрацювання. Йдеться, скажімо, про поняття конс-
титуційної скарги, хоча її дефініційному опрацюванню передували доктринальні обговорення 
(П. Євграфов, М. Костицький, А. Селіванов та ін.).

Проте все ж у ній більше узагальнень саме практичного ґатунку (Ю. Бакулін, І. Сліденко тощо). 
Крім того, слід зазначити, що зв’язок між правовими дефініціями і юридичною наукою має дво-
сторонній характер. Вчені і практики наголошують, що законодавче закріплення нової дефініції 
«не тільки вносить певні корективи у правозастосовну практику, а й обов’язково тягне за собою 
появу цілого комплексу наукових досліджень, присвячених ролі і значущості даної дефініції».

Таким чином, деякі дефініції стають результатом і засобом оновлення теоретичної бази за-
конодавства [3].

4. У жодному разі не слід ототожнювати правові дефініції з принципами права. Принципи 
права – керівні, основоположні начала. Вони беззаперечно належать до його основних механіз-
мів. Принцип – це завжди вихідне начало, ідея, а крім неї і норми, і соціальні відносини, оскільки 
принципи набувають нормативного і правозастосовного змісту.

Принципи розповсюджуються на багато сфер життєдіяльності людини. Вони реально пере-
творюються у дійсність, мають певне ідеологічне і виховне значення. Погоджуючись із тим, що 
принципи права у цьому викладі не є здобутком права якоїсь однієї держави або низки держав 
певного історичного періоду, слід зазначити, що вони відтворені всією історією права та всього 
правового розвитку, деякі з принципів сформовані ще в період появи римського права і втілилися 
та почали застосовуватися у різних історичних умовах.

Утім, хотілося б висловити думку, що правове поле кожної країни в кожний історичний період 
включає в себе дві складові: 1) загальні глибинні підвалини права, що відтворюють історію і вті-
люють правоприємство; 2) особливості, пов’язані зі специфікою кожної країни. Поєднання цих 
двох складових надає індивідуальну, неповторну «картину» права різних країн. Слід визнати, що 
всі вони в демократичних суспільствах спираються на загальну основу правових принципів [4].

Отже, слід усвідомлювати, що в різних темпоральних межах правові принципи можуть віді-
гравати і відіграють доволі різну роль у правовому та державному розвитку.

Так, у країнах зі сталою демократією, стабільним правовим порядком домінує принцип вер-
ховенства права, який пронизує всю правову тканину, є головним засобом і метою суспільного 
розвитку.

Принцип верховенства права є одним з основних, основоположних принципів правової ма-
терії, правової доктрини та правового життя. Він є визначальним при формуванні всіх інститу-
тів держави і суспільства загалом. У такому розумінні право є найвищою соціальною цінністю 
і найголовнішим суспільним орієнтиром. Саме на них має спиратися законодавець, закріплюючи 
загальнообов’язкові приписи, надаючи їм нормативного характеру.

Проте при загостренні кризових явищ та їх проявів, девальвації ідеалів законності, корупції 
в органах державної влади та управління, дискримінації прав людини, на наш погляд, в системі 
правових принципів неминуче починає домінувати принцип верховенства закону (не в розумінні 
його диктатури, а швидше в розумінні суверенітету закону).

Слід зазначити, що право, яке втілює принципи соціальної свободи, соціальної справедливос-
ті, демократизму, гуманізму, рівноправності, законності, принцип взаємної відповідальності осо-
би і держави залежно від багатьох внутрішніх та зовнішніх умов розвитку відповідної держави 
буде або менше, або більше регулювати відносини, відображені відповідними правовими прин-
ципами, а отже, мати більшу або меншу «насиченість» ними [5].

Що ж стосовно дефініцій – це не так сутність, «душа» певного явища чи предмета в сфері пра-
ва, як окреслення його назви означення загалом у Всесвіті інших понять та визначень правової 
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матерії. Крім того, не можна ототожнювати дефініції та аксіоми, оскільки останні є істинами, які 
не потребують доведення, тобто їх істинність існує вочевидь.

Дефініція – це визначення предмета чи явища в певних вимірах часу, але це не означає, що 
дефініції не підлягають переосмисленню та зміні, появі нових рис, які мають бути обов’язково 
в них відображені. Тобто дефініція порівняно з аксіомою – це істинна певного етапу наукового 
досягнення в тій чи іншій науковій площині.

5. Особливої уваги, на нашу думку, потребує призначення дефініції. Тобто її функціональна 
роль у правовому вжитку та розвитку правової матерії. Тобто «місія» правових дефініцій – чітко 
окреслювати відповідні поняття, а отже, бути орієнтирами поведінкового ґатунку. Причому, слід 
зазначити, що дефініції займають відповідне місце в «регулюючому» чи «охоронному» процесах 
права. Тому правовим дефініціям тією чи іншою мірою властиві «регулятивні» чи «охоронні» 
властивості як і власне нормам права взагалі. Отже, певні дефініції виконують своєрідні функції 
визначення «напрямів» поведінки, яка бажана або, принаймні, дозволена правом.

Висновки. Слід зазначити, що цей виклад більшою мірою стосувався саме змістовних харак-
теристик правових дефініцій. Крім того, існують так звані технічні або інструментальні їх харак-
теристики. Зокрема, до таких може належати аналіз розміщення правових дефініцій у різних ти-
пах нормативно-правових актів. Фахівці у сфері юридичної техніки неодноразово звертали увагу 
на слабкий аналіз конкретних правил розташування дефініцій.

Окремо хочемо наголосити, що проблематика, присвячена правовим (юридичним) дефініціям, 
не тільки не втратила свого значення, а й, навпаки, набуває все більшого значення у зв’язку з інте-
груванням вітчизняної нормативно-правової бази в європейський законодавчий простір.
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У статті розглянуто «сутнісне наповнення» категорії «дефініція», її ознаки та характеристики. Окремий 

вектор розгляду присвячений відмінностям принципів права та дефініцій, дефініцій та правових аксіом. Крім 
того, автор наголошує, що є істотні характеристики дефініцій та так звані інструментальні або технічні.

Ключові слова: право, правова дефініція, принципи права, правові аксіоми, норма права.

Khomenko О. Legal, semantic reasoning as a component of awareness of the law 
Modern law is one that must respond to the challenges of our lives and with it make it in time. One of the problems 

discussed in the recognition of efficiency, effectiveness, constructive law related to the semantic prudence law.
The principles apply to many areas of human activity. They actually become a reality with a certain ideological 

and educational value. While agreeing that the principles of law in this presentation is not an achievement of the rights 
of one of a State or several States a certain historical period, it should be noted that they are playing the entire history 
of law and all legal development, some principles are formed in the period of formation of Roman law and won their 
implementation and application in different historical conditions.

The rule of law is a basic, fundamental principles of the legal matter of legal doctrine and legal life. He is decisive 
in the formation of state institutions and society as a whole. In this sense the law serves the highest social value, the 
most important social reference. That they should be based legislator, establishing generally binding regulations, giving 
them normative.

As regarding definitions – is not so much the essence, «soul» of a certain phenomenon or object in the field of law 
as defining its name to denote a whole universe of other concepts and definitions of legal matter. In addition, one should 
not equate definitions and axioms that do not require proof that there is obviously their truth.

Definition – the definition of an object or phenomenon in certain dimensions of time, but that does not mean that the 
definition is not subject to reconsideration and change, the emergence of new features to be sure they displayed. That 
definition compared to the axiom is true certain stage of scientific achievement in a particular scientific plane.

It should be noted that this statement are more concerned is meaningful characteristics of legal definitions. In addi-
tion, there are the so-called technical tools or their characteristics. In particular, such analysis may include placing legal 
definitions in different types of regulations. It should be noted that experts in the field of legal technique repeatedly 
drawn attention to weak analysis of specific rules location definitions.

Key words: law, legal definition, principles of law, the legal axioms of the law.
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ПРИНЦИП РІВНОСТІ  
В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ УСРР–УРСР

Постановка проблеми. В ієрархії сучасних конституційних цінностей принцип рівності по-
сідає одне з найважливіших місць. Саме тому важливого значення набуває вивчення становлен-
ня принципу рівності в конституційному будівництві УСРР–УРСР. Цінність рівності, як зазна-
чає М. Савчин, полягає у забезпеченні можливостей реалізувати людиною свій потенціал, який 
закладений в неї природою та її соціальним досвідом. Такий стан речей спричинює неправо-
мірність дискримінації, тобто обмеження можливостей конкретної людини у соціальному сере- 
довищі за будь-якими ознаками, які зумовлювали надання переваг іншим за таких самих обста-
вин [1, с. 117].

Загальні уявлення про ієрархію конституційних цінностей у більшості дає структура консти-
туційних актів, а також їхній політичний, морально-етичний та ідеологічний виміри. На думку 
М. Савчина, конституційними цінностями можна вважати певні універсалії, що забезпечуються 
засобами правового захисту відповідно до конституції та визначають зміст її принципів і норм 
[1, с. 113 ]. Слід також наголосити на мінливості змісту принципу рівності залежно від теоретич-
них моделей, принципів та практики побудови суспільного і державного ладу конкретної країни 
в конкретний історичний період. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Категорія «конституційні цінності», на думку су-
часних науковців, зокрема, О. Білоскурської, Ф. Веніславського, Г. Ройзмана, М. Савчина, М. Са-
лея, О. Скрипнюка, охоплює основоположні принципи, ідеї, ідеали, які лежать в основі суспіль-
ного й державного ладу й забезпечують позитивні наслідки їхньої реалізації для окремої особи 
і суспільства загалом в процесі державно-правового розвитку [1–6]. 

Зокрема, М. Салей наводить таку систему конституційних цінностей: людина, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека, гідність та свобода людини, право на віль-
ний розвиток особистості, правова рівність, верховенство права, демократія, суверенітет і те-
риторіальна цілісність України, республіканська форма правління, Конституція України тощо  
[5, с. 108].

Досить чіткі уявлення про ієрархію конституційних цінностей, закріплених у конституційний 
актах 1917–1937 рр., дає праця А. Таранова «Основні принципи конституції Української РСР», 
опублікована у 1962 р. [7]. У ній автор наголошує на відсутності в тогочасній радянській лі-
тературі одностайності щодо поняття основних принципів Радянської Конституції та їх класи-
фікації. Утім, більшість науковців найважливішим принципом вважали диктатуру пролетаріату 
(Д. Гайдуков, С. Кравчук, С. Ронін, О. Лепьошкін та ін.). Принцип рівності в ієрархії принципів 
конституції посідав далеко не основне місце і трактувався як пролетарський інтернаціоналізм та 
рівноправність усіх націй і громадян незалежно від їхньої раси і національності [7, с. 4–8].

Мета статті – розкрити особливості становлення принципу рівності в системі конституційних 
цінностей УСРР–УРСР.

Основні результати дослідження. Теоретичним підґрунтям концепції принципу рівності, за-
кріпленої в конституційних актах УСРР–УРСР 1917–1937 рр., було вчення творців комуністичної 
ідеології, викладене, зокрема, у працях К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна, які вважали фіктивни-
ми так звані «буржуазні конституції» й не визнавали конституційний принцип рівності людини 
і громадянина в якості основного фундаментального принципу конституційно-правового стату-
су особи. Про що докладніше йдеться у статті «Концепція принципу рівності в конституційних  
актах УСРР–УРСР 1917–1937 рр.» [8, с. 515]. 



• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •   301

Худояр Л. В. Принцип рівності в системі конституційних цінностей УСРР–УРСР

Конституційно-правова думка українських більшовиків 1917–1937 рр., як зазначає О. Ми-
роненко, засновувалася на фундаментальному, стрижневому принципі у теоретичній спадщи-
ні класичного марксизму-ленінізму – принципі диктатури пролетаріату й у своїй концепції на-
родовладдя обмежувала категорію «народ» виключно колом трудящих, поділяючи їх на класи 
і прошарки – робітників, трудове селянство, солдатів («червоноармійців»), трудову інтелігенцію  
[9, с. 211]. Основоположними цінностям, які визначали місце принципу рівності в системі кон-
ституційних цінностей УСРР–УРСР 1917–1937 рр. були принцип диктатури пролетаріату та кла-
сового поділу суспільства, відповідно до яких вся влада в країні та повний обсяг прав і свобод 
могли належати лише трудящим. 

Зокрема, вже в резолюції «Про владу в Україні», прийнятій 11 (24) грудня 1917 р. І Всеукраїн-
ським з’їздом Рад (у Харкові) зазначалося: «…влада на території Української республіки нале-
жить «виключно Радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; на місцях – повітовим, 
міським, губернським та обласним Радам, а в центрі –  Всеукраїнському з’їздові Рад робітничих, 
солдатських і селянських депутатів, його Центральному Виконавчому Комітетові й тим органам, 
які він утворить. Україна оголошується республікою Рад робітничих, солдатських і селянських 
депутатів» [10, с. 3]. 

Як справедливо зауважував А. Таранов, у передконституційному законодавстві Радянської 
України (декретах, рішення з’їздів Рад) відкрито закріплювалася класова службова роль соціа-
лістичної демократії, як демократії виключно для трудящих, тобто відкрито заперечувалася фор-
мальна рівність експлуататорів і експлуатованих [7, с. 51].

У подальшому ця концепція втілилася у проекті Конституції УСРР 1919 р., який розроблявся 
спеціальною комісією ЦВК і РНК України. За рішенням ІІІ з’їзду КП(б)У за зразок було прийнято 
Конституцію РСФРР. 

Конституція 1919 р. проголошувала, що УСРР є організацією диктатури трудящих і експлуа-
тованих мас пролетаріату та найбіднішого селянства (ст. 1). У сфері будівництва державного 
життя УСРР закріплює владу за робітничим класом, встановлює право участі в здійсненні дер-
жавної влади виключно для трудових мас і абсолютно усуває пануючі класи від такої участі 
(п. б ст. 3); скасовує приватну власність (п. а ст. 3); надає виключне право користуватися по-
літичними правами (свободою усного і друкованого слова, зібрань і союзів) трудовим масам й 
усуває від користування цими правами пануючі класи і суспільні групи, що примикають до них 
(п. в ст. 3,); визнає свободу совісті та рівні права трудящих незалежно від расової і національної 
приналежності (ст. 32). Також у ст. 4 Конституції наголошувалося, що у зв’язку з вказаними 
обмеженнями політичних прав за класовою приналежністю та неблагонадійністю, відповідно 
до положень ст. 21 виборчих прав були позбавлені такі особи: ті, що використовують найману 
працю та живуть на нетрудові доходи (відсотки з капіталу, прибуток з підприємств та майна; 
приватні торгівці та торгові й комерційні посередники; монахи та служителі церков і куль-
тів; колишні служителі поліції, жандармерій та охоронних відділень та представники царської 
династії й члени їхніх сімей; душевнохворі та ті, що мають судимість. Натомість у ст. 30 за-
значалося, що виходячи із солідарності трудящих усіх націй, УСРР надає всі політичні права 
українських трудящих іноземцям, які проживають на території Української Республіки з метою 
трудової діяльності і належать до робітничого класу або до селянства, яке не використовує 
чужу працю [11].

Утім, необхідно зазначити, що задекларований принцип рівноправності для трудящих 
фактично був підмінений так званою «соціалістичною зрівнялівкою» [12, с. 84–90]. Зокрема, 
В. Нерсесянц наголошував, що соціалістична зрівнялівка – це не просто тотальне заперечення 
самого принципу будь-якого права (формальної рівності), але й заперечення саме з позицій 
вимоги так званої «фактичної рівності». Оскільки, відповідно до постулатів марксизму й ідей 
В. Леніна, принцип формальної рівності вважався буржуазним принципом. Тому розвиток від 
соціалізму до комунізму означав рух «подалі від формальної рівності – до фактичної, тобто 
до реалізації принципу «кожен за здібностями, кожному за потребами». Соціалістична зрів-
нялівка, зазначає В. Нерсесянц, підміняла собою відсутність права в ситуації неможливості 
правової рівності [12, с. 85].
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Ілюстрацією думки В. Нерсесянца можуть слугувати декрети робітничо-селянського уряду 
України, опубліковані 1919 р.: «Про вилучення надлишків хліба і встановлення твердих цін на 
них» та «Про відібрання надлишків одягу та білизни у буржуазії» [13, с. 96, 113].

Конституція (Основний Закон) УСРР 1929 р. [11] була побудована на тих же принципах, що й 
Конституція 1919 р. [8, с. 516–518]. Принцип рівності в нормах Конституції 1929 р. також втілю-
вався як інститут рівноправності виключно для трудящих і громадян соціалістичних республік. 
Зокрема, у ст. 5 зазначалося, що УСРР забезпечує політичні права для трудящих мас, без різниці 
статі, віри, раси і національності і цілком позбавляє цих прав експлуататорські класи. Грома-
дяни інших соціалістичних радянських республік мають на території Української соціалістич-
ної радянської республіки всі права і виковують всі обов’язки, встановлені для громадян УСРР 
(ст. 6). Статті 10, 11, 17, 19 повторювали положення, закріплені у відповідних статтях Конститу-
ції 1919 р. У статті 20 проголошувалося, що мови всіх національностей, що живуть на території 
УСРР, рівноправні й кожному громадянинові, незалежно від його національності, забезпечується 
цілковита можливість в його зносинах з державними органами і у зносинах державних органів 
з ним, у всіх публічних виступах, а також у всьому громадянському житті вживання рідної мови. 
Стаття 66 Конституції визначала перелік осіб, що наділялися виборчими правами, а ст. 67 – пере-
лік осіб, позбавлених виборчих прав [8, с. 518].

Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки була за-
тверджена Надзвичайним ХІV Українським З’їздом Рад 30 січня 1937 р. й отримала назву «ста-
лінської конституції» [14, с. 80–100]. Норми цієї конституції формально закріплювали рівноправ-
ність громадян, але, через реалізацію «культу особи Сталіна» та масові репресії, мали переважно 
декларативний характер. Зокрема, у ст. 121 проголошувалося, що жінці в УРСР надаються рівні 
права з чоловіком у всіх галузях господарського, державного, культурного і громадсько-політич-
ного життя. У статті 122 проголошувалося, що рівноправність громадян УРСР, незалежно від їх 
національності і раси, в усіх галузях господарського, державного, культурного і громадсько-по-
літичного життя є непорушним законом.

Водночас положення Конституції містили приховані, на перший погляд, обмеження прав гро-
мадян, які порушували принцип рівноправності. Зокрема, у ст. 125 офіційно закріплювалася одно-
партійна система («найбільш активні й свідомі громадяни з лав робітничого класу й інших верств 
трудящих об’єднуються у Комуністичну партію (більшовиків) України, яка є передовим загоном 
трудящих в їх боротьбі за зміцнення і розвиток соціалістичного ладу і являє собою керівне ядро 
всіх організацій трудящих, як громадських, так і державних») та перелік дозволених громадських 
організацій («професійні спілки, кооперативні об’єднання, організації молоді, спортивні й обо-
ронні організації, культурні, технічні і наукові товариства»). Заперечень делегатів Надзвичайного 
з’їзду у процесі прийняття Конституції ця норма не викликала, оскільки фактично інші політичні 
партії на цей час припинили своє існування, а їхні члени були переважно знищені сталінським 
режимом.

Формально принцип рівності закріплювався й у нормах виборчого права. Зокрема, зазначало-
ся, що вибори депутатів є рівними (ст. 135) і загальними (ст. 134). Утім, розмах політичних репре-
сій і кількість засуджених судом з позбавленням виборчих прав свідчать про фактичне усунення 
політичних опонентів і противників існуючого політичного режиму з виборчого процесу.

У перші повоєнні роки та у період так званої «хрущовської відлиги», які характеризувалися 
тогочасними науковцями й партійними діячами як перехідний період від соціалізму до комунізму 
та розвитку соціалістичної державності в суспільне комуністичне самоврядування, розпочалися 
нові теоретичні розробки принципів Радянської Конституції. Ці розробки переважно ґрунтува-
лися на матеріалах партійних з’їздів, конференцій та програмних документах КПРС. Зокрема, 
у доповіді М. Хрущова на ХХІІ з’їзді КПРС пріоритетними проголошувалися такі завдання: зміц-
нення єдності КПРС і народу, керівна роль КПРС; розвиток революційної теорії та роз’яснення 
трудящим положень нової програми КПРС; зміцнення дружби з країнами соціалістичної систе-
ми та інтернаціонального братерства на основі рівноправних відносин між народами; перемога 
у мирному змаганні з країнами капіталістичного табору; перехід до розгорнутого будівництва 
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комунізму, створення матеріально-технічної бази комунізму; придушення контрреволюційних 
заколотів та придушення спроб відновити буржуазні порядки в країнах соціалістичного табору; 
розробка та накопичення нового й, зокрема, ядерного озброєння та збільшення збройних сил; під-
вищення продуктивності праці; розвиток соціалістичного виробництва на основі використання 
досягнень науки і техніки та втілення принципу матеріальної зацікавленості робітників; розви-
ток сільського господарства та забезпечення населення сільгосппродукцією; зростання народ-
ного добробуту і боротьба з приватновласницькими устремліннями; розвиток науки, культури 
і мистецтва; розвиток радянської демократії; перетворення пролетарської демократії на всена-
родну соціалістичну демократію та залучення кожної радянської людини до активного управлін-
ня суспільством; перетворення Рад депутатів трудящих в органи громадського самоврядування, 
продовження курсу партії на передачу дедалі більшої кількості державних функцій громадським 
організаціям; виховання поваги до радянських законів, любові і поваги до праці [15, с. 15–97, 
121–123]. Найбільшою ж цінністю проголошувалася нова людина – активний будівник комунізму 
[15, с. 98]. Утім, ця заява не відповідала дійсності. Аналогічні положення були закріплені в прий-
нятій ХХІІ з’їздом КПРС третій редакції програми партії [16].

Наведені завдання відображають ієрархію цінностей, яка відповідала уявлення компартійного 
керівництва про зміст основних принципів суспільного і державного ладу. 

На основі наведеної системи цінностей А. Таранов сформулював такі основні принципи Конс-
титуції УРСР: соціалістичне народовладдя, яке мало замінити диктатуру пролетаріату; єдність 
державної влади і повновладдя Рад депутатів трудящих – представницьких органів радянського 
народу; пролетарський інтернаціоналізм, національно-расова рівноправність і братерська солі-
дарність; суверенність радянської державної влади і національний суверенітет; послідовний соці-
алістичний демократизм [7, с. 8]. Як бачимо, принцип рівності трактувався в традиції попередніх 
радянських конституцій.

Рівноправність громадян як конституційний принцип була закріплена в Конституції (Основ-
ному Законі) Української Радянської Соціалістичної Республіки 1978 р. Утім, лише у главі 5 
«Громадянство Української РСР. Рівноправність громадян» розділу ІІ «Держава і особа», що 
свідчить про далеко не пріоритетне місце принципу рівності в ієрархії конституційних ціннос-
тей. Зокрема, зазначалося: громадяни інших союзних республік користуються на території УРСР  
однаковими правами з громадянами УРСР (ст. 31); громадяни УРСР є рівними перед законом не-
залежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, 
освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин. 
Рівноправність громадян УРСР забезпечується в усіх галузях економічного, політичного, соці-
ального і культурного життя (ст. 32); жінка і чоловік в УРСР мають рівні права (ст. 33); громадяни 
УРСР різних рас і національностей мають рівні права (ст. 34). У ст. 154 глави 18 «Суд і арбітраж» 
розділу VІІІ «Правосуддя, арбітраж і прокурорський нагляд» зазначалося, що правосуддя в УРСР 
здійснюється на засадах рівності громадян перед законом і судом [17, с. 127–128, 151].

Висновки. Таким чином, принцип рівності мав різний масштаб дії в різні періоди історії 
УСРР–УРСР. У Конституціях УРСР 1919–1937 р. цей принцип поширювався лише на трудящих 
і в умовах існування тоталітарного режиму втілитися в життя не зміг, оскільки принцип рівності 
виключає будь-які переваги, прерогативи, привілеї учасників правовідносин. Фактично принцип 
рівності для трудящих був підмінений зрівнялівкою. У цей період формальна (правова) рівність 
відсутня як у системі конституційних цінностей, так і в переліку основних принципів Конститу-
ції. Принцип формально-правової рівності громадян, як конституційний принцип, був закріпле-
ний лише в Конституції (Основному Законі) Української Радянської Соціалістичної Республіки, 
прийнятій 1978 р. і трактувався як принцип рівноправності.
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Худояр Л. В. Принцип рівності в системі конституційних цінностей УСРР–УРСР
Досліджується становлення концепції принципу рівності та її місце в системі конституційних цінностей 

УСРР–УРСР. Висвітлюються теоретичні засади концепції рівності та особливості її відображення у нормах 
Конституції УСРР 1919 р., 1929 р., Конституцій (Основного Закону) УРСР 1937 р. та 1978 р. Розкривається 
зміст концепції принципу рівності шляхом аналізу розуміння її творцями таких понять, як «народовладдя», 
«народ», «демократія», «диктатура», «рівноправність», «права людини і громадянина».

Ключові слова: принцип рівності, конституційні цінності, конституційні принципи, Конституція УСРР, 
Конституція УРСР, диктатура пролетаріату, тоталітарний режим, права людини і громадянина, рівноправність.

Нudoyar L. The principle of equality in the system of constitutional values of the USSR
The formation of the concept of the principle of equality and its place in the system of constitutional values of the 

USSR is studied. 
In the hierarchy of modern constitutional values, the principle of equality is one of the most important places. That 

is why the study of the formation of the principle of equality in the constitutional construction of the USSR becomes of 
great importance.

The theoretical principles of the concept of equality and peculiarities of its reflection in the norms of the Constitution 
of the USSR of 1919, 1929, the Constitution (Basic Law) of the USSR in 1937 and 1978 are highlighted. The content 
of the concept of the principle of equality is analyzed by analyzing the understanding by its creators of such concepts as 
«people’s power», «people democracy», «dictatorship», «equality», «human rights and citizen».

The principle of equality had a different scale of action in different periods of history of the Ukrainian SSR-USSR. 
In the Constitution of the USSR in 1919–1937 this principle was extended only to the working people and in the con-
ditions of the existence of a totalitarian regime it was not possible to implement life, since the principle of equality 
excludes any advantages, prerogatives, privileges of the participants of legal relations. In this period, formal (legal) 
equality is absent both in the system of constitutional values and in the list of basic principles of the Constitution. The 
principle of formal-legal equality of citizens, as a constitutional principle, was enshrined only in the Constitution (Basic 
Law) of the Ukrainian Soviet Socialist Republic, adopted in 1978, and was interpreted as the principle of equality.

Key words: the principle of equality, constitutional values, constitutional principles the constitution of the Ukrainian 
SSR, the dictatorship of the proletariat, the totalitarian regime, human and civil rights, and equality.



• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •   305

Чепульченко Т. О. Категорія прав людини у площині наукового дискурсу

УДК 340.1 
Тетяна Олексіївна Чепульченко, 

завідувач кафедри публічного права
факультету соціології і права

ННТУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського,
кандидат юридичних наук

КАТЕГОРІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ  
У ПЛОЩИНІ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ

Постановка проблеми. Для українського суспільства на етапі сучасних, демократичних пе-
ретворень феномен права, прав і свобод людини набуває провідного значення. Права людини 
вивчають паралельно із такими категоріями, як свобода, рівність, гідність тощо як комплексно, 
так і пов’язано з кожною із цих категорій окремо. Зокрема, дискусійним залишається розуміння 
природних прав людини, їх переліку та механізмів реалізації. Надати відповіді на ці запитання 
покликана юридична наука, зокрема, теорія держави і права. Такі дослідження сприятимуть зба-
гаченню наукової юридичної доктрини й удосконаленню самого інституту прав людини.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про потребу досліджень у цій сфері вже неод-
норазово наголошували вітчизняні науковці, зокрема, фахівці-теоретики: А. Заєць, О. Зайчук, 
М. Козюбра, А. Колодій, М. Кравчук, А. Назаренко, М. Цвік, Ю. Оборотов, Н. Оніщенко, М. По-
гребняк, П. Рабінович, В. Селіванов, О. Скакун, О. Скрипнюк, С. Шевчук та ін. Утім, суспільні, 
правові процеси є вельми динамічними, що безпосередньо впливає на розуміння і механізми за-
хисту прав людини в Україні.

Нині проблема захисту прав людини постає такою, що потребує вирішення як на рівні між-
народних правових відносин, так і на рівні національного законодавства. Світова спільнота під-
твердила своє бажання захистити людину та її права. Результатом цього стали такі документи, як 
Загальна декларація прав людини 1948 р., Конвенція про захист прав людини і основоположних 
прав 1950 р., Європейська соціальна хартія 1961 р. та ін. Зокрема, курс нашої держави на євро-
пейські стандарти у цій галузі передбачає узгодження національного законодавства з цими стан-
дартами, головною цінністю яких визнається людина.

Метою статті є аналіз прав людини у площині наукового дискурсу, зокрема як наукової кате-
горії та суспільно-правового явища.

Основні результати дослідження. Досліджувані питання є вельми важливими з огляду на 
такі причини:

– історичні передумови концепції, зацікавленість питанням природних прав людини упродовж 
усього періоду розвитку європейської філософії вказують на світову практичну й науково-філо-
софську значущість означених ідей для будь-яких типів суспільств;

– концепція природного права сприяє вирішенню проблеми переходу посттоталітарного, авто - 
ритарного суспільства до правової держави та демократичного громадянського суспільства, вияв-
ленню специфіки їхніх взаємовідносин; 

– з урахуванням національних особливостей країни, української національної ідеї концепція 
природного права може бути успішно застосована в контексті обґрунтування державного та сус-
пільного будівництва в перехідному суспільстві України;

– концепція відображає світовий досвід спільного життя людей, роз’єднаних особистими его-
їстичними інтересами, але здатних їх узгодити й подолати протиріччя на основі спільного при-
йняття загального для всіх моральнісного закону [7, c. 3].

В історії юридичної теорії та практики різних народів сформувалися такі основні підходи до 
розв’язання проблеми прав людини, зокрема, правового статусу особи [12, с. 214–223]:

1. Ліберальна (європейська) концепція прав людини базується на ідеї природних, невідчужу-
ваних прав людини й обґрунтовує необхідність конституційного визначення таких умов, які б 
сприяли вільному розвитку особи. Філософською основою цієї концепції є вчення про свободу 
як про природний стан людини та людини і її життя як найвищої соціальної цінності. Вперше 
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концепції була відображена у Декларації незалежності США 1776 р. та в Декларації прав людини 
і громадянина 1789 р. (Франція). 

Ліберальна концепція прав людини була розвинута у вченнях Г. Гроція, Дж. Локка,  
Ш.-Л. Монтеск’є, Б. Спінози та ін. Однак при всій різноманітності підходів вона була об’єднана 
головним – ідеєю свободи особистості, її автономії, можливості користуватися невід’ємними пра-
вами – на життя, недоторканність особистої сфери, власність, самовизначення.

2. Колективістська концепція заснована на визнанні пріоритету колективу (суспільства, кла-
су, об’єднання тощо) щодо особи, а також на обмеженості прав людини суспільними інтереса-
ми. Втілення положень колективістської концепції в «соціалістичних конституціях» на практиці 
призводило до градації основних прав (головними з яких вважалися соціально-економічні), дис-
кримінації окремих категорій громадян (за класовою ознакою, майновим станом тощо) та до за-
кріплення широкого кола обов’язків громадян перед суспільством і державою.

3. Ісламська концепція прав людини пов’язана з традиційним мусульманським правом. Її зміст 
полягає у такому: а) обґрунтовується позбавлення жінок деяких політичних і громадянських 
прав; б) за мусульманським правом вселенський суверенітет належить Аллаху, людина невільна 
розпоряджатися собою і всі її дії наперед визначенні Аллахом, а це, зі свого боку, дає змогу на 
підставі релігійних канонів виправдати обмеження прав людини.

4. Традиціоналістські концепції базуються на звичаєвому праві і їхня суть зводиться до того, 
що людина може реалізувати свої більш-менш важливі права лише колективно і в колективі 
(у межах племені чи роду) [5, с. 135]. 

Ще з прийняттям Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 р., у преамбулі якої 
наголошується на необхідності всебічного забезпечення прав і свобод людини, в Україні почався 
процес переорієнтації правової системи щодо вирішення проблеми прав людини і громадянина 
як найвищої соціальної цінності. Своє логічне завершення цей процес отримав із прийняттям 
Конституції України 28 червня 1996 р., яка встановила новий конституційний статус людини 
і громадянина на основі сучасної ліберальної концепції прав людини відповідно до визнаних сві-
товим співтовариством стандартів у галузі прав людини. Її принципова відмінність від старих 
радянських підходів до визначення конституційного статусу полягає у такому: 

По-перше, у відмові від класового підходу при закріпленні правового статусу особи.
По-друге, у визнанні людини і громадянина суб’єктом прав і свобод. 
У контексті зазначеного слід уточнити сутність понять «права людини» і «права громадяни-

на», які не є тотожними, оскільки відображають різні аспекти статусу особи. Так, людина як 
член громадянського суспільства є суб’єктом прав, що випливають із природного права. Ці права 
притаманні всім людям від народження, вони не обумовлені належністю до громадянства певної 
держави і не залежать від того, визнає їх держава чи ні. Права громадянина, тобто індивіда як 
члена політично організованого суспільства, випливають із позитивного права, закріплюються за 
особою внаслідок її належності до громадянства певної держави.

По-третє, у визнанні суб’єктом прав і свобод індивідуально кожну конкретну людину і гро-
мадянина, у відмові від пріоритету інтересів колективного суб’єкта, але його визнання не може 
призводити до ігнорування індивідуальних прав і свобод кожної людини.

По-четверте, у відмові від пріоритету інтересів держави над інтересами особи [6, с. 63]. 
Як ми бачимо, вирішальний вплив на встановлення прав людини зробила побудована на лібе-

ральній концепції природно-правова доктрина, яка встановила пріоритет прав людини, нові пара-
метри взаємовідносин між індивідом та владою. У затвердженні прав та свобод людини відіграло 
важливу роль їх ідеологічне, доктринальне обґрунтування – вчення про природні права людини, 
які не залежать від розсуду та свавілля державної влади, а мета останньої – забезпечення прав, 
визначених природою. 

Остаточне становлення прав людини і громадянина як абсолютної соціальної цінності 
пов’язане з поваленням феодалізму й проголошенням за часів буржуазних революцій свободи 
людини. У Декларації незалежності США 1776 р. зазначено: «Ми вважаємо за очевидне такі іс-
тини: усі люди створені рівними і всі вони обдаровані своїм Творцем деякими невідчужуваними 
правами, до числа яких належать: життя, свобода і прагнення до щастя. Для забезпечення цих 
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прав засновані серед людей уряди, що запозичують свою справедливу владу за згодою тих, ким 
вони керують». У Декларації прав людини і громадянина, прийнятій у Франції 1789 р., проголо-
шувалося: «1. Люди народжуються і зостаються вільними та рівними в правах. 2. Метою кожного 
державного союзу становить забезпечення природних і не відчужених прав людини. Такими є 
свобода, власність, безпека і опір пригнобленню». 

Свобода людини – вихідне поняття у проблемі прав людини і громадянина. Розрізняють при-
родні права людини, тобто пов’язані з самим її існуванням і розвитком, і набуті, що переваж-
но характеризують соціально-політичний статус людини і громадянина (інститут громадянства, 
право на участь у вирішенні державних справ тощо). Звісна річ, за відсутності у людини свободи 
вона не може володіти і реально користуватися своїми правами. Саме свобода створює умови для 
реального набуття прав та їх реалізації; права людини закріплюють і конкретизують можливість 
діяти в межах, установлених її правовим статусом. 

Свободу людини визначають певні ознаки. Так, люди є вільними від народження, ніхто не 
має права порушувати їхні природні права. До того ж у демократичному суспільстві саме дер-
жава є головним гарантом свободи людини. За своїм обсягом поняття «свобода людини» ціл-
ком відображає принцип, закладений у ст. 19 Конституції України, згідно з яким людина має 
право робити все, за винятком того, що прямо заборонено чинним законодавством. Свободу 
людини характеризує й принцип рівних правових можливостей, правового сприяння і право-
вої охорони, що його закріплюють демократичні конституції, зокрема й Конституція України. 
Водночас свобода людини як об’єктивна реальність виходить за межі, врегульовані правом, 
і має витоки в системі інших соціальних норм, що панують у демократичному суспільстві. 
Слід пам’ятати, що поняття «свобода» може мати неоднакове тлумачення, оскільки, з одного 
боку, свобода характеризує загальний стан людини, її соціальний статус, а з другого – конкре-
тизується у можливості вчиняти ті або інші конкретні дії в межах, наданих людині мораллю 
і правом. Можливості такого ґатунку, що надаються нормами чинного права, визначаються як 
суб’єктивні права людини.

До речі, позитивістська концепція питання прав людини тлумачить їх як питання про основні 
конституційні права громадян, джерелом яких є правотворчість відповідних державних органів, 
а для природно-правової доктрини питання прав людини пов’язується з природними правами, 
якими людина наділена х моменту народження і які не можуть бути відчужені на користь держа-
ви [2, с. 320].

Як згадувалося вище, теорія права і правова практика розрізняють поняття «права людини» 
і «права громадянина». У першому випадку йдеться про права, пов’язані з самою людською  
істотою, її існуванням і розвитком. Людина (як суб’єкт прав і свобод) тут виступає переважно як 
фізична особа. За Конституцією України до цього виду прав належать право на життя (ст. 27), 
право на повагу гідності людини (ст. 28), право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29), 
право на невтручання в особисте та сімейне життя (ст. 32) тощо.

Що ж до прав громадянина, то вони зумовлені сферою відносин людини з суспільством, дер-
жавою, їхніми інституціями. Основу цього виду прав становить належність людини до держави, 
громадянином якої вона є. Права людини порівняно з правами громадянина пріоритетні. Адже 
права людини поширюються на всіх людей, які проживають у тій або іншій державі, а права гро-
мадянина – лише на тих осіб, які є громадянами певної країни. 

Категорія прав людини діє виключно у відносинах між людиною і владою. Права людини – це 
межі влади. Вони визначають ту сферу життєдіяльності людини, в яку влада (держава) не може 
втручатися і ті обов’язки, які має держава щодо людини. Відносини між людиною і владою пе-
редбачають особливий характер: «...Концепція прав людини ґрунтується на трьох положеннях: 
по-перше, кожна влада обмежена; по-друге, кожна людина має свій автономний світ, втручатися 
в який не може жодна сила; по-третє, кожна людина захищаючи свої права, може висунути пре-
тензії до держави». 

Вказаному прямо імпонують застереження середньовічних реформаторів проти зосередження 
влади в руках небагатьох із метою обмеження влади правителів і запобігання тиранії, що відкри-
ло шлях до ствердження авторитету людини, її прав і свобод та визнання пріоритету її інтересів 
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над державними. Завдяки цьому благополуччя людини й суспільне благо почали визнаватися 
метою діяльності держави, що природно сприяло обмеженню її влади [8, с. 124–125].

Саме зазначені ідеї стали засадничими при створенні конституцій передових європейських 
держав та міжнародних конвенцій, які проголосили невід’ємні права людини і визнані на рівні 
міжнародних стандартів.

Сьогодні законодавчо закріплене правове положення людини своєю основою має саме при-
родно-правову концепцію, яка обумовила як первинні принципи свободу та невід’ємність, невід-
чужуваність прав людини, які належать їй від народження. Визначаються орієнтири у взаємовід-
носинах держави і людини – свобода, рівність, верховенство права, універсальність прав людини, 
взаємність відповідальності.

У сучасній юридичній літературі розуміння прав людини зводиться до таких основних по-
зицій:

1) права людини – це певним чином внормована її свобода [11, с. 21–29];
2) права людини – це певні її потреби [10, с. 8, 12] чи інтереси [12, с. 10–26];
3) права людини – це її вимоги про надання певних благ, адресовані суспільству, державі, за-

конодавству [15, с. 36];
4) права людини – це особливий вид (форма існування, спосіб прояву) моралі [9, с. 37].
Як слушно зазначає П. Рабінович, усі ці тлумачення (крім першого), відбивають досить сут-

тєві, проте не онтологічні «статуси» досліджуваного феномена, і тільки категорія можливості 
(свободи) дає змогу найбільш адекватно відобразити саме онтологічну соціальну сутність прав 
людини [13, с. 17].

Важливим поштовхом у розвитку прав людини стало ХХ ст., коли в 1942 р. 26 держав – союз-
ниць у Декларації Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) виразили своє тверде переконання 
у тому, «що повна перемога над ворогами є дуже важливою для захисту життя, свободи, незалеж-
ності та релігійної свободи, а також для забезпечення прав людини і справедливості як на власній 
території, так і на інших територіях». Поняття прав людини значно збагатилося і було детально 
розроблене з прийняттям Загальної декларації прав людини 1948 р., Конвенції про захист прав 
і людини і основоположних свобод 1950 р., міжнародних пактів 1966 р. та інших міжнародних 
актів у галузі прав людини.

У пункті 3 ст. 1 Статуту ООН було проголошено, що одним із завдань ООН є здійснення 
спільної діяльності держав – членів Організації, спрямованої на те, щоб права людини дотриму-
валися і поважалися усіма, незалежно від раси, статі, мови та релігії. Відповідно до цього поло-
ження Україна як один із засновників ООН взяла на себе зобов’язання діяти самостійно або разом  
з іншими державами для досягнення загальної поваги до прав людини та їх реалізації [3, с. 23].

Характер будь-якої держави та суспільства загалом багато в чому визначається правовим ста-
тусом особи як людини і як громадянина в державі і в суспільстві. 

У Конституції України закладено насамперед нову, принципово відмінну від Конституції ко-
лишнього Радянського Союзу 1977 р. і, відповідно, Конституції УРСР 1978 р., концепцію прав 
людини. Як пише М. Козюбра: «Конституція рішуче відходить від так званого патерналістського 
розуміння її прав, згідно з яким свої права людина отримує від держави. Як підтверджує світо-
вий та й наш власний досвід, таке розуміння природи прав людини (прикрите нерідко зовні рес-
пектабельною фразеологією) – це те “теоретичне підґрунтя”, на якому тримались і намагаються 
триматися нині всі тоталітарні режими з їх синдромом державної непогрішності та монополією 
на все і вся, включаючи права людини» [4, с. 3]. 

Із зазначеної концепції випливають також інші надзвичайно важливі положення Конституції 
України: про невід чужуваність і непорушність прав і свобод людини (ст. 21), про те, що кон-
ституційні права і свободи не можуть бути скасовані (ст. 22), про їх рівність для всіх громадян 
(ст. 24). Це означає, що держава не може позбавити людей їх іманентних властивостей, які б 
мотиви вона при цьому не висувала. Щонайбільше державі дозволяється обмежити певні права 
для окремих людей чи їх об’єднань і лише з метою забезпечення національної безпеки, запобі-
гання злочинам, охорони здоров’я, захисту прав інших людей та за наявності умов, визначених 
Конституцією і законами. Будь-які обмеження прав за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
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релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 
місця проживання, за мовними або іншими ознаками не допускаються (ст. 24).

Висновки. З огляду на викладене вище, видно, що втілюється у життя нова концепція взає-
мовідносин української держави й особи з пріоритетом останньої. І, як слушно наголошується 
у юридичні літературі, «права людини – це мінімум загальносоціальних, загальнолюдських та 
загальнодемократичних вимог до правового та соціального становища кожної особи, реалізація 
яких повинна й може бути забезпечена в будь-якому суспільстві, незалежно від особливостей 
його соціально-правової системи» [1, с. 173].

Слід констатувати, що в Україні права людини гарантуються державою, хоча законодавчо 
деякі з них й не визнаються природно притаманними людині. Людина як частина громадянського 
суспільства має усвідомити себе як мету й найвищу соціальну цінність. І держава у своїй право-
творчій діяльності має використовувати новітні наукові здобутки, передусім правової науки, що 
сприятиме усуненню численних колізій та суперечок не лише на рівні законодавства, а й на рівні 
суспільних відносин у галузі захисту прав людини. 
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Чепульченко Т. О. Категорія прав людини у площині наукового дискурсу
Нині проблема захисту прав людини постає такою, що потребує вирішення як на рівні міжнародних право-

вих відносин, так і на рівні національного законодавства. У статті наголошується, що вирішенню проблеми пе-
реходу посттоталітарного, авторитарного суспільства до правової держави та демократичного громадянського 
суспільства, виявленню специфіки їх взаємовідносин сприяє, зокрема, концепція природного права.

Особливий наголос робиться на тому, що категорія прав людини діє виключно у відносинах між людиною 
і владою. Права людини – це межі влади, які визначають ту сферу життєдіяльності людини, в яку влада не 
може втручатися, і ті обов’язки, які держава має щодо людини. У зв’язку з цим наголошується, що концепція 
прав людини ґрунтується на трьох положеннях: 1) кожна влада обмежена; 2) кожна людина має свій авто-
номний світ, втручатися у який не може жодна сила; 3) кожна людина, захищаючи свої права, може висунути 
претензії до держави. Отже, дослідження цієї проблеми збагачують наукову юридичну доктрину і сприяють 
удосконаленню інституту прав людини.

Ключові слова: влада, держава, громадянин, людина, особа, права людини.

Chepulchenko T. Category of human rights in the plane of scientific discourse
For the Ukrainian society at the stage of modern, democratic transformations, the phenomenon of human rights and 

freedoms becomes of key importance. Human rights are studied along with such categories as freedom, equality, dig-
nity, and so on. as a complex, and can be associated with each of these categories separately. And such studies enrich the 
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scientific legal doctrine and contribute to the improvement of the Institute of Human Rights itself. Today, the problem 
of protecting human rights appears to be required both at the level of international legal relations and at the level of 
national legislation. The world community has confirmed its desire to protect man and his rights. The result was docu-
ments such as the Universal Declaration of Human Rights of 1948, the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Rights of 1950, the European Social Charter of 1961, and others. In particular, the course of our state 
to European standards in this field involves the harmonization of national legislation in accordance with these standards, 
the main value of which is recognized by man. 

The issues under investigation are very important for the following reasons: the historical preconditions of the con-
cept, the interest in the issues of natural human rights throughout the period of the development of European philosophy 
indicate the world of practical, scientific and philosophical significance of these ideas for all types of societies; the con-
cept of natural law contributes to the solution of the problem of the transition of a post-totalitarian, authoritarian society 
to a rule of law and a democratic civil society, to reveal the specificity of their interrelations; taking into account the 
national features of the country, the Ukrainian national idea, the concept of natural law can be successfully applied in 
the context of the justification of state and social construction in the transitional society of Ukraine; the concept reflects 
the world experience of the common life of people separated by personal selfish interests, but able to coordinate and 
overcome the contradictions on the basis of the common adoption of a universal law for all. 

The decisive influence on the establishment of human rights was built on the liberal concept of the natural-legal doc-
trine, which established the priority of human rights, new parameters of the relationship between the individual and the 
authorities. The ideological and doctrinal justification – the doctrine of natural human rights, which do not depend on 
the discretion and arbitrariness of state power, played an important role in the adoption of human rights and freedoms, 
and the purpose of the latter is to secure the rights determined by nature. 

Нuman freedom – the original concept in the problem of human rights and citizen. Distinguish natural human rights, 
that is, associated with its very existence and development, and acquired, which mainly characterize the socio-political 
status of man and citizen (the institution of citizenship, the right to participate in the resolution of public affairs, etc.). 
Of course, in the absence of human freedom, she can not own and actually enjoy their rights. It is freedom that creates 
the conditions for the real acquisition of rights and their implementation, on the other hand, human rights consolidate 
and specify the ability to act within the limits established by its legal status. 

As for the rights of a citizen, they are due to the sphere of human relations with society, the state, their institutions. 
The basis of this type of rights is the affiliation of a person to a state of which he is a citizen. Human rights are prioritized 
in relation to the rights of a citizen. Human rights apply to all people who live in one or another state, and the rights of 
a citizen – only to those who are citizens of a particular country. 

The category of human rights is based solely on the relationship between man and authority. Human rights are the 
limits of power. They determine the sphere of human life in which the power (state) can not interfere with those duties 
that the state has with respect to a person. The relationship between man and government implies a special character: 
«The concept of human rights is based on three provisions: 1) each power is limited; 2) Everyone has his own autono-
mous world, which can not interfere with any power; 3) Every person defending his rights may put forward claims to 
the state». Human rights are guaranteed by the state in Ukraine, although they are not legally recognized as a naturally 
inherent person. A person, as part of a civil society, must realize himself as a goal and the highest social value. 

Key words: power, state, citizen, person, person, human rights.

УДК 342
Іван Сергійович Чиж, 

здобувач відділу конституційного права 
та місцевого самоврядування

Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 
Заслужений журналіст України

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЯК УМОВА 
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Постановка проблеми. У науковому, політичному, публіцистичному і навіть побутовому обі-
гу нині широко використовуються словосполучення «інформаційне суспільство», «громадянське 
суспільство», нерідко при цьому без глибокого осмислення змістовної суті і взаємозалежності 
процесів, котрі стоять за цими означеннями. Не бракує досліджень цієї тематики, котрі зводять-
ся переважно до практично необмеженого доступу до джерел інформації і так само безмежних 
комунікативних можливостей завдяки інформатизації. Саме інформатизацію, яка дала поштовх 
динамічним змінам в економіці, багатократно збільшила потік інформації, її поширення та обіг, 
вивела в пріоритет економіку знань і надсучасних технологій постіндустріальної доби та заклала 
основи нової якості продуктивних сил і виробничих відносин із домінуванням якісних послуг та 
сервісів, дослідники-науковці й технократи-управлінці переважно і вважають «інформаційним 
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суспільством». Дуже часто саме інформатизація та можливості, зумовлені широким застосуван-
ням комп’ютерних технологій, видаються за головну ознаку інформаційного суспільства, а ось 
гуманістичний аспект, який, власне, і має бути основою такого комплексного явища, якщо й бе-
реться до уваги, то заледве, зовсім побічно. 

У контексті громадянського суспільства переважно йдеться про вплив на систему організації 
влади з боку неурядових організацій (нерідко створюваних і діючих за сприяння різноманітних 
зарубіжних фондів і фінансованих із їхніх джерел відповідними грантами), про свободу політич-
ної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України (ст. 15 Основного Закону), діяль-
ність політичних партій, професійних спілок, релігійних об’єднань, засобів масової інформації, 
можливість реалізувати конституційні права і свободи тощо.

Тим часом інформаційне та громадянське суспільство – це одне і те саме суспільство, що скла-
дається з громадян та осіб, наділених такими ж правами і обов’язками за винятками, встанов-
леними Конституцією, законами чи міжнародними договорами України (ст. 26). У загальноци-
вілізаційному контексті слід чітко розрізняти, де пріоритет за технологіями (з інформаційними 
в основі, коли говорити про високі технології), а де – в пріоритеті гуманістичне начало, яке є 
критерієм правового порядку. 

Саме через призму утвердження гуманістичних начал, демократичних принципів, поєднаних 
сучасним інформаційно-технологічним інструментарієм та спрямованих на розвиток людини 
і громадянина як найвищої цінності, розглядається автором конструкція «інформаційне грома-
дянське суспільство» та, як тотожність, – «громадянське інформаційне суспільство», де лише 
акцент вказує на важливе. У першому випадку – більшої ваги набуває технологія, яка обслуго-
вує потреби демократичного суспільства вільних громадян; у другому – суспільство, його по-
треби домінують над технологіями, задаючи певний запит на їх використання на свою потребу. 
Одначе, на думку автора, немає жодної розумної підстави штучно ділити на «інформаційну» та 
«громадянську» людську спільноту, суспільство, поєднане не тільки географічно, а й ментально, 
культурно, релігійно чи світоглядно, та ще безліччю інших зв’язків аж до родинних та, навіть, 
традиціями і віруваннями, не кажучи вже про конституційні та правові «узи», що, власне, вифор-
мовують політичну націю.

Конституція України, як і конституції більшості країн, що визнають демократію магістраль-
ним шляхом суспільного розвитку і прогресу, визначає права й свободи людини та громадяни-
на, включно з правом на поширення інформації, поряд з іншими інформаційними правами та 
свободою слова і громадянського волевиявлення, пріоритетом держави. Водночас становлен-
ня інформаційного громадянського суспільства відбувається з великими труднощами, нерідко 
у конфліктах із трагічними наслідками як це було наприкінці 2013 – на початку 2014 рр. Сус-
пільство нерідко зазнає утисків та маніпулювання із застосуванням інформаційних технологій, 
маніпулятивних впливів на свідомість людей, провокативних дій тощо. Проблемністю фор-
мування сучасного інформаційного громадянського суспільства зумовлена актуальність теми 
статті.

Метою статті є аналіз цих процесів та вироблення деяких політико-правових пропозицій щодо 
забезпечення і гарантування конституційного права на поширення інформації як умови форму-
вання та утвердження інформаційного громадянського суспільства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інформаційно-правовій проблематиці останніми 
роками у вітчизняній та зарубіжній юридичній науці приділяється чимало уваги. Різним аспек-
там правового забезпечення інформатизації та власне інформаційної діяльності, інформаційної 
безпеки, конституційного права на інформацію, формування інформаційного суспільства при-
свячені дослідження, зокрема, І. Арістової, О. Баранова, М. Биченка, В. Василюка, В. Горбуліна, 
О. Дзьобаня, В. Ліпкана, Ю. Максименка, О. Литвиненка, О. Олійника, В. Пилипчука, М. Швеця 
та інших учених. 

Переважно політологічні та міждисцилінарні дослідження цієї тематики, зокрема, й у контекс-
ті розвитку засобів масової інформації та особливостей сучасних комунікацій здійснили О. Гри-
ценко, С. Демський, О. Дубас, О. Зернецька, Є. Макаренко, М. Ожеван, В. Іванов, Т. Приступенко, 
Г. Почепцов, В. Різун, А. Семенченко, О. Старіш, С. Телешун, А. Чічановський та ін. 
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Проте більшість учених, що досліджують інформаційне право, хоч і розглядають його різно-
бічно, однак поглиблено не досліджують головне у системі інформаційних прав людини і грома-
дянина – право на поширення інформації. Те саме стосується і значного доробку відомих зарубіж-
них учених (А. Агапов, І. Бачило, А. Бєлоусов, А. Венгеров, О. Гаврилов, І. Гостєв, Т. Закупень, 
В. Ісаков, Е. Казарян, В. Копилов, В. Лопатін, А. Малько, А. Манойло, В. Северин, Л. Терещенко, 
С. Шевердяєв та ін.).

 Найпомітнішим комплексним доробком у юридичній літературі щодо конституційного пра-
ва на інформацію, зокрема й на її поширення, є колективна монографія «Правове забезпечення 
інформаційної діяльності в Україні» [1] та науково-практичний коментар «Інформаційне законо-
давство України» [2], виконані в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 
(автори Ю. Шемшученко, В. Погорілко, І. Кресіна, А. Колодюк, Б. Кормич, О. Соснін, Т. Костець-
ка, В. Петренко, В. Горобцов, І. Чиж), що певною мірою знайшло своє відображення у цій статті. 

Основні результати дослідження. Становлення, функціонування і поступальний розвиток ін-
формаційного суспільства можливі лише за умови існування демократичної, правової, соціальної 
держави, де забезпечується верховенство права і гарантуються права й свободи людини і гро-
мадянина. Тобто демократизм і співпраця державних та громадянських інститутів, економічні, 
соціальні і політичні права, які у своїй сукупності фактично є основою громадянського суспіль-
ства, опираючись на новітні інформаційні технології, крок за кроком виформовують інформацій-
не громадянське суспільство. Це, як стверджує Й. Масуда, – суспільство майбутнього, у якому 
стане можливим масове виробництво когнітивної інформації і систематизованого знання, від-
буватиметься поступовий перехід від домінування матеріального до синергійного виробництва 
і синергійного користування інформацією всіма громадянами та формування високоосвіченого 
гуманістичного суспільства комп’ютопії на основі інформаційних технологій та фундаменталь-
них наукових досягнень [3]. 

Право на інформацію є одним із основоположних і невід’ємних прав людини та громадянина. 
Конституція України (ст. 34) гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вира-
ження своїх поглядів і переконань; право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширю-
вати інформацію усно, письмово або в інший спосіб і на свій вибір. 

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територі-
альної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для 
охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобіганню роз-
голошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередже-
ності правосуддя. Ця норма Конституції України фактично відтворює положення Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародного пакту про громадянські і політичні 
права (статті 18, 19) та відповідає іншим міжнародно-правовим актам.

Це право має забезпечуватися ефективним законодавством як правовою гарантією забезпе-
чення здійснення конституційного права людини на свободу інформації, включно з можливістю 
мати вільний доступ до інформації та вільне поширення інформації.

Ґрунтовно досліджуючи право громадян на інформацію та його гарантії, автор цієї стат-
ті та В. Горобцов дійшли висновку: конституційне право громадян України на інформацію є 
суб’єктивним правом [1, с. 286–293]. Інформація – це благо, яке має вільно поширюватися в сус-
пільстві. Існування таємної інформації не повинно ви правдовувати будь-яке обмеження її по-
ширення. Контролювати поширення таємної інформації мають відповідні органи. Суб’єктивне 
право – це гарантована правова можливість, яка забезпечується матеріальними і суспільними від-
носинами демократичної правової держави. Право на інформацію – право, яке існує в рамках 
правовідносин та якому кореспондує обов’язок держави, зокрема, не запроваджувати цензури, не 
вилучати тиражі газет тощо, а також обов’язок невизначеного кола осіб не створювати перешкод 
у вільному збиранні, використанні, зберіганні та поширенні інформації.

Право на інформацію може реалізовуватись як у конкретних, так і в загальних (загальноре-
гулятивних) правовідносинах. У загальних правовідносинах реалізується двосторонній характер 
об’єктивно існуючого зв’язку громадянина і держави, який віддзеркалює інтереси суспільства 
загалом і інтереси громадян зокрема. Це має принципове значення для характерис тики консти-
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туційного права на інформацію, оскільки особливістю конституційних правовідносин є те, що  
однією зі сторін завжди є держава – гарант прав і правозобов’язаний суб’єкт. Всією своєю ді-
яльністю держава забезпечує необхідні умови для реалізації громадянами права на інформацію. 
Створення таких умов є її незаперечним обов’язком перед народом та особою, який має мораль-
ний, політичний чи юридичний характер.

У загальних правовідносинах при реалізації норм Конституції України особливо наочно ви-
являється політичний характер обов’язків держави перед особою (зокрема, політичні обов’язки – 
заборона цензури; жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова; захист інфор-
маційної безпеки тощо). Подібні політичні обов’язки держави перед особою перетворюються 
у юридичні обов’язки органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема: 
здійснювати державну реєстрацію засобів масової інформації; надавати інформацію за інфор-
маційними запитами громадян та ін. Закріплення у Конституції України права на інформацію 
означає, що держава бере на себе обов’язок забезпечити це право, яке існує в загальних право-
відносинах між державою і громадянином. 

Особливою формою реалізації права на інформацію є застосування права. У зв’язку із цим 
визначальним є не декларативність, а реальний вплив громадської ініціативи на процеси у своїй 
країні, змістовність конституційно-правових приписів, орієнтованих на становлення інформацій-
ного громадянського суспільства.

У світі існує багато моделей співпраці суспільства і держави, котрі прямо впливають на якість 
життя і розвиток цивілізації, що ґрунтовно дослідив у контексті управлінських взаємовідносин 
В. Алексєєв [4]. 

Розгалужена система інститутів громадянського суспільства, незалежних від держави і кон-
куруючих між собою за довіру громадян, гостро критикуючи і викриваючи проблеми у політиці, 
економіці, суспільному житті та на виробництві об’єднують, наприклад, у США понад 70 % гро-
мадян; більше половини громадян беруть участь одразу у кількох об’єднаннях. Тільки у 200 най-
більших споживчих організаціях налічується понад 70 млн громадян. Про динаміку становлення 
громадянського суспільства з розвинутою інформаційною складовою свідчить і те, що на почат-
ку 1950-х років у США діяли 50 тисяч неурядових організацій, а вже у середині 1980-х їх діяло 
майже мільйон [3, с. 189–190]. Аналогічні тенденції у Японії, Франції, Німеччині, де, приміром, 
опіку майже над 40 % дітей здійснюють неурядові організації, а у Великій Британії цей показник 
перевищує 80 %. У цих країнах кожен десятий працевлаштований у сфері послуг отримав роботу 
завдяки неурядовим організаціям з використанням, зрозуміло, сучасних інформаційних техноло-
гій. Ці факти – пряма ілюстрація ефективності інформаційного громадянського суспільства.

В Україні громадяни не проявляють активної участі у діяльності громадських організацій, 
оскільки вони, як справедливо вказує В. Алексєєв [4, 190], створюються переважно з метою отри-
мання зарубіжних грантів та лобіювання інтересів грантодавців чи тих, хто за ними стоїть, а не 
для захисту інтересів суспільства. 

Відсутність активного партнерства держави та суспільства в управлінні породжує нестабіль-
ність, корупцію, соціальні виразки, такі як захворюваність та смертність. За цими сумними по-
казниками Україна «лідирує» у світових рейтингах. Можна як завгодно вихвалятися активною 
громадянською складовою, чи, скажімо, волонтерством, патріотичною самопожертвою захисни-
ків України, але це є здебільшого проявом індивідуальної чи навіть колективної волі та ніяк не 
системою, яка, власне, й здатна забезпечити стабільність і поступальний розвиток. Адже така 
система може постати лише на засадах справедливості, глибокої поваги до людини і громадяни-
на, чесної політики та мудрих управлінських рішень на користь кожного співвітчизника. Усі ці 
постулати ущент руйнуються одним лише фактом: в Україні 20 родинних кланів контролюють 
80 % національного багатства, а тіньова складова тільки чистого прибутку фінансово-кредитних 
установ становить майже 70 %! [5, с. 364]. 

Висновки. Цілком поділяючи визначення І. Арістової про те, що інформаційне суспільство 
є громадянським суспільством з розвинутим інформаційним виробництвом і високим рівнем 
інформаційно-правової культури, у якому розмаїття послуг та діяльність людей забезпечується 
новітніми інтелектуальними технологіями та сучасними технологіями зв’язку [6], варто наголо-
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сити, що тільки вільний рух інформації, конституційно гарантована можливість вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати інформацію (ст. 34 Конституції України) є базовим 
чинником реального демократизму у суспільстві та якісним показником існуючих прав і свобод 
людини і громадянина. Без вільного слова не буває вільної людини [7]. 

Отож, інформаційне суспільство – це гуманістичне суспільство, а технології мають бути лише 
інструментом, що допомагає людству рости і розвиватися. Саме тому назріла потреба ввести 
в науковий обіг означення «інформаційне громадянське суспільство» з акцентом на інформа-
ційній складовій та, як тотожність, «громадянське інформаційне суспільство» з пріоритетністю 
громадянського складника. Усе інше, пов’язане з поширенням сучасних цифрових технологій та 
комп’ютеризації, очевидно, підпадає під визначення «інформатизація».

 Інформатизація дісталася навіть найглухіших закутків планети і телефони в африканських 
племен, про що казав С. Хокінг, явище повсякденне [8]. Але чи можна назвати інформаційними 
такі спільноти, котрі, вражені гуманітарною катастрофою, тяжко бідують, вимираючи нерідко 
від голоду й епідемій?.. Без сумніву, високі та інформаційні технології допомогли КНДР під-
няти балістичні ракети, а І. Маску – зайнятися створенням моделі його глобального Інтернету  
STARLINK для усього людства… Різниця у намірах і діях очевидна і вона вражаюча! [9, с. 48–53].

Слід пам’ятати, що якими б «демократичними» і привабливими не були конституційні при-
писи та законодавчі декларації, у закритому суспільстві вони приречені, а держава, яка сповідує 
таку закритість та обмеження, рано чи пізно змушена буде або демократично трансформуватися, 
або відійти в небуття. Інша крайність – наявність демократичних законів, відкритість інформацій-
них потоків, активна громадянська складова, демонстративне декларування «європейських цін-
ностей» та рух «у фарватері» визнаних демократій, і при тому ігнорування реальних соціально-
економічних проблем громадян своєї країни, безробіття, вражаюча бідність, деградуючі охорона 
здоров’я, наука, освіта… І, як наслідок, масова міграція трудової частини населення за межі своєї 
країни у пошуках засобів для існування і кращої долі. Якщо влада «глуха» або свідомо ігнорує 
проблеми населення, це зводить нанівець будь-які, навіть найдемократичніші закони і, зазвичай, 
призводить до колосальних потрясінь і збурень. Україна пройшла через це не один раз та й нині 
стоїть на дуже непевній межі.

 Фактична «традиція» змінювати владу на майданах, а не внаслідок вільного демократично-
го волевиявлення через законом визначені виборчі процедури, котра складається на наших очах 
в Україні, свідчить: по-перше, про слабкість правових механізмів, котрі «падають» передовсім 
внаслідок ігнорування (приховане чи й очевидне) норм Конституції України; по-друге, про від-
сутність реального народовладдя; по-третє, про «конфлікт невідповідності» влади мільйонерів та 
мільйонів злидарюючих громадян через величезне соціальне розшарування.

 Нині не прийнято говорити про марксизм, а не завадило б! Адже процеси в Україні останніх 
десятиріч відбуваються за класичною марксистсько-ленінською теорією: верхи не можуть (ефек-
тивно і демократично управляти, реалізовувати волю громадян, адекватно реагувати на суспільні 
потреби і очікування тощо) внаслідок відомої й об’єктивної природи капіталу, орієнтованої на 
здобуття надприбутків будь-якими, аж до найбрутальніших, способами; низи не бажають далі 
терпіти (сваволю чиновництва, здирницьку поведінку олігархів, брутальне приниження людської 
гідності, різні прояви гноблення й утисків). 

Власне, трагічні події кінця 2013 – початку 2014 рр., названі Революцією Гідності, мали в осно-
ві саме боротьбу за рух до Європи цінностей, а не Європу географічну, де ми і так у самісінькому 
центрі. Щоправда, індекси розвитку, з людським потенціалом в основі, ставлять сучасну Україну, 
котра ще після розпаду СРСР мала один із найвищих економічних, науково-освітніх та соціаль-
них потенціалів, на останні щаблі у рейтингах країн, фактично на узбіччя цивілізаційного посту-
пу. Можна стверджувати з високим ступенем вірогідності, що Україна перебуває на порозі чер-
гових соціальних потрясінь, якщо й надалі ігноруватимуться чи й брутально порушуватимуться 
норми Конституції, права і свободи людей, передусім, право на гідне життя. У цьому разі рано чи 
пізно виявиться потенціал громадянського інформаційного суспільства, яке, зорганізувавшись за 
допомогою комунікативного ресурсу, застосує пряму демократію і позбавить себе від далекої від 
його інтересів влади.
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 І це тенденції не лише українські. Громадянське інформаційне суспільство проявляє свою 
силу у багатьох країнах, захищаючи соціальні права, виборюючи достойні стандарти життя. До-
мінують у таких процесах потужні професійні спільноти. Майбутнє планети обстоюють потужні 
екологічні організації, рух «зелених». За розвиток, безпеку і гідне життя для усіх, а не лише для 
«золотого мільярда» борються антиглобалісти… І це промовисті прояви солідарної боротьби за 
права людини з боку громадянського інформаційного суспільства. 

На підставі проведеного аналізу автор доходить висновку про необхідність всебічного удос-
коналення й осучаснення існуючого інформаційного законодавства, включно із прийняттям Ін-
формаційного кодексу на основі ґрунтовної Концепції національної інформаційної політики. 
Напрацювання такі існують вже не один рік. Та головне – забезпечити конституційну функцію 
народу як джерела влади і носія державного суверенітету. Всенародним референдумом затвер-
дивши нову Конституцію України, слід створити таку систему народовладдя, яка б назавжди 
усунула олігархічний вплив на формування представницьких органів та реально розмежувала 
бізнес і владу. Окрім того, мають бути створені бездоганні виборчі механізми, котрі апріорі не 
допускали б жодних переваг та преференцій будь-кому та жорстко припиняли політичне хабар-
ництво у партіях та найменші спроби підкупу виборців.

Право, в основі якого – цінність особистості як творця й будівничого [10], поєднане із сучасни-
ми технологіями дає змогу створити нове гуманістичне громадянське інформаційне суспільство.
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Чиж І. С. Конституційне право на поширення інформації як умова формування інформаційного гро-

мадянського суспільства
Досліджуються проблеми взаємозалежності і конвергентності понять «інформаційне суспільство» та «гро-

мадянське суспільство». Зокрема, через призму реалізації конституційного права на поширення та вільний 
обіг інформації як основної моделюючої ланки процесів у цих явищах. На основі аналізу політико-правових 
колізій і прямих суперечливих зіткнень різновекторних інтересів окремих суспільних груп, котрі перерос-
тають у гострі форми конфліктів, коли ігноруються базові підвалини конституційності, автор доводить, що 
інформаційним можна вважати лише гуманістичне суспільство, вводить у правовий обіг дефініцію «інфор-
маційне громадянське суспільство» та акцентує на правовому розв’язанні актуальних проблем інформаційної 
сфери механізмами законотворення.

Ключові слова: інформаційне громадянське суспільство, інформаційне право, конституційні права, гума-
ністичні начала, поширення та обіг інформації.

Chyzh I. Constitutional law on information distribution as a condition for the formation of an informational 
civil society

The problems of interdependence and convergence of the concepts of «information society» and «civil society» 
are being studied. In particular, through the prism of the implementation of the constitutional right to disseminate and 
free circulation of information as the main modeling link in the processes within these phenomena. On the basis of the 
analysis of political and legal conflicts and direct contrad ictory clashes between the various interests of certain social 
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groups that evolve into sharp forms of conflict, when ignoring the basic foundations of constitutionality, the author 
argues that the information can be considered only a humanistic society, introducing the legal definition «information 
legal society». 

Through the establishment of humanistic and democratic principles, combined with modern information and tech-
nological tools, and aimed at the development of a person and a citizen as the highest value, the author considers the 
creation of «informational civil society» and, as identity, the «civil information society», where only the emphasis 
determines the most important point. In the first case – the technology that serves the needs of a democratic society 
of free citizens acquires a greater weight; in the second – society and its needs dominate over the technology, creat-
ing a special request for their use at their benefit. However, according to the author, there is no reasonable ground to 
artificially divide the human society into an «informational» and «a civil» one; since the society is united not only 
geographically, but also mentally, culturally, religiously or ideologically, and many other types of connections exist, 
including the family ones and even traditions and beliefs, not to mention the constitutional and legal «bonds», which, 
in fact, formulate a political nation.

Key words: іnformational civil society, informational law; constitutional rights, humanistic principles, distribution 
and circulation of information.
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ АНАЛІТИЧНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Постановка проблеми. Процеси соціально-економічної модернізації та європеїзації в Україні 
створюють нові виклики для національної правової думки. Участь української нації у глобаліза-
ційних процесах вимагає дотримання міжнародних стандартів прав людини, верховенства права 
та миролюбства. Також постає необхідність формування сучасної наукової політики, заснованої 
на принципах ефективності та реальної впливовості науки, широкого академічного спілкування 
і взаємодії без обмежень та кордонів, демократичного управління науковими проектами, раціо-
нального планування, прозорого оцінювання та фінансування наукових досліджень. Юридична 
наука має зміцнювати свою інституційну спроможність, соціальну та матеріальну базу, відстою-
вати академічну свободу, користуючись перевагами якісної аналітики перед політизованими та 
формалістичними доктринами. Слід посилювати стратегічно важливі, потенційно вигідні аналі-
тично-правові дослідження і, передусім, визначити перспективні та пріоритетні напрями дослі-
джень відповідно до національних інтересів і міжнародного досвіду.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Е. Рубін вказує, що сучасна законодавча техніка 
ґрунтується на політичному аналізі, об’єктивній оцінці існуючих проблем і прийнятті оптималь-
них, науково вивірених юридичних актів [1]. 

Керівник проектів у сфері верховенства права та прав людини Координатора проектів ОБСЄ 
в Україні І. Іванків вказує, що професійний правник сьогодні має не лише вміти читати та розумі-
ти закони, а й застосовувати на практиці складні філософські конструкції – верховенство права, 
справедливість, розумність, пропорційність тощо [2]. Такі міркування узгоджуються з правовою 
доктриною України, відповідно до якої принципи права мають пріоритет над нормами права, 
будучи найбільш загальним і стабільним вираженням суспільних цінностей, що визначають ха-
рактер права і напрями його подальшого розвитку в формі неписаного права – ius non scriptum [3].

І. Лоудер та інші автори «путівника з глобального полісінгу» вказують на формування тран-
скордонного простору правозастосування та правоохоронної діяльності, зазначають про переваги 
дослідження практик підтримання правового порядку та поширення знань про поліцейські техно-
логії [4]. Представляючи путівник на семінарі Центру з кримінології Оксфордського університе-
ту, І. Лоудер відніс дослідження полісінгу до сфери глобальних інтересів [5].

О. Керр стверджує, що економічний аналіз відіграє важливу роль у багатьох сферах правових 
досліджень, посилаючись на обширну літературу з питань мінімізації вартості та максимізації 
результатів правозастосування при безумовному дотриманні прав людини. Учений зазначає, що 
неврахування економічних реалій спотворює державну політику, а поліція схильна недооціню-
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вати негативні наслідки її дій, що створює зайві обтяження для суспільства замість зміцнення 
правопорядку та подолання злочинності [6].

Аргументи на користь необхідності економічного аналізу реформи правосуддя та новел про-
цесуального права наводилися раніше і в публікаціях автора цього дослідження [7].

А. Харкенс пропонує теоретичні підходи до кількісних, емпіричних юридичних досліджень 
та моделювання правових механізмів, акцентуючи на вивченні алгоритмічного урядування 
в умовах розвитку штучного інтелекту та його застосування у державному будівництві й право-
творенні [8].

Мета статті полягає у тому, щоб визначити перспективні напрями розвитку аналітично-пра-
вових досліджень.

Основні результати дослідження. Сучасна юридична література аналітично-правового ха-
рактеру дає змогу виокремити низку пріоритетних напрямів досліджень, які здійснюються за-
рубіжними правниками, таких як статистичний та економічний аналіз права, моделювання, прог-
нозування, модернізація інструментарію, теорії і філософії права.

Проблема соціально-економічної вартості злочинності та девіантної поведінки, яка з мину-
лого століття активно вирішується у розвинутих країнах, в Україні не перебуває у центрі уваги 
досліджень правників, часто зосереджених на малопродуктивному філологічному аналізі законо-
давчих текстів, які за декілька років змінюються, що перетворює на непотрібні ретельно вибуду-
вані лексико-логічні ланцюги формальних тлумачень.

Слід зазначити, що українським правникам доступні великі масиви даних (big data) – база «За-
конодавство України», Єдиний державний реєстр судових рішень (далі – Реєстр) та інші публічні 
системи правової інформації – які дають змогу здійснювати ґрунтовні та вигідні дослідження, 
однак цей ресурс використовується недостатньо ефективно.

Наприклад, Реєстр дає змогу збирати інформацію про злочинні кар’єри, будувати математичні 
та комп’ютерні моделі рецидивної поведінки, аналогічні до останніх розробок італійських фа-
хівців [9], та формувати пропозиції державної політики щодо превентивних заходів зниження 
рівня рецидивної злочинності. На жаль, українські публікації з відповідної тематики практично 
відсутні, що свідчить про ігнорування цього перспективного напряму досліджень. Також можна 
збирати інформацію про проходження окремих категорій справ у судах. Попереднє авторське 
дослідження малої вибірки судових рішень, розміщених у Реєстрі (50 випадкових рішень за ви-
падковий день) показало, що середня тривалість кримінального судового провадження становить 
300 днів, а середня тривалість цивільного провадження – 370 днів [7]. У подальшому, за умови 
формування дослідницької групи й належного фінансування таких досліджень, можна моделюва-
ти типовий процесуальний шлях справи в суді, виявляти причини затримок і формувати пропози-
ції щодо зміни процесуального права, щоб хоча б частково заощадити чималі кошти, які Україні 
доводиться виплачувати за рішеннями Європейського суду з прав людини через порушення права 
на справедливий суд.

Інформаційні технології вже використовуються поліцією для захисту прав людини. Зокрема, 
інформаційною системою забезпечення прав затриманих користуються інспектори поліції з прав 
людини в ізоляторах тимчасового тримання [10]. Логічно було б ширше використовувати інфор-
маційні технології і в наукових дослідженнях, а також запитувати й отримувати масиви знеособ-
леної інформації з відомчих баз для наукового аналізу і формування раціоналізаторських пропо-
зицій для стейкхолдерів.

Заслуговують на особливу увагу пріоритети розвитку науки, визначені на державному та євро-
пейському рівнях.

Хоча фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук 
(зокрема й правознавства) відносяться до переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових 
досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 р., затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942 [11], такі фундаментальні дослідження і вза-
галі соціально-гуманітарна сфера ігнорується середньостроковими пріоритетними напрямами 
інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017–2021 рр., затвердженими постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1056 [12]. Щоправда, дослідження з право-
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вої інформатики та ІТ-права в принципі підпадають під пріоритет «Розвиток сучасних інформа-
ційних, комунікаційних технологій, робототехніки» з останнього переліку, та й у інших сферах 
технологічного розвитку, визначених цим переліком, може вивчатися відповідне правове забез-
печення.

Рамкова програма ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» [13] включає розділ «Сус-
пільні виклики», у межах якого поставлені такі наукові проблеми, як захист свободи і безпеки 
в Європі, подолання злочинності та тероризму, модернізація урядування, відкритий уряд, інклю-
зивне толерантне суспільство та подолання дискримінації, запобігання конфліктам та зміцнення 
миру, кібербезпека та захист інформації, укріплення кордонів, розробка нових криміналістичних 
інструментів для захисту від злочинного використання вибухових речовин.

Висновки. Серед перспективних напрямів юридичних досліджень слід назвати такі, як еко-
номічний аналіз права України, статистичний опис, математичне та комп’ютерне моделювання 
юридичних процедур, аналіз великих масивів інформації (big data) та розробка шляхів підви-
щення ефективності правотворчості та правозастосування, а також вирішення конкретних задач, 
які ставляться перед вченими і забезпечуються належним фінансуванням дослідницьких робіт на 
національному та міжнародному рівні. Такі дослідження допоможуть підвищити авторитет права 
як доказової науки та наукометричні показники вчених правників, зміцнити соціальну і матері-
альну базу наукових установ, інституційну спроможність та інфраструктуру юридичної науки. 
Орієнтація на максимальні здобутки при мінімальних витратах, створення сильних міждисци-
плінарних дослідницьких груп та підтримка високотехнологічних наукоємних бізнесів, пошук 
публічних і приватних джерел фінансування наукових проектів допоможе розвинути в Україні 
практично орієнтовані і теоретично глибокі самостійні дослідження з правознавства.
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Шеляженко Ю. В. Перспективні напрями аналітично-правових досліджень
Участь України у глобалізаційних процесах, таких як європейська інтеграція, обумовлює новий порядок 

денний для науковців-правників. Висуваються нові вимоги щодо ефективності та соціально-економічного 
впливу наукових досліджень, впроваджуються сучасні стандарти демократичного управління наукою, прозо-
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рого оцінювання та фінансування наукових досліджень. У таких умовах юридична наука має зміцнювати свою 
інституційну спроможність, соціальну та матеріальну базу, пропонувати якісну аналітику для наукового забез-
печення політико-правових рішень і при цьому відстоювати свою академічну автономію. Необхідно приділити 
особливу увагу розвитку інформаційних технологій, які вже використовуються науковцями, як і судами, по-
ліцією, адвокатурою, прокуратурою, пенітенціарною службою та іншими правовими інституціями в Україні. 
Перспективними напрямами розвитку досліджень є економічний аналіз права України, статистичний опис, ма-
тематичне та комп’ютерне моделювання юридичних процедур, аналіз великих масивів інформації (big data), 
аналіз шляхів забезпечення ефективності правотворчості та правозастосування, а також вирішення завдань, 
поставлених на національному і міжнародному рівнях та забезпечених належним фінансуванням дослідниць-
ких робіт. Серед важливих завдань моделювання та оптимізації можна назвати аналіз злочинної кар’єри та 
профілактику рецидиву, аналіз юридичних процедур та шляху судового розгляду справи, аналіз вартості зло-
чинності та порушень прав людини через похибки правових механізмів.

Ключові слова: правовий аналіз, наукові проблеми, вплив досліджень, фінансування науки, ефективність 
права, академічна автономія.

Sheliazhenko Y. Perspective problems for legal research and analysis
Ukraine’s participation in globalization processes, such as European integration, creates a new agenda for legal 

scholars. New requirements for the effectiveness and socio-economic impact of scientific research are put forward. 
Modern standards of democratic science management, transparent evaluation, and financing of scientific research 
are implemented. In such circumstances, legal science must strengthen its institutional capacity, social and material 
capital and defend own academic autonomy by providing excellent analytics for the scientific provision of political 
and legal decisions. Participation of the Ukrainian nation in the globalization process requires the implementation of 
international standards of human rights, rule of law and peace-loving. Modern scientific policy based on the principles 
of effectiveness and impact of science, broad academic communication and interaction without borders, democratic 
management of scientific projects, rational planning, transparent evaluation and financing of scientific research. Stra-
tegically important, potentially beneficial analytical and legal research should be strengthened, first of all, respecting 
national and international research frameworks. Special attention needs to be paid to the development of information 
technologies that are already used by jurists, as well as courts, police, lawyers, prosecutors, detention facilities and 
other legal institutions in Ukraine. Ukrainian jurists have access to big data sources, such as Legislation of Ukraine 
database, the Unified State Register of Judgments and other public legal information systems, which allow profitable 
research, but in practice aren’t used efficiently. For example, the Unified State Registry of Judgments allows to collect 
information about criminal careers and judicial proceedings, to build mathematical and computer models, to research 
ways for recidivism level decreasing and avoiding delays in delivering justice. Author’s preliminary survey of a small 
sample of court decisions placed in the Unified State Registry of Judgments (50 random decisions of a random day) 
showed that the average length of criminal proceedings is 300 days and the average length of civil proceedings is 370 
days. It is possible, in case of further funding, to create research group, to simulate the typical procedural path of the 
case in the court, to identify the causes of delays and to formulate proposals to change the procedural law, to save the 
money Ukraine must pay by the decisions of the European Court on Human Rights that found violations of the right 
to a fair trial. Prospective areas of future legal research are the economic analysis of law, statistical description, math-
ematical and computer modeling of legal procedures, analysis of big data, analysis and optimization of law-making 
and law enforcement in Ukraine.

Key words: legal analysis, scientific problems, research impact, research funding, law effectiveness, academic 
autonomy.
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ПРАВОВЕ І НЕПРАВОВЕ НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ СПОРТУ

Постановка проблеми. При формулюванні поняття спортивного права в літературі перева-
жає погляд на нього як на комплексну галузь права в системі інших галузей національної право-
вої системи. Однак ця галузь не обмежується національними межами, а включає регулювання 
спортивних відносин і на міжнародному рівні, що не узгоджується з її визначенням як галузі 
національного права. Таким чином, постає питання, яким є нормативне регулювання вказаних 
відносин, а разом із цим виникає потреба у дослідженні особливостей цього нормативного регу-
лювання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематикою специфіки нормативного регу-
лювання у сфері спорту займалися переважно зарубіжні автори (М. Белофф, Ф. Латті, Д. Наф-
цигер, А. Рігоцці, Ж. Симон, К. Фостер), однак і вітчизняні – С. Алексєєв, Е. Погосян, І. Понкін, 
А. Понкіна, А. Соловйов, М. Челишев та ін. Водночас залишаються дискусійними уявлення про 
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природу норм, якими регулюються відносини у сфері спорту, що зумовлює необхідність у додат-
кових теоретичних дослідженнях.

Мета статті полягає у з’ясуванні дискусійних положень в існуючих підходах до проблеми 
нормативної регламентації спорту та визначенні авторської позиції у даному питанні.

Основні результати дослідження. Ж. Симон пише: «Суспільні відносини у галузі спорту і,  
зокрема, спортивна діяльність, – це цілий світ, у центрі якого панує правило» [1, с. 1]. Але, як за-
значається у науковій літературі, природа і структура цього «пануючого в світі спорту правила» 
є недостатньо дослідженими [2].

Нормативну регламентацію спорту значна частина дослідників поділяє на два великих комп-
лекси: 1) спортивне право – комплекс нормативно-правового регулювання у сфері спорту;  
2) «lex sportiva» – комплекс іншого (крім правового) нормативного регулювання (інші найме-
нування – саморегулювання відносин у галузі спорту його суб’єктами, локально-корпоративне 
регулювання у сфері спорту тощо). Такий поділ нормативного регулювання сфери спорту на дві 
різні за своєю природою нормативні підсистеми – правову та неправову (локально-корпоратив-
ну) – відзначають багато авторів [2, с. 109–110].

 Стосовно виділення спортивного права як самостійної комплексної галузі права автори стат-
ті вказують на існування декількох позицій. Зокрема, одні вчені взагалі виключають виділення 
такої галузі; другі вчені, навпаки, визнають можливість виділення нових комплексних галузей 
права (спортивне право, медичне право, освітнє право, тощо); треті вважають застарілим ділення 
права на галузі і пропонують визначати не галузі, а напрями правового регулювання. Різними є 
погляди в літературі також на lex sportiva, природа і зміст цього феномена з’ясовані недостатньо, 
аж до заперечення взагалі існування цієї нормативної (але не правової) системи [2, с. 110].

У зв’язку з цим необхідним стає вивчення того, як співвідносяться та взаємодіють між собою 
різні нормативні регулятори у сфері спорту – правовий і неправовий, природа якого є недостат-
ньо визначеною. Але, не встановивши природу кожного з цих регуляторів, неможливо правильно 
зрозуміти вказане співвідношення та характер їх взаємодії. 

На думку цих авторів, спортивна нормативна регламентація, відмінна від санкціонованого 
державою правового регулювання, є більш давньою, ніж історія законів про спорт, і налічує тися-
чоліття: уже в Давньому світі були приклади санкціонування нормативної регламентації спорту 
не державами, а общинами, як предтеча lex sportiva. Закони про спорт стали з’являтися тільки 
порівняно недавно [2, с. 110].

З цієї тези може бути зроблено висновок, що правовою регламентацією у сфері спорту автори 
вважають лише законодавче нормування спорту державою, а нормативне регулювання актами, 
які не входять до системи законодавства держави, вони розглядають як неправову регламентацію, 
яка передувала появі в історії регулювання сфери спорту «lex sportiva». Тобто остання походить 
не з права, а з «неправового» нормативного регулятора; і визначення природи «lex sportiva» за-
лежатиме від того, як визначити природу вказаного «неправового» регулятора, а отже, залежить 
від розуміння кожним автором поняття права.

На нашу думку, такий підхід є дискусійним, оскільки в юридичній науці існує чимало теорій 
щодо розуміння права та його походження. 

Серед них є також і спортивна теорія виникнення держави і права, автор якої Х. Ортега-і-
Гасет напряму пов’язує виникнення держави з походженням ігор і фізичних вправ, а також по-
ходженням спорту в цілому. Людина – істота соціально-біологічна з притаманною їй руховою 
активністю, що веде до вправ її органів. Фізкультурно-тренувальний або емоційно-збуджуваль-
ний характер мають поширені мисливські і воєнні танці, що виконуються перед відбуттям на 
полювання чи в похід. Розвиток свідомості первісної людини призвів до того, що вона стала 
усвідомлювати важливість своєї фізичної сили і необхідність її тренування. З виникненням релі-
гійних вірувань елементи фізичних вправ пов’язувалися з релігійними обрядами. Так з’явилися 
культові танці, ігри. Все більшу роль починає відігравати військова організація племен, а вод-
ночас фізичне виховання виконує функцію підготовки не тільки до трудової діяльності, а й до 
воєнної справи. Олімпійські ігри сприяли об’єднанню грецьких полісів й утворенню єдиної 
грецької держави.
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Т. Кашаніна, оцінюючи вказану теорію, зазначає, що вона спирається на достовірні факти,  
зокрема, факти проведення Олімпійських ігор та інші. А щодо правил проведення змагань та 
оцінки їх результатів суддями, то такі правила резонно вважати зачатками права, зокрема, судо-
вих прецедентів, законів, які завжди створюються державною владою. Але, стверджує авторка, 
дана теорія, по-перше, не пояснює процес виникнення держави в усіх регіонах земної кулі, а по-
друге, не пояснює глибинні процеси утворення держави, адже береться до уваги тільки одна сто-
рона життя людства – відтворення самої людини, і не враховується матеріальне виробництво як 
вирішальна умова розвитку людства [3, с. 68–70]. 

У зв’язку з цим звертає на себе увагу пояснення Ж. Симоном головної причини, з якої юристи 
тривалий час ігнорували суспільні відносини у сфері спорту. Такою причиною він називає без- 
кош товність вказаної сфери, яка сприймалася суспільством і публічною владою як матеріальна 
некорисність спортивної діяльності, що ставило під сумнів обґрунтованість прийняття у цій галу-
зі правових норм, призначених, як вважалося, для більш поважної діяльності [1, с. 2]. 

На нашу думку, «матеріальна корисність» спортивної діяльності зростала разом із потребою 
у виробництві різноманітних і все більш складних знарядь для занять спортом, що, зі свого боку, 
стимулювало подальший розвиток спортивної діяльності, народжувало потребу в нових спор-
тивних знаряддях і сприяло розвитку матеріального виробництва як вирішальної умови життя 
людей. 

Лише з кінця XIX – початку XX ст., вказують І. Понкін та А. Понкіна, розпочався процес при-
йняття законів про спорт та імплементації «lex sportiva» у спортивне право. З якого моменту історії 
обґрунтовано говорити про повноцінну систему «lex sportiva», – на це дадуть відповідь істо рики 
спорту і права. Однак процес зближення зі спортивним правом із частковою їх трансформацією 
та взаємопроникненням і взаємодією налічує, як стверджують автори, максимум півтора століт-
тя; тому немає підстав заперечувати виділення lex sportiva в регламентації спорту [2, с. 111].

Однак з ідеєю виділення цієї системи нормативного регулювання спорту, як вказують авто-
ри, погоджуються не всі. Низка вчених (Л. Силянс та ін.) взагалі заперечують обґрунтованість 
виділення окремої системи «lex sportiva». Деякі вчені, як зазначає Ф. Латті, ототожнюють понят-
тя «спортивне право» і «lex sportiva», вживаючи друге поняття як синонім поняття «спортивне 
право». Однак більшість дослідників використовують це поняття за аналогією з поняттям «lex 
mercatoria» («торгове право»), хоча «lex sportiva» не піддається традиційному розрізненню пуб-
лічного права і приватного права. 

Первинно «lex mercatoria» було системою нормативних установлень у сфері комерційних 
відносин торговців по всій середньовічній Європі, багато в чому подібною до англійського за-
гального права, як системи правових звичаїв і актуальної судової практики, що застосовувалася 
в системі торгових судів і функціонувала як міжнародне право торгівлі. Сучасна «lex mercatoria» 
являє собою сукупність правил поведінки, вироблених учасниками міжнародного комерційного 
обігу під час здійснення їх діяльності, застосовуваних при розгляді спорів міжнародним комер-
ційним арбітражем. На думку деяких учених, вказують ці автори, lex sportiva, на відміну від lex 
mercatoria, засновано не так на переконанні в нормативній обґрунтованості вимог, що випли- 
вають із судового рішення третейського суду, як переконанні в нормативній обґрунтованості ви-
мог, нав’язаних зверху, через письмові стандарти – правила спортивних органів [2, с. 112]. Вони 
наводять визначення М. Белоффа та інших, які визначають «lex sportiva» тільки як «міжнародне 
спортивне право» («international sports law»), розуміючи під ним саме неправову форму норма-
тивної регламентації, яка: складається з транснаціональних норм, народжених правилами і прак-
тикою міжнародних спортивних федерацій; має власну унікальну спортивну судову практику, 
що реалізується судовими інстанціями, відмінними від національних державних судів; за своєю 
природою і статусом незалежна від національного законодавства [9]. Ототожнюють «lex sportiva» 
з міжнародним спортивним правом ще ряд вчених.

Навпаки, К. Фостер розглядає «lex sportiva» у широкому значенні – як «глобальний закон у сфе-
рі спорту», але виокремлює в ньому корпус загальних моральних правил спортивних змагань, ви-
значаючи його як «внутрішній закон спорту» і надаючи йому авторську назву «Lex Ludica» [4]. 
По суті, вказують І. Понкін та А. Понкіна, це відома система «Fair Play», тільки в концепції Фос-
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тера вона постає дещо ширше. Вони наводять також точку зору Е. Локена, який розглядає «lex 
sportiva» як звід правил, що регулюють організацію спортивних заходів; при цьому спортивні 
контракти в футболі врегульовані в дійсності міжнародним спортивним правом. 

Автори посилаються також на думку Ж. Симона про те, що при виконанні своєї місії Міжна-
родний спортивний арбітражний суд може стати джерелом нової категорії норм, які комбінують 
нормативні правила про конкуренцію та основоположні принципи регламентації. Ці стандарти 
підлягають виконанню всім спортивним співтовариством і, насамперед, міжнародними спортив-
ними організаціями, а також заслуговують найменування «lex sportiva» [5, с. 205]. А з точки зору 
Д. Нафцигера та А. Рігоцці, «lex sportiva» являє собою звід часткових норм, що випливають із 
правових звичаїв, і розроблених у межах міжнародного і національних спортивних арбітражів  
[2, с. 113–114].

У статті наведена також думка Е. Погосяна, який розглядає «lex sportiva» як сукупність правил 
«м’якого» процесуального і матеріального права, що застосовується до вирішення спортивних 
спорів». При цьому автор посилається на рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні, 
в якому обґрунтовано виділення «lex sportiva». У ньому сказано, що спортивне право розвива-
лося і зміцнювалося (об’єднувалося) протягом багатьох років, в особливості шляхом вирішення 
спорів третейськими судами, в результаті чого сформувався ряд неписаних правових принци-
пів – свого роду lex mercatoria для спорту, яким повинні підпорядковуватися як національні, так 
і міжнародні спортивні федерації, незалежно від наявності чи відсутності таких принципів в їх 
законодавчих актах і регламентах та незалежно від відповідності цих принципів застосовувано-
му внутрішньодержавному праву, за умови, що такі принципи не суперечать нормам публічного 
порядку, які застосовуються до даної справи (CAS (20.8.1999-98/2000) АЕК Athens and Slavia 
Prague v UEFA) [6].

Найбільш розгорнутим І. Понкін та А. Понкіна вважають визначення «lex sportiva» через опис 
його структури А. Соловйова: «Lex sportiva» – складно структуровано і зв’язно взаємодіючий 
комплекс систем матеріальних і процесуальних неправових норм, що включають загальні (на між-
народному і національному рівнях) і спеціальні (згруповані за видами спорту) частини, і такий, 
що складається із: а) системи актів «м’якого міжнародного права» в галузі спорту – документів 
міжнародних (глобальних і регіональних) неурядових (недержавних некомерційних) організацій 
в сфері спорту, їхніх угод з міждержавними організаціями, державами і між собою, політичних 
і рекомендаційних документів глобальних або регіональних міжнародних конференцій по спор-
ту; б) комплексів документів національної (у межах конкретних країн) неправової спортивної  
регламентації – актів і корпоративних норм саморегульованих та інших організацій у сфері спор-
ту і спортивних об’єднань (регламентів, кодексів, правил, угод, статутів), а також звичаїв (непи-
саних правил) [7, с. 99–100].

За визначенням І. Понкіна та А. Понкіної, «lex sportiva» є об’єднанням комплексів позапра-
вової нормативної регламентації (недержавних невладних регуляторів, різних за походженням) 
у сфері спорту, які характеризуються гетерогенністю міри стійкості й взаємодії, ієрархічністю 
внутрішньосистемних і міжсистемних зв’язків, а також мірою когерентності та імперативності їх 
регламентуючого впливу на предметну сферу регулювання на міжнародному та національному 
рівнях, детермінованим автономією сфери суспільних відносин у галузі спорту від національних 
публічних порядків і від міжнародного правопорядку. 

Особливість структури «lex sportiva» полягає і в тому, що це конвергентне сітьове об’єднання 
комплексів позаправової нормативної регламентації в галузі спорту увінчує системна «надбудо-
ва» на міжнародному рівні, самостійними підсистемними комплексами якої є норми Міжнарод-
ного олімпійського комітету і ряду інших міжнародних спортивних організацій.

Норми «lex sportiva», вказують вони, не мають загальнообов’язкової юридичної сили, однак 
мають певну нормативну силу і є обов’язковими для дотримання або виконання учасниками 
спортивних відносин під загрозою настання стосовно них несприятливих наслідків та застосу-
вання стосовно них санкцій у межах системи суспільних відносин, врегульованих «lex sportiva», 
перетерплення яких є обов’язковим і обґрунтованим через взяття вказаними учасниками на 
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себе відповідних зобов’язань при входженні в предметну сферу регулювання «lex sportiva» [2, 
с. 113–114].

Якщо порівняти позиції наведених вище авторів з приводу природи «lex sportiva», то вияв-
ляється істотна відмінність, яка полягає у тому, що одні з них категорично наполягають на по-
заправовому характері вказаного нормативного регулятора (М. Белофф, А. Соловйов, І. Понкін 
і А. Понкіна), другі так або інакше визнають правову природу його норм (Е. Погосян, Д. Нафци-
гер і А. Рігоцці), треті відносять їх до моральних норм (К. Фостер), а четверті – до нової категорії 
«норм-стандартів» Міжнародного спортивного арбітражу (Ж. Симон). 

За такої неоднозначності поняття «lex sportiva» не можна скласти чіткого уявлення про спів-
відношення та взаємодію спортивного права з «lex sportiva», яка, за словами І. Понкіна та А. Пон-
кіної, «має дуже складну структуру й досить неоднозначні особливості». Сьогодні, вказують 
вони, «lex sportiva» у багатьох країнах складним чином взаємодіє із санкціонованим державою 
комплексом нормативних правових установлень в галузі спорту – спортивним правом. 

Як приклад наводяться італійські спортивні кодекси зі змішаною нормативною природою – 
правовою та неправовою («lex sportiva») – Кодекс Вищого Суду спортивної юстиції і Кодекс На-
ціонального спортивного арбітражного трибуналу. 

Є багато свідчень того, що держава де-факто і де-юре визнає «lex sportiva». Через це автори 
відзначають певну аналогію зі сферою відносин між державою та релігійними об’єднаннями. 
Якщо в цій сфері суспільних відносин держава визнає автономність релігійних організацій і по-
важає їх внутрішні установлення, роблячи для них винятки з вимог Трудового кодексу та інших 
законодавчих актів, то чому не можна встановити аналогічним чином відступи від вимог законо-
давства для певних суспільних відносин у сфері спорту?

Однак і значення впливу спортивного права на спорт і «lex sportiva» не варто недооцінювати, 
оскільки воно надало спорту того структурованого і багатоаспектного вигляду, який ми спосте-
рігаємо сьогодні [2, с. 114–115].

На нашу думку, не може бути абстрактних «вимог законодавства», однакових для суспільних 
відносин різних суспільних інститутів. Регулювання останніх є адекватним лише за умови вра-
хування специфіки кожного з них, що не є «відступом від вимог законодавства», а є його нор-
мальними вимогами. Наприклад, праця суддів, депутатів чи державних службовців регулюється 
не лише Трудовим кодексом, а й спеціальними законами, але від цього вони не перестають бути 
правовими актами. 

Правовими є також і норми, що регулюють суспільні відносини у сфері спорту, оскільки 
йдеться про спортивне право. Але проблема полягає в тому, що без визначення характеру від-
носин у сфері спорту, які становлять предмет нормативного регулювання, розмова про правовий 
чи позаправовий характер нормативного регулювання у спортивній сфері є безпредметною. 

Тому перш ніж ділити нормативне регулювання у сфері спорту на два комплекси норм – спор-
тивне право і «lex sportiva», потрібно з’ясувати природу правил, які унормовуються, встановити 
характер відносин, що підлягають нормативній регламентації: чи це трудові відносини у сфері 
спорту, чи це правила організації змагань, чи правила взаємодії органів, які цим займаються, чи 
правила вирішення спорів щодо організації та проведення змагання, чи правила ведення спортив-
ної гри тощо. А це потребує визначення спорту як суспільного інституту, на що вже зверталася 
увага в попередніх публікаціях [8]. 

Висновки. Підсумовуючи аналіз висловлених у літературі точок зору щодо поділу норматив-
ного регулювання сфери спорту на два нормативних регулятори – правовий (спортивне право) 
і неправовий («lex sportiva»), автором зроблено висновок про те, що для визначення природи 
нормативного регулювання спорту необхідно з’ясувати характер відносин у межах спорту як сус-
пільного інституту і відповідних цим відносинам правил. Зважаючи на це, має бути визначена 
природа норм, якими регулюється сфера спорту.
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Ющик О. О. Правове і неправове нормативне регулювання у сфері спорту
Стаття присвячена розгляду особливостей нормативного регулювання відносин у сфері спорту. Аналізу-

ються література з проблематики спортивного права, позиція авторів, які вбачають специфіку цього регу-
лювання у поділі нормативної регламентації спорту на два нормативних комплекси – правове і неправове 
нормативне регулювання, а також висловлюються різні позиції щодо взаємодії вказаних комплексів. Відзна-
чається дискусійність вказаної позиції, пропонується авторський підхід до визначення природи нормативного 
регулювання у сфері спорту.

Ключові слова: спортивне право, «lex sportiva», нормативне регулювання, правові норми, неправові норми, 
законодавчі акти, регламенти.

Yushchyk O. Legal and non-legal regulation in the field of sports
The article is devoted to the consideration of the peculiarities of normative regulation of relations in the field of 

sports. It is stated that there are still controversial ideas about the nature of the norms governing the relations in the 
field of sports, which necessitates additional theoretical research. It is noted that the regulatory regulation of sport re-
searchers are divided into «sports law» – a complex of regulatory regulations in the field of sports and «lex sportiva» – 
a complex of other (except for legal) regulatory regulation.

Characterized by the position of authors who consider sports as an independent right complex area of law, and 
examines the opinions of scientists regulatory system lex sportiva, the nature of which has not a clear understanding. 
It is noted that the legal regulation in the field of sports is considered only legislative rationing of sports by the state, 
and normative regulation of acts that are not included in the system of state law, considered as non-legal regulation. 
Characterized by the definition of «lex sportiva» through the description of its structure, the feature of which is that 
this association of complexes of out-of-law regulations in the field of sport crowns the international «superstructure», 
the independent subsystem complexes of which are the rules of the International Olympic Committee and a number of 
other international sports organizations.

It is emphasized that the norms of «lex sportiva» do not have binding legal force, but they have some normative 
force and are obligatory for the observance or implementation of the sports relations by the participants under the 
threat of offensive against them and the application of sanctions for them. A critique of the «lex sportiva» norm as 
non-legal is given.

From the analysis of the points of view of scientists regarding the division of regulatory regulation of the sphere 
of sports into two regulatory regulators in the article, it is concluded that in order to determine the nature of normative 
regulation of sport, it is necessary to find out the nature of relations within the framework of sport as a social institute 
and the rules corresponding to these relations.

Key words: sport law, «lex sportiva», normative regulation, legal norms, non-legal norms, legislative acts, regu-
lations.
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ЗМІСТ ТА СПЕЦИФІКА ГАРАНТІЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Існування гарантій правового регулювання кадрового забезпечення 
Державної служби України є показником можливості держави юридично забезпечити права та 
інтереси своїх громадян у цьому процесі. Це певна система нормативно регламентованих заходів, 
яка на сьогодні не є належним чином дослідженою у вітчизняній науці. Отже, вивчення функціо-
нальної основи правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України по-
требує звернення, зокрема, й до аналізу питання його гарантій.

Забезпечення прав громадян у сфері кадрового забезпечення Державної служби України є 
складним та багатоаспектним процесом, а один із головних його етапів – це створення відпо-
відних гарантій, оскільки без встановлення засобів реалізації прав, свобод і законних інтересів 
громадян жодна держава не може вважатись правовою та соціальною, а захист і відновлення прав 
у разі порушення є одним із пріоритетних напрямів діяльності держави. Тому гарантії є саме тими 
основами, без яких права людини втрачають практичне підґрунтя та соціальну цінність. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз правової доктрини засвідчив, що питання 
гарантій правового регулювання кадрового забезпечення Державної служби України повністю 
перебуває поза сферою наукових інтересів вітчизняних дослідників, тому теоретичні концепції 
цього питання на сьогодні невстановлені.

Метою статті є визначення класифікації гарантій правового регулювання кадрового забезпе-
чення Державної служби України, а також розкриття змісту кожного з них.

Основні результати дослідження. Логічним є звернення до норм спеціального законодав-
ства, проте Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну службу» [1] чітко не 
встановлює гарантій щодо права для громадян України на доступ до державної служби. Опосе-
редковано про це йдеться у Конституції України [2], оскільки до таких гарантій можна віднести: 
1) вільний і всебічний розвиток особистості (ст. 23); 2) рівність конституційних прав і свобод та 
рівність перед законом, рівність прав жінки і чоловіка (ст. 24); 3) право на працю та вільне її об-
рання (ст. 43). У зв’язку з цим пропонуємо серед гарантій правового регулювання кадрового 
забезпечення Державної служби України виокремити дві групи:

1. Конституційні гарантії – цю групу становлять правові засоби, встановлені державою 
у змісті конституційних норм, що забезпечують право громадян України отримати можливість 
працевлаштуватись на державній службі та захищати це право у встановленому законом порядку. 
Зазначену групу становлять гарантії, сформульовані нами у попередньому абзаці.

2. Спеціальні гарантії – правові засоби, встановлені державою у змісті норм Закону України 
«Про державну службу» [1], які встановлюють права громадян як учасників процесу кадрового 
забезпечення Державної служби України. Зокрема, це такі гарантії: 1) вступу на посади держав-
ної служби виключно за результатами проведення конкурсу (ст. 21); 2) оскарження рішення кон-
курсної комісії у разі непроходження конкурсного відбору на зайняття вакантної посади держав-
ної служби (ст. 28); 3) просування державного службовця по службі з урахуванням професійної 
компетентності (ст. 40); 4) підвищення рівня професійної компетентності державних службовців 
шляхом професійного навчання (ст. 48).
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Аналізуючи конституційну групу гарантій, звернемо увагу на їх значну чисельність та опо-
середкований стосунок до правового регулювання кадрового забезпечення Державної служби 
України, проаналізуємо деякі з них. Гарантію вільного і всебічного розвитку особистості у кон-
тексті досліджуваної тематики розуміємо таким чином. По-перше, всім громадянам України га-
рантуються рівні можливості щодо здобуття освіти, вивчення державної мови, працевлаштуван-
ня тощо. Тому початково кожна особа перебуває у рівних умовах щодо відповідності вимогам 
до кандидатів на посаду державної служби. Кожному гарантується можливість щодо виконання 
кожного припису. По-друге, усі державні службовці наділяються однаковими умовами щодо 
професійного росту, розвитку та кар’єрного просування. Тому з огляду на процес кадрового за-
безпечення державної служби у кожної особи є можливості до вільного і всебічного розвитку 
особистості. Гарантія рівності конституційних прав і свобод та рівності перед законом і рівність 
прав жінки й чоловіка полягає у тому, що всі кандидати на державну службу та державні служ-
бовці є рівними у своїх правах, а будь-які дискримінації є забороненими. У процесі кадрового 
забезпечення Державної служби України до уваги береться виключно рівень компетентності, 
професіоналізму та здатності осіб зайняти ту чи іншу посаду. Гарантія права на працю та вільно-
го її обрання надає можливість громадянам України реалізувати свої навички та вміння у прак-
тичному виконанні завдань і функцій держави. Тому будь-якій особі, що не суперечить вимогам 
до кандидатів на зайняття посади державної служби, гарантується право взяти участь у конкурсі 
на зайняття вакантних посад.

Загалом, аналізуючи цю групу, зазначимо про її «віддаленість» від специфіки досліджува-
ного інституту. Жодна з гарантій прямо не стосується правового регулювання кадрового за-
безпечення Державної служби України і може бути використана у низці суспільних відносин. 
Водночас існування таких гарантій сприяє процесу кадрового забезпечення, адже надає мож-
ливість великій кількості громадян реалізувати свої навички і вміння на користь держави та її 
громадян.

Ознаками групи конституційних гарантій правового регулювання кадрового забез-
печення Державної служби України є: 1) встановлення державою у змісті конституційних 
норм; 2) забезпечення права громадян України отримати можливість працевлаштуватись на 
державній службі та захищати це право у встановленому законом порядку; 3) нечисленність 
та опосередкований стосунок до правового регулювання кадрового забезпечення Державної 
служби України.

У процесі аналізу правової доктрини та норм Закону України «Про державну службу» [1] ми 
звертали увагу на те, що вітчизняні науковці ігнорують дослідження цього питання, а зазначеним 
нормативно-правовим актом фактично не встановлено гарантій у досліджуваній сфері. 

Однією зі спеціальних гарантій є гарантія вступу на посади державної служби виключно за 
результатами проведення конкурсу. Проведення конкурсу забезпечує об’єктивність вибору кан-
дидатів, а також залучення до державної служби найкомпетентнішого з можливих варіантів. За-
значимо, що просування державного службовця по службі шляхом зайняття інших посад також 
здійснюється шляхом участі в конкурсі. Саме тому ця гарантія певною мірою є фундаментальною 
для інших правових засобів цієї групи. Її наявність є демонстрацією об’єктивного характеру про-
цедур кадрового забезпечення, оскільки основним критерієм вибору того чи іншого кандидата 
є його відповідність законодавчо встановленим критеріям, а також найвищий результат прохо-
дження конкурсу.

У разі непроходження конкурсного відбору на зайняття вакантної посади державної служ-
би кожному кандидату надається право на оскарження рішення конкурсної комісії у судовому 
порядку, або при зверненні до діяльності Національного агентства України з питань державної 
служби як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує дер-
жавну політику у сфері державної служби, залежно від категорії посади. Ця гарантія є втілен-
ням права кожного на справедливий суд, закріплений у ст. 6 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод [3]. Незважаючи на об’єктивний характер конкурсних процедур, все ж 
залишається можливість для людських і технічних помилок. Можливість захистити свої права 
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є важливою підставою для залучення більшої кількості кваліфікованих кандидатів, враховуючи 
низький рівень довіри громадян нашої держави до будь-яких конкурсів.

Гарантія просування державного службовця по службі з урахуванням професійної компетент-
ності забезпечує, з одного боку, мотивацію державних службовців до росту, а з другого – залучен-
ня на вакантні посади високопрофесійних кадрів. На сьогодні з урахуванням рівня оплати праці 
державна служба не є привабливою для працевлаштування порівняно з приватним сектором. Вод-
ночас можливість розвитку та поступового покращення матеріальних і соціальних умов праці є 
важливою перевагою при залученні кваліфікованих кандидатів. Саме тому наявність цієї гарантії 
у цілому суттєво впливає на якісне зростання рівня кадрового забезпечення державної служби.

Гарантія підвищення рівня професійної компетентності державних службовців шляхом про-
фесійного навчання дає змогу здійснювати безперервний процес підвищення компетентності 
кадрових ресурсів державної служби. Важливим є здійснення цього процесу завдяки державі за 
умови створення останньою усіх необхідних умов. 

Тож досліджувана група гарантій також лише частково стосується кадрового забезпечення 
Державної служби України. Зазначимо, що кожна з правових засад становить правові засоби, які 
стосуються різних напрямів кадрового забезпечення. Їхня правова природа полягає у створен-
ні передумов та наданні можливостей постійного підвищення рівня компетентності кадрового 
складу державної служби, а також у залученні максимально кваліфікованих працівників на ва-
кантні посади.

Таким чином, ознаками групи спеціальних гарантій правового регулювання кадрового 
забезпечення Державної служби України є: 1) закріплення у змісті норм Закону України «Про 
державну службу»; 2) забезпечення об’єктивного характеру процесу зайняття вакантних посад; 
3) спрямування на безперервність процесу підвищення професійної компетентності державних 
службовців; 4) забезпечення можливості професійного росту державних службовців; 5) надання 
можливості кандидатам на зайняття вакантної посади державної служби та здійснити захист сво-
їх прав у судовому або позасудовому порядку.

Загалом зі здійсненого аналізу можна виокремити такі ознаки гарантій правового регулю-
вання кадрового забезпечення Державної служби України:

1) опосередкований характер – виділені нами гарантії встановлюються передусім з метою за-
лучення громадян до державної служби, проте меншою мірою є засобами охорони їх прав у про-
цесі виконання службових повноважень;

2) складний характер – нерозривний зв’язок конституційних гарантій та гарантій, встановле-
них законодавством про державну службу;

3) захисний характер – гарантування надання державним службовцям можливостей здійсню-
вати захист своїх прав та інтересів у судовому чи позасудовому порядку;

4) об’єктивний характер – встановлення з метою гарантування об’єктивності у процесі зайнят-
тя кандидатами вакантних посад;

5) безперервний характер – спрямування на забезпечення безперервності процесу підвищення 
професійної компетентності та державних службовців. 

Висновки. Отже, гарантії правового регулювання кадрового забезпечення Державної служби 
України є загалом новим інститутом вітчизняного права. Низький рівень наукової уваги до нього 
можна пояснити незначною кількістю таких правових засобів, закріплених у нормах вітчизняно-
го законодавства. У сфері кадрового забезпечення державної служби вони передусім мають вияв 
у ролі надання особам можливостей вступити на державну службу, постійно вдосконалювати 
свої навички та займати вищі посади згідно з успішністю виконання поставлених завдань. 

Питання гарантій кадрового забезпечення Державної служби України є одним із фундамен-
тальних у сфері державної служби, але на сьогодні не є дослідженим взагалі. Структура гарантій 
кадрового забезпечення є комплексною та складається із конституційних та спеціальних. Наяв-
ність таких гарантій дає змогу залучати до державної служби компетентних і професійних осіб, 
а також гарантує державним службовцям можливість самореалізуватися. Тобто наявність таких 
гарантій має двосторонній характер – зацікавлені особи реалізовують своє конституційне право 
на працю, а держава залучає найдостойніших кандидатів до виконання своїх завдань і функцій.
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У статті визначено класифікацію гарантій правового регулювання кадрового забезпечення Державної служ-
би України. Розкрито зміст кожного з видів конституційних та спеціальних гарантій у досліджуваній сфері.
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Andreev A. The content and specificity of the guarantees of legal regulation of personnel provision of the 
State Service of Ukraine

In the article the classification of guarantees of legal regulation of personnel support of the State Service of Ukraine is 
defined. The content of each of the types of constitutional and special guarantees in the investigated sphere is disclosed.

Named following are the hallmarks of the group of constitutional guarantees of legal regulation of staffing of the 
State Service of Ukraine: 1) establishment by the state in the content of constitutional norms; 2) ensuring the right of 
citizens of Ukraine to obtain employment opportunities in the civil service and to protect this right in accordance with 
the procedure established by law; 3) the small and indirect relation to the legal regulation of personnel support of the 
State Service of Ukraine.

Signs of a group of special guarantees of legal regulation of personnel support of the State Service of Ukraine are 
as follows: 1) consolidation in the content of the provisions of the Law of Ukraine «On Civil Service»; 2) ensuring the 
objective nature of the process of occupying vacant posts; 3) the focus on the continuity of the process of raising the 
professional competence of civil servants; 4) ensuring the professional growth of civil servants; 5) granting candidates 
the opportunity to occupy a vacant post of civil service and protect their rights in court or extrajudicial order.

The following features of guarantees of legal regulation of personnel support of the State Service of Ukraine are 
distinguished:

1) mediated nature – the guarantees we have provided are established primarily for the purpose of involving citi-
zens in the civil service, however, to a lesser extent, there are means to protect their rights in the process of fulfilling 
their official authority;

2) complex nature – the inextricable link between constitutional guarantees and guarantees established by the 
legislation on civil service;

3) protective nature – guaranteeing the ability of civil servants to protect their rights and interests in court or ex-
trajudicial order;

4) objective character – establishment in order to guarantee objectivity in the process of employment of candidates 
for vacant positions;

5) continuous – the focus is on ensuring the continuity of the process of raising the level of professional compe-
tence and civil servants.

It is concluded that the issue of guarantees of personnel provision of the State Service of Ukraine is one of the 
fundamental in the field of civil service, but has not been investigated at all. The structure of guarantees for staffing 
is complex and consists of constitutional and special. The availability of such guarantees allows for the involvement 
of competent and professional persons in the civil service, as well as guarantees the possibility for civil servants to 
self-fulfillment.

Key words: legal regulation guarantee, personnel support, employee, public service, labor.
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ КООРДИНАЦІЙНОЇ РОЛІ  
ЯК ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Постановка проблеми. Роль та функції держави станом на сьогодні є категорією, яка була 
предметом аналізу багатьох наукових досліджень. Їх вивчали науковці загальнотеоретичних пра-
вових наук, науки державного управління, а також фахівці адміністративного права. У міру того, 
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як наш об’єкт був предметом досліджень різних правових наук, погляди на його сутність та скла-
дові значно відрізняються, зумовлюючи плюралізм наукових думок із цього приводу. Такими ж 
багатоаспектними є погляди науковців на кожну конкретну роль і функцію як відокремленого 
напряму діяльності та впливу держави на суспільні відносини.

Оскільки сукупність функцій держави була предметом багатьох наукових розробок, доцільно 
більш детально звернути увагу на окремі функції та роль держави, серед яких координаційна роль 
є однією з головних, а її значення з-поміж інших функцій невпинно зростає. Актуальність обраної 
теми також зумовлена тим, що в науці існують різні погляди на поняття та ознаки координаційної 
ролі як функції держави, однак останні потребують певної структуризації, систематизації та пере-
гляду. Відповідно, доцільно здійснити адміністративно-правове наукове дослідження окреслених 
аспектів об’єкта дослідження, що зумовить внесення наукової новизни в науку та зумовить удос-
коналення вже наявних наукових положень.

Координаційна роль держави не є виключно теоретичною категорією. Вона реалізується у кон-
кретних адміністративно-правових формах, за яких суб’єкти реалізують свої державно-владні 
повноваження. Тому цей етап дослідження зможе не лише більш ґрунтовно розкрити пробле-
матику визначення і розмежування функцій держави та їх реалізації у конкретних адміністра-
тивно-правових відносинах, а й буде основою для подальших досліджень тих правовідносин, де 
реалізується відповідна функція. Отже, основним завданням характеристики поняття та ознак 
координаційної ролі як функції держави буде внесення нових більш ґрунтовних положень у на-
уку адміністративного права, які можуть стати основою для навчальної діяльності та більш ґрун-
товних наукових досліджень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню координаційної ролі та функцій 
держави присвячено багато наукових розробок. Окреслений предмет входить до сфери науко-
вих інтересів учених теорії держави і права, науки державного управління, адміністративного 
права тощо. Серед багатьох дослідників координаційної ролі держави, які тією чи іншою мірою 
зверталися до осмислення цієї категорії чи використовували її у своїх розробках, можна назвати 
таких науковців, як В. Авер’янов, О. Бандурка, Ю. Битяк, І. Ісаєнко, Р. Калюжний, С. Ківалов, 
В. Колпаков, Н. Нижник, О. Остапенко, В. Плішкін, С. Стороженко, Л. Фещенко, В. Шамрай, 
С. Щербак та багатьох інших. Однак необхідно звернути увагу, що дотепер багато теоретичних 
проблем функцій держави у правовій науці не є вирішеними. Це стосується і їхньої реалізації та 
прояву у конкретних адміністративно-правових відносинах, розмежування від суміжних катего-
рій тощо. Відповідно, звернемося до висвітлення цієї проблематики, яка повинна стати основою 
для подальших розробок, розпочавши наукові пошуки із виділення поняття та ознак досліджува-
ної категорії.

Метою статті є наукова інтерпретація координаційної ролі як функції держави у контексті 
адміністративно-правового аспекту, а також характеристика специфіки такої функції.

Основні результати дослідження. Координаційна роль держави полягає у прояві такої ко-
ординації у тих чи інших правовідносинах за участю державних органів, які виступають уповно-
важеними представниками держави. Варто наголосити, що координаційна роль держави може 
мати вияв як безпосередньо в організації діяльності державно-владних суб’єктів, так і у суспіль-
них відносинах, які прямо не підпорядковані державі, проте підлягають координації через від-
повідних державно-владних суб’єктів. У будь-якому разі роль та функції держави є нерозривно 
пов’язаними між собою. Між ними є співвідношення частини та цілого, тобто функція описує 
конкретний аспект ролі держави. Хоча самими функціями роль держави не вичерпується, у до-
слідженні розглядатимемо координаційну роль держави як відповідну функцію, що дасть змогу 
більшою мірою встановити конкретні особливості такої ролі з її проявом в адміністративно-пра-
вових відносинах.

Координаційна роль як функція держави – рівень прояву державного впливу у суспільних від-
носин та основний напрям діяльності держави, який полягає, по-перше, в узгодженні дій між 
різними елементами державного апарату, по-друге, в узгодженні дій між державним апаратом 
та невладними суб’єктами суспільної системи, по-третє, в упорядкуванні суспільних і держав-
но-управлінських відносин, спрямування їх на досягнення спільних цілей або інтересів, за якого 
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використовується не метод прямого імперативного управління, а узгоджуються дії відносно чи 
повністю рівних суб’єктів на основі врахування спільних інтересів та/або компетенції, відповід-
но до принципу прямування до ідеальної результативності. Таким чином, нами виділено поняття 
досліджуваної категорії з урахуванням узагальнених форм прояву координації, яка реалізується 
у суспільних відносинах державним апаратом. 

Основні ознаки координаційної ролі як функції держави випливають із визначення досліджу-
ваного нами поняття. Тому розкриємо ті головні ознаки, які притаманні саме координаційній ролі 
як функції держави. 

Координація наявна у правовідносинах між повністю чи частково юридично рівноправ-
ними суб’єктами. Якщо для інших функції державного управління характерні відносини пря-
мого підпорядкування і субординації, то у випадках з координацією суб’єкти, діяльність яких 
підлягає координації, характеризуються відносною чи повною юридичною рівністю.

Повна юридична рівноправність наявна тоді, коли між органами державної влади взагалі не 
має жодних управлінських взаємозв’язків. Йдеться про координацію суб’єктів, які перебувають 
на одному ієрархічному рівні в межах певного відомства, або ж про таку координацію між орга-
нами різних відомств. Також слід зазначити, що відповідна координація наявна, коли підлягає 
узгодженню діяльність суб’єктів приватного права, наприклад, суб’єктів господарювання.

Під частковою юридичною рівноправністю у цьому дослідженні маємо на увазі ті випадки, 
коли суб’єкти мають певну ієрархічну підпорядкованість, проте в міру змісту правовідносин від-
бувається не пряме імперативне управління, а узгодження дій, зокрема й між суб’єктами на різних 
ієрархічних рівнях. Також часткова юридична рівноправність має місце тоді, коли застосування 
координації прямо передбачене в законодавстві чи випливає із суті його положень. Прикладом 
може бути Закон України «Про прокуратуру» [1], яким прямо передбачено сферу та напрям ре-
алізації координаційних повноважень прокуратури стосовно інших органів, зокрема органів до-
судового розслідування. 

По суті в інших випадках, коли органи вищестоящого рівня відповідно до положень законо-
давства можуть здійснювати прямий управлінський вплив, сенс узгоджувати діяльність втрача-
ється, оскільки у всіх випадках застосовуватиметься імперативний метод управління.

Координація завжди передбачає повний чи частковий рівень розсуду суб’єктів, дії яких 
координуються. Така можливість розсуду випливає із суті координації як ролі та функції дер-
жави, а також методу здійснення державно-владного впливу і дає змогу відмежувати її від інших 
ролей держави в управлінні. 

Координація за суттю – завжди «узгодження». Якщо застосовуються методи прямого управ-
ління, керований суб’єкт незобов’язаний безумовно виконати волю керуючого суб’єкта. Нато-
мість при координації наявні декілька повністю чи відносно рівних суб’єктів, кожен із яких має 
право тією чи іншою мірою діяти на власний розсуд. Саме в цьому і полягає подальше узгоджен-
ня дій суб’єктів у тій чи іншій ситуації. 

У відношенні суспільства, яке виділяється науковцями як керована підсистема [2, с. 147], за 
принципом координації може бути побудоване управління тією чи іншою сферою суспільної  
діяльності. Наприклад, координація Національним Банком України діяльності банківської сис-
теми, учасників валютного ринку тощо. Тобто є цілі сфери діяльності, за яких діяльність осіб 
приватного права перманентно підлягає узгодженню з органами державної влади з урахуванням 
публічних і приватних інтересів. При цьому не виключено поєднання координації у суспільних 
відносинах та прямого управління. 

Вільна воля суб’єктів, діяльність яких координується, притаманна диспозитивному методу 
у регулюванні суспільних правовідносин, який є основним методом реалізації координаційної 
ролі держави у суспільних правовідносинах.

Координація передбачає забезпечення інтересів координованих суб’єктів та зворотній 
взаємозв’язок між ними. Якщо в інших методах державно-владного впливу враховується лише 
воля суб’єкта управління та весь управлінський процес підпорядкований реалізації його адміні-
стративних інтересів, то у випадку з координацією враховуються інтереси всіх суб’єктів, діяль-
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ність яких координується. При цьому інтерес з адміністративно-правового погляду не є певним 
матеріальним благом – тут радше йдеться про можливість ефективно реалізувати компетенційні 
повноваження та виконати покладені законодавством на таких суб’єктів завдання.

При цьому врахування інтересів, про яке йдеться, має місце як у випадку з повністю юридич-
но рівноправними суб’єктами, так і у відносинах, коли така рівноправність є умовною та наявна 
в окремих конкретних взаємовідносинах. 

Щоб врахувати інтереси та оптимально узгодити дії суб’єктів, необхідно, щоб між ними існу-
вав координаційний взаємозв’язок, зокрема зворотній. Тобто навіть якщо у координаційний від-
носинах один із суб’єктів наділений владними повноваженнями, в будь-якому випадку для реаль-
ної можливості узгодити дії та інтереси координованих суб’єктів необхідно отримати пропозиції 
від осіб, діяльність яких підлягає координації.

Якщо цей взаємозв’язок екстраполювати на широку систему держави та суспільства, при ре-
алізації політики у різних сферах за допомогою координаційної функції, необхідно мати можли-
вість отримувати інформацію від інших суспільних суб’єктів, яка б характеризувала ефективність 
забезпечення координації у тій чи іншій сфері суспільного буття. 

Координація спрямована на досягнення результативності. Основна ідея координації по-
лягає у тому, що завдяки узгодженню дій різних органів чи осіб був досягнутий максимально 
можливий поставлений результат із мінімальними ресурсними затратами.

 Хоча така спрямованість характерна і щодо інших управлінських функцій, однак саме пря-
мування до результативності у координаційних відносинах є обов’язковою умовою. У будь-яких 
інших управлінських відносинах із використанням інших методів та реалізацією функцій, пошук 
результату є бажаним, проте не визначальним. Сам по собі факт реалізації імперативної волі дер-
жавного апарату є основним.

Натомість координація передбачає узгодження дій, вибір із-поміж різних варіантів оптималь-
ної моделі поведінки. Хоча на практиці досягнення позитивного результату не завжди є гаранто-
ваним, однак сам процес координації спрямований на прагнення до вибору оптимальної моделі 
взаємодії та поведінки в межах тієї чи іншої адміністративно-правової чи суспільної системи. 
Саме тому визначальним у визначенні поняття координаційної ролі держави нами вказано прин-
цип прямування до ідеальної результативності.

Враховуючи все наведене вище, координаційна роль держави є особливою функцією держави, 
яка проявляється, по-перше, у діяльності державного апарату, по-друге, в упорядкуванні суспіль-
них відносин за допомогою відповідного методу управління. 

В основі координаційної ролі держави як її функції лежать основні ознаки цього поняття, се-
ред яких нами виокремлено такі: координація наявна у правовідносинах між повністю чи част-
ково юридично рівноправними суб’єктами; координація завжди передбачає повний чи частковий 
рівень розсуду суб’єктів, дії яких координуються; координація передбачає інтересів координова-
них суб’єктів та зворотній взаємозв’язок між ними; координація, спрямована на досягнення ре-
зультативності. Ці ознаки лежать в основі розмежування координаційної ролі як функції держави 
від інших функцій, які реалізуються за допомогою іншого інструментарію. 

Висновки. Визначивши основні функції досліджуваного поняття, нами досягнуто завдання 
цього етапу дослідження, результати якого використаємо у подальших розробках. Крім цього, 
поняття та ознаки координаційної ролі держави як її функції, можуть бути використані для від-
межування координаційної від інших функцій у навчальній літературі та в подальших наукових 
розробках як у сфері науки адміністративного права, так і в теорії держави та права, науки дер-
жавного управління, інших галузях суспільних наук і навчальних дисциплін.
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Баганець В. О. Поняття та ознаки координаційної ролі як функції держави: адміністративно-право-
вий аспект

У статті розкрито поняття координаційної ролі як функції держави. Охарактеризовано адміністративно-
правові ознаки цього правового явища.

Ключові слова: координаційна роль, функція держави, адміністративне законодавство, адміністративно-
правові основи, адміністративні правовідносини.

Bahanets V. Concepts and features of the coordination role as a function of the state: the administrative-
legal aspect

In the article the concept of coordinating role as a function of the state is described. The administrative-legal signs 
of this legal phenomenon are characterized.

The role and functions of the state as of today is a category that was the subject of the analysis of many scientific 
studies. They were studied by the scholars of the theoretical law sciences, the science of public administration, as well 
as specialists of administrative law. As our object was the subject of studies of various legal sciences, the views on its 
essence and components differ considerably, causing pluralism of scientific opinions on this subject. The same is the 
multidimensional view of the scholars for each specific role and function as a separate line of activity and the state’s 
influence on social relations.

The coordinating role of the state consists in the manifestation of such coordination in one or another legal relation-
ship with the participation of state bodies acting as authorized representatives of the state. It was emphasized that the 
coordinating role of the state can be manifested both directly in the organization of activities of state-power subjects, 
and in public relations, which are not directly subordinate to the state, but are subject to coordination through the re-
levant state power subjects. In any case, the role and functions of the state are inextricably linked.

Coordination involves coordinating actions that involves choosing between different options for an optimal be-
havior pattern. Although in practice, the achievement of a positive result is not always guaranteed, but the process of 
coordination focuses on the desire to choose the best model of interaction and behavior within a given administrative 
or social system. That is why the guiding principle in defining the notion of the coordinating role of the state is the 
principle of going to ideal efficiency.

At the heart of the coordinating role of the state as its functions are the key features of this concept, among which 
we highlight the following: coordination is available in legal relationships between fully or partly legally equal enti-
ties; coordination always presupposes a full or partial level of discretion of actors whose actions are coordinated; 
coordination involves the interests of coordinated subjects and the reciprocal relationship between them; coordination 
aimed at achieving results. These features are the basis of the delineation of the coordination role as a function of the 
state from other functions that are implemented with the help of another tool.

Key words: coordination role, state function, administrative legislation, administrative and legal foundations,  
administrative legal relations.
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ  
У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСОБИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Постановка проблеми. В умовах сьогодення роль судової влади у контролі за організацією та 
діяльністю інших складових державної влади – законодавчої та виконавчої, набуває особливого 
значення, оскільки судовий контроль є найбільш ефективним засобом забезпечення прав, свобод 
та інтересів особи й держави, зокрема у сфері публічно-правових відносин. 

У частинах 1–3 ст. 124 Конституції України встановлено, що правосуддя в Україні здійснюють 
виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами 
чи посадовими особами не допускається. Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридич-
ний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення [1]. 

Запровадження інституту судового конституційного контролю стало кроком на шляху станов-
лення конституційної законності, підвищення правової культури, розвитку демократичних засад 
нашого суспільства. Відповідно до вимог Основного Закону держави функції конституційного 
судового контролю здійснюють як Конституційний Суд України (далі – КСУ, Суд), так і суди сис-
теми судоустрою. Конституційний судовий контроль здійснюється під час конституційного та  
інших видів судочинства.
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Головним елементом конституційного судового контролю є КСУ, який посідає чільне місце 
серед найважливіших правових інституцій держави. Згідно з вимогами ч. 1 ст. 147 Основного 
Закону він вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у перед-
бачених нею випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також 
інші повноваження відповідно до неї [1]. 

Важливим елементом конституційного судового контролю є суди системи судоустрою Украї-
ни, який відповідно до Конституції України будується за принципами територіальності та спеціа-
лізації. Конституційні повноваження окремих із них визначені в Основному Законі. Так, зокрема, 
відповідно до вимог ч. 5 ст. 125 Конституції України з метою захисту прав, свобод та інтересів 
особи у сфері публічно-правових відносин діють адміністративні суди [1].

 Оскільки конституційний судовий контроль є важливим елементом правосуддя та здійснюєть-
ся у процесі правосуддя, то дослідження теоретичних засад конституційного судового контролю 
має важливе значення для розвитку вітчизняної правової науки. Зміни до Конституції України 
(щодо правосуддя) 2016 р. потребують свого подальшого наукового осмислення та аналізу з ура-
хуванням практики їх застосування, що створює відповідні передумови для подальшого дослі-
дження теоретичних і практичних проблема організації та здійснення правосуддя, зокрема і до-
слідження проблем здійснення конституційного судового контролю.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розв’язання зазначених проблем знайшло своє 
відображення у наукових працях багатьох учених, зокрема С. Альперта, Ю. Бауліна, Д. Букік-
кіо, Ю. Грошевого, С. Головатого, М. Гультая, П. Елькінда А. Крусян, М. Тесленка, М. Вугуісхіо, 
О. Скрипнюка, М. Смокович, В. Шаповала, Ю. Шемшученка та ін. Аналіз досліджень дає змогу 
стверджувати, що процеси конституційно-правових змін, що тривають в Україні, дають унікальну 
можливість для наукових пошуків у сфері конституційного судового контролю, науково-теоретич-
ного визначення змісту та суті новел у сфері судового захисту прав особи. 

Мета статті полягає у визначенні конституційного судового контролю у сфері захисту прав, 
свобод та інтересів особи в Україні як елемента верховенства права.

Основні результати дослідження. Конституційний судовий контроль як одна з форм консти-
туційного контролю є важливим правовим інститутом суверенної, незалежної, демократичної, 
соціальної і правової держави Україна, в якій визнається і діє принцип верховенства права [1]. 
Запровадження конституційного судового контролю у сфері захисту прав особи стало важливим 
досягненням політико-правового розвитку українського суспільства і держави, що відбувається 
на основі конституційної законності. Саме в Основному Законі держави визначено, що людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в країні найвищою соці-
альною цінністю. Права й свободи людини і громадянина та їх гарантії визначають зміст і спрямо-
ваність діяльності держави. Органи судової влади, як і інші складові державної влади, здійснюють 
свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України. 
Згідно зі ст. 55 Конституції України права і свободи людини та громадянина захищаються судом. 
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [1].

У період становлення України як правової держави питання організації та діяльності органів 
судової влади щодо забезпечення ефективного захисту прав особи набувають особливого значен-
ня. Підтвердженням цього є зміни до Конституції України 1996 р. (щодо правосуддя), у яких відоб-
разилися питання подальшого розвитку судової системи держави, підвищення її ефективності та 
якості. Зазначені зміни до Конституції України потребують свого подальшого наукового осмис-
лення та аналізу з урахуванням практики їх застосування, що створює відповідні передумови для 
подальшого дослідження теоретичних і практичних проблема організації та здійснення правосуд-
дя, зокрема дослідження проблем здійснення конституційного судового контролю. 

Побудову правової держави та розвинутого громадянського суспільства можливо здійснити 
лише на основі ефективно діючої судової влади, яка з урахуванням конституційного принципу 
поділу державної влади здійснює судовий контроль за діяльністю інших гілок державної вла-
ди – законодавчої та виконавчої. Оскільки відповідно до ч. 2 ст. 5 Конституції України носієм 
суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо 



334   • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •

ПРАВОВА АНАЛІТИКА: ПРАКТИКА ВТІЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, вважаємо, що саме завдя-
ки інституту конституційного судового контролю громадянське суспільство контролює державну 
політику з максимальним урахуванням власних інтересів, оскільки через цей інститут громадяни 
беруть активну участь в управлінні державними справами та здійснюють контроль за діяльністю 
державних органів, зокрема щодо забезпечення прав, свобод та інтересів людини і громадянина, 
прав та інтересів юридичних осіб. Таким чином, судовому контролю як найважливішому інсти-
туту демократії в Україні надається особливе значення та визначальний характер відносин щодо 
реалізації права кожного громадянина на управління державою. Звідси основним обов’язком дер-
жави є забезпечення усіх необхідних умов та гарантій на судовий контроль за діяльністю органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування.

Згідно з конституційно-правовими засадами поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову 
й принципами конституційності, законності, органи державної влади та органи місцевого само-
врядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спо-
сіб, що передбачені Конституцією та законами України. Хоча органи законодавчої, виконавчої та 
судової влади є самостійними у своїй діяльності в межах наданих їм повноважень, проте стабіль-
ність конституційного ладу досягається чіткою системою їх взаємостримувань і противаг. Цей по-
діл передбачає їх тісну взаємодію, результатом якої є досягнення конституційних цілей і завдань 
(забезпечення прав і свобод людини та громадянина, їх безпека, стабільність конституційного 
ладу тощо) [2]. 

Отже, поділ державної влади є структурною диференціацією трьох рівнозначних основних 
функцій держави: законодавчої, виконавчої та судової. Він відображає функціональну визначе-
ність кожного з державних органів, передбачає не тільки розмежування їх повноважень, а й їхню 
взаємодію, систему взаємних стримувань та противаг, які мають на меті забезпечення їхнє співро-
бітництва як єдиної державної влади. Неухильне додержання органами законодавчої, виконавчої 
та судової влади Конституції та законів України забезпечує реалізацію принципу поділу влади і є 
запорукою їх єдності, важливою передумовою стабільності, підтримання громадського миру і зла-
годи в державі [3]. З викладеного випливає, що поділ влади є принципом конституційного ладу 
в Україні. Важливою складовою якого є принцип верховенства права, який закріплено в розділі 
I Основного Закону (ст. 8) [1]. Конституційний судовий контроль за втручанням держави у права 
особи є елементом верховенства права. Також ефективний конституційний судовий контроль за 
діяльністю інших складових державної влади (за діяльність законодавчої і виконавчої влади) є 
важливою гарантією конституційного ладу в Україні. Водночас існують й інші погляди щодо ролі 
і місця судової влади, зокрема щодо її важливої складової – КСУ. Так, зокрема, існують думки, що 
«Конституційний Суд за своєю природою повинен бути винятково аполітичним органом, рівно-
віддаленим та повністю незалежним від усіх гілок влади, оскільки саме він є головним арбітром, 
який слідкує за дотриманням Конституції України в суспільно-правових відносинах» [4, с. 8].

Вважаємо, що КСУ є головним елементом національної системи конституційного судового 
контролю, оскільки він: а) вирішує питання про відповідність Конституції України (конституцій-
ність) законів України та у передбачених Основним Законом випадках інших актів (статті 147, 150);  
б) здійснює офіційне тлумачення Конституції України (статті 147, 150); в) надає висновки про від-
повідність Основному закону чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних до-
говорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість (ст. 151); 
г) вирішує питання про відповідність Конституції україни (конституційність) закону України за 
конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її 
справі закон України суперечить Конституції України (ст. 1511); ґ) здійснює інші повноваження 
відповідно до Конституції України (ст. 147). Діяльність КСУ ґрунтується передусім на принципі 
верховенства права, основною складовою якого є принцип справедливості, правової визначеності, 
дотримання балансу між інтересами особи, суспільства і держави. З цього приводу Суд зазначив, 
що «одним із проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством 
як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, 
звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем 
суспільства. Всі ці елементи права об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, 
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ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України» [5]. Контроль суду 
за втручанням держави у права особи є елементом верховенства права [5]. Відповідно до поло-
жень ч. 1 ст. 152 Конституції України, зміни до якої були внесені у 2016 р., закони та інші акти за 
рішенням цього Суду визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони 
не відповідають Основному Закону або якщо була порушена встановлена Конституцією України 
процедура їх розгляду, ухвалення або набрання чинності [1].

Здійснюючи конституційний судовий контроль, починаючи з січня 1997 р., КСУ дав офіційне 
тлумачення понад 300 положень Конституції України, що сприяло правильному застосуванню 
в подальшому цих норм органами влади. Виконуючи функції попереднього та наступного конс-
титуційного контролю, КСУ удосконалює національну правову систему, зокрема правові норми 
у сфері захисту конституційних прав та свобод особи. Закони та інші акти за рішенням Суду ви-
знаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конс-
титуції України або якщо була порушена встановлена нею процедура їх розгляду, ухвалення або 
набрання ними чинності. Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституцій-
ними, втрачають чинність з дня ухвалення КСУ рішення про їх неконституційність, якщо інше не 
встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення (ст. 152) [1]. За час своєї діяль-
ності Суд розглянув питання щодо конституційності норм понад 150 законів та інших правових 
актів, з яких більш ніж 100 положень було визнано неконституційними, що відповідно до ст. 152 
Основного Закону мало наслідком втрату ними чинності. Так, зокрема, у процесі розгляду справи 
про офіційне тлумачення положень Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової 
кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» Суд встановив, що положення 
закону, яке підлягало тлумаченню, не відповідає Конституції України і визнав це положення не-
конституційним [6]. У більшості випадків підставами для визнання неконституційними норм пра-
ва було порушення ними основоположних прав і свобод людини та громадянина, гарантованих 
Конституцією України, зокрема право людини на життя [7], особисту недоторканність та свободу 
пересування [8], соціальний захист [9], виборчі права [10] тощо. Водночас у разі визнання КСУ 
правових норм (законів) неконституційними, створюється правовий вакуум щодо врегулювання 
відповідних правовідносин. У цьому разі наслідки ухвалення такого рішення не можуть бути по-
ставлені у вину КСУ, який не є суб’єктом законодавчої ініціативи і немає повноважень у сфері 
законотворення. Вважаємо, що виявлення Судом неконституційних норм у національному законо-
давстві має бути поштовхом для парламенту – Верховної Ради України щодо негайного прийняття 
відповідного законодавчого акта з урахуванням правової позиції КСУ. 

На жаль, законодавча влада не завжди прислуховується до правових висновків органів консти-
туційного судового контролю. Так, зокрема, Верховна Рада України, приймаючи Закон України 
від 17 листопада 2011 р. № 4061-VI «Про вибори народних депутатів України» перенесла до нього 
норми, які містилися в Законі України від 24 вересня 1997 р. «Про вибори народних депутатів 
України», та які раніше були визнані неконституційними рішенням КСУ від 26 лютого 1998 р. 
№ 1-рп/98, при тому, що норми Конституції України та висновки Суду про неконституційність від-
повідних законодавчих приписів не змінювалися. Рішенням КСУ від 5 квітня 2012 р. № 8-рп/2012 
(справа № 1-15/2012 про висування кандидатів у народні депутати України за змішаної виборчої 
системи) визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), ч. 5 
ст. 52, абзац другий ч. 10 ст. 98, ч. 3 ст. 99 Закону України від 17 листопада 2011 р. № 4061-VI 
«Про вибори народних депутатів України». Положеннями зазначених норм цього Закону було до-
зволено включати до виборчого списку кандидатів у народні депутати України одну й ту ж особу 
у загальнодержавному багатомандатному й одномандатному виборчих округах. Визнаючи ці норми 
неконс титуційними, КСУ виходив із того, що аналогічне ч. 5 ст. 52 Закону містилося у ч. 3 ст. 20 
Закону України від 24 вересня 1997 р. «Про вибори народних депутатів України», яке рішенням від 
26 лютого 1998 р. № 1-рп/98 КСУ визнав неконституційними виходячи з того, що відповідно до кон-
ституційного принципу рівного виборчого права всім виборцям і всім кандидатам у народні депу-
тати Конституція надає і гарантує рівні правові можливості для реалізації своїх виборчих прав [11].

Слід зазначити, що КСУ не має виключних повноважень у сфері конституційного судового 
контролю, що було визнано і самим Судом. Зокрема, він визнав, що його юрисдикція не поши-
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рюється на недійсні, недіючі і ті, що вичерпали свою дію, нормативно-правові акти, та те, що 
до його повноважень не належить здійснення конституційного контролю щодо законності актів  
органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб. Але, перш за все, по-
вноваження інших судів у сфері конституційного судового контролю визначає Конституція Укра-
їни, яка відносить виконання конституційної функції щодо здійснення правосуддя виключно на 
суди (ст. 124) [1].

З урахуванням наведеного важливим елементом національної системи конституційного судо-
вого контролю є суди національної системи судоустрою, в якій найвищим судом є Верховний Суд. 
Суди, здійснюючи правосуддя, здійснюють судовий контроль та забезпечують захист гарантова-
них Конституцією та законами України прав і свобод людини та громадянина, прав і законних 
інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства й держави. Уперше у 2016 р. в Основному Законі 
було визначено, що з метою захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових 
відносин діють адміністративні суди (ч. 5 ст. 125) [1]. За приписами п. 1 ч. 1 ст. 19 Кодексу адмі-
ністративного судочинства України у новій редакції (далі – КАС України) юрисдикція адміністра-
тивних судів поширюється, зокрема, на справи у публічно-правових спорах фізичних чи юридич-
них осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових 
актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів 
законом встановлено інший порядок судового провадження [12]. Тож конституційному судовому 
контролю підлягають правовідносини, пов’язані з нормативно-правовими актами. Цей контроль, 
який здійснюють адміністративні суди, можна визначити поняттям «судовий нормоконтроль».  
Зазначені справи розглядаються у порядку адміністративного судочинства, однак у главі 11 КАС 
України передбачено особливості позовного провадження в окремих категоріях таких справ. Так, 
у ст. 266 КАС України визначені особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій 
чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Такі 
справи розглядаються у порядку спрощеного позовного провадження Верховним Судом у складі 
колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п’яти суддів [12]. Верховний Суд за 
наслідками розгляду таких адміністративних справ може: 1) визнати акт Верховної Ради України, 
Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ква-
ліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів протиправним та нечинним повністю або в окре-
мій його частині; 2) визнати дії чи бездіяльність Верховної Ради України, Президента України, 
Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплі-
нарної комісії прокурорів протиправними, зобов’язати Верховну Раду України, Президента Украї-
ни, Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, Кваліфікаційно-дис-
циплінарну комісію прокурорів вчинити певні дії; 3) застосувати інші наслідки протиправності 
таких рішень, дій чи бездіяльності, визначені ст. 245 КАС України. Судом апеляційної інстанції 
у зазначених справах є Велика Палата Верховного Суду [12]. Про актуальність судового контро-
лю у цій сфері правовідносин свідчать статистичні дані – лише у 2017 р. на розгляді у Вищому 
адміністративному суді України (він здійснював процесуальну діяльність до 15 грудня 2017 р. – 
початку процесуальної діяльності Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.) 
перебувало 568 позовних заяв, із яких закінчено провадження з прийняттям постанови у 136 спра-
вах, зокрема щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності: Верховної Ради України – у 26; Прези-
дента України – у 24; Вищої ради юстиції (Вищої ради правосуддя) – у 40; Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України – у 45 справах. 

Аналіз особливостей законодавчого забезпечення позовного провадження в адміністративних 
справах у сфері судового контролю за нормативно-правовими актами вказує на відсутність єднос-
ті правового врегулювання окремих процесуальних процедур під час розгляду таких спорів. Так, 
зокрема, на відміну від зазначених вище правових актів особливості провадження у справах щодо 
оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень 
визначені у ст. 264 КАС України. Відповідно до цієї статті адміністративна справа щодо оскар-
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ження нормативно-правових актів вирішується за правилами загального позовного провадження. 
У загальному порядку оскаржується і рішення суду у справах щодо оскарження нормативно-пра-
вових актів [12]. На нашу думку, це є негативним рішенням законодавства, оскільки КАС України 
по-різному регламентує процедуру розгляду адміністративними судами спорів у сфері судового 
нормоконтролю. Таке правове врегулювання в окремих випадках може бути колізійним, й адміні-
стративним судам буде непросто в такому правовому середовищі відшукати правильну норму для 
застосування, насамперед коли ці норми мають однакову юридичну силу. Є незрозумілими зазна-
чені вище положення КАС України, відповідно до яких, зокрема, нормативно-правові акти Кабі-
нету Міністрів України, які часто стосуються питань соціального захисту громадян, оскаржують-
ся та вирішуються за правилами загального позовного провадження. Вважаємо, що законодавець 
з метою забезпечення права громадян на реалізацію конституційних прав повинен уніфікувати 
правове врегулювання розгляду спорів у сфері публічно-правових відносин. При цьому уніфіка-
ція повинна стосуватися не тільки правового врегулювання спорів у сфері соціального захисту 
громадян, а й судового захисту виборчих прав громадян у виборчих процесах (які на сьогодні за-
лежать від виду виборів) тощо. 

З урахуванням того, що згідно з ч. 4 ст. 55 Конституції України кожен має право після вико-
ристання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод 
до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організа-
цій, членом або учасником яких є Україна, в державі передбачено особливий судовий контроль, 
який може бути здійснено за допомогою міжнародних судових установ, юрисдикція яких може 
бути застосована з урахуванням, як правило, принципу компліментарності. Так, відповідно до п. 3  
ч. 5 ст. 361 КАС України встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визна-
на Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні судової справи судом 
є однією з підстав для перегляду судового рішення у зв’язку з виключними обставинами [12]. 
Отже, розгляд судової справи відповідною міжнародною судовою установою є однією зі стадій 
провадження у вирішенні конфліктів про захист прав та свобод людини і громадянина в Україні 
та, виходячи з положень ч. 4 ст. 55 Конституції України, є судовим органом, який забезпечує здій-
снення правосуддя в Україні, та є додатковим елементом конституційного судового контролю.

Так, наприклад, у рішенні у справі «Мельниченко проти України» Європейський суд з прав 
людини також знайшов порушення ст. 3 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод у зв’язку з безпідставною відмовою Центральною виборчою комісією 
в реєстрації Мельниченка кандидатом в народні депутати України по списку Соціалістичної пар-
тії України [13].

Висновки. Дослідження поняття, організації та здійснення конституційного судового контро-
лю у сфері захисту прав, свобод та інтересів особи в Україні дає змогу стверджувати, що він є 
елементом верховенства права. Конституційний судовий контроль за діяльністю законодавчої та 
виконавчої влади є елементом конституційного ладу держави.

Система конституційного судового контролю в Україні включає в себе такі судові інституції, 
як КСУ, суди системи судоустрою України та відповідні міжнародні судові установи, юрисдикція 
яких визнана державою. При цьому здійснення судового контролю міжнародними судовими уста-
новами є додатковим елементом національної системи конституційного судового контролю.
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Базов В. П. Конституційний судовий контроль у сфері захисту прав особи як елемент верховенства 
права

У статті досліджуються поняття, організація та здійснення конституційного судового контролю у сфері за-
хисту прав, свобод та інтересів особи в Україні. Доводиться, що конституційний судовий контроль є елементом 
верховенства права. Стверджується, що конституційний судовий контроль за діяльністю законодавчої та ви-
конавчої влади є невід’ємним елементом конституційного ладу держави.

Дається визначення системи конституційного судового контролю в Україні. Зазначається, що національна 
система конституційного судового контролю включає в себе такі конституційно-правові інституції, як Консти-
туційний Суд України, суди системи судоустрою України та відповідні міжнародні судові установи, юрисдик-
ція яких визнана державою. При цьому вказується, що здійснення судового контролю міжнародними судовими 
установами є додатковим елементом національної системи конституційного судового контролю.

Ключові слова: конституція, конституційний лад, права особи, верховенство права, судовий контроль. 

Bazov V. Constitutional judical control in the field of the protection of individual rights as an element of the 
rule of law

The article explores the issues of concept, organization and implementation of constitutional judicial control in 
the field of protection of rights, freedoms and interests of the individual in Ukraine. It also affirms that constitutional 
judicial control over the activities of legislative and executive powers is an integral part of the constitutional order of 
the state. 

Defines the system of constitutional judicial control in Ukraine. It is stated that the national constitutional judicial 
control includes such constitutional and legal institutions as: the Constitutional Court of Ukraine, the courts of the 
Ukrainian judicial system and international courts whose jurisdiction is recognized by the state. While it indicates that 
the implementation of judicial control by international courts is an additional element of the national constitutional 
judicial control system. 

The jurisdiction of the Constitutional Court of Ukraine, administrative and other courts of judicial system in the 
sphere of constitutional judicial control has been analyzed. Based on the analysis of the peculiarities of the legislative 
provision of the lawsuit in administrative matters in the field of control over legal acts, it is pointed out that there is no 
unity of legal regulation of certain procedural procedures during the consideration of such disputes. 

Proposals on the improvement of the existing legislation in the sphere of constitutional judicial control. 
Key words: The Constitution, the constitutional system, the rights of the individual, the rule of law, judicial control.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ АКТІВ 
У ПРАВОЗАСТОСОВНІЙ СУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Постановка проблеми. Розробка концепції судового тлумачення норм міжнародних дого-
ворів, національних нормативно-правових актів є особливо актуальною для України в сучасних 
умовах, умовах молодої демократії та недосконалого законодавства, розбудови демократич-
ної, соціальної, правової держави, забезпечення реалізації принципу верховенства права в усіх 
сферах політичного, соціального й економічного життя країни тощо. Вважаємо, що це повинно 
здійснюватись як при дослідженні проблем теорії міжнародного права, так і теорії права зага-
лом. У зв’язку з цим не можна погодитися з твердженням деяких дослідників, які вважають, що 
в «рамках теорії права ця проблематика належне досліджена не буде ніколи, бо у нас теорія права 
і держави взагалі склалась як наука ненормативна, яка веде пошук проблем для дослідження не 
в житті та системі суспільних відносин, а в абстракціях, що тяжіють до філософії» [5, с. 16–17]. 
Розуміння необхідності розробки концепції правотлумачної судової діяльності випливає також 
із вимог конституційно-правової реформи (щодо правосуддя). Відповідно до ст. 147 Консти-
туції України офіційне тлумачення Конституції України віднесено до повноважень Конститу-
ційного Суду України (далі – КСУ) [1]. Оскільки таке тлумачення має нормативний характер  
(є обов’язковим для невизначеного кола осіб), індивідуальне тлумачення актів законодавства 
(стосовно правовідносин, що виникають між конкретними особами або між особою та державою) 
повинні здійснювати суди системи судоустрою України. Згідно з ч. 1 ст. 124 Основного Закону 
саме суди мають виключне повноваження щодо здійснення правосуддя в Україні. Тому саме суди 
зобов’язані здійснювати тлумачення законодавчих актів з метою мотивування судових рішень, 
які вони постановляють. Реалізація права особи на справедливий суд потребує тлумачення пра-
вових актів, що підлягають застосуванню до конкретних правовідносин, та які визначають права 
й обов’язки сторін. Вважаємо, що застосуванню під час здійснення судової діяльності положень 
нормативно-правових актів обов’язково передує їх тлумачення. Тому, наприклад, невипадково 
у п. 3 ч. 1 ст. 413 Кримінального процесуального кодексу України до неправильного застосуван-
ня закону про кримінальну відповідальність, що тягне за собою скасування або зміну судового 
рішення, віднесено неправильне тлумачення закону, яке суперечить його точному змісту [3]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теорія тлумачення права є однією з актуальних 
складових загальнотеоретичного правознавства. Наукові концепції з проблем юридичної інтер-
претації знайшли відображення у працях А. Барака, О. Голмса, Р. Дворкіна, А. Колодія, Н. Мак-
Корміка, А. Мармора, П. Рабіновича, Д. Тейера, С. Шевчука та ін. Серед праць слід звернути 
увагу на такі, у яких, на нашу думку, відображені найбільш складні питання теорії інтерпретації: 
«Цільове тлумачення в праві» (А. Барак), А Мармора «Інтерпретація і правова теорія» (А. Мар-
мор), «Юридична аргументація і правова теорія» (Н. МакКормік), «Імперія права» (Р. Дворків) 
тощо. Серед українських учених привертають до себе увагу дисертаційні дослідження: І. Крето-
вої «Тлумачення права: доктрини, розвинуті Європейським судом з прав людини», С. Прийми 
«Принципи тлумачення норм права», В. Гончарова «Офіційне тлумачення юридичних норм як 
засіб встановлення і трансформації їх змісту», В. Смородинського «Судова влада в Україні (за-
гальнотеоретичні проблеми)» тощо.

Названими працями не вичерпується весь спектр наукових досліджень із проблем юридич-
ної інтерпретації. Характерним є відсутність комплексних досліджень міжнародно-правових  
аспектів тлумачення правових актів у сфері судового захисту прав особи або їх розгляд здійснено 
фрагментарно, у поєднанні з іншими питаннями права або судової діяльності (наприклад, у за-
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значеному дослідженні В. Смородинського, С. Шевчука «Судова правотворчість: світовий досвід 
і перспектива в Україні», дисертації І. Самсіна «Тлумачення актів законодавства про оподатку-
вання України»). У зв’язку з цим певний інтерес представляє робота суддів Верховного Суду 
США А. Скаліа та Б. Гарнера «Читаючи право: тлумачення правових текстів», в якій розкрито 
принципи і канони інтерпретації правових актів.

Мета статті полягає у дослідженні міжнародно-правових аспектів концепції правотлумачної 
діяльності міжнародних і національних судів, в основі якої теорія тлумачення права (теорія юри-
дичної інтерпретації).

Основні результати дослідження. Вчення про тлумачення правових актів, зокрема і міжна-
родних договорів, є складовою теорії права і держави, теорії міжнародного права, та створює важ-
ливу галузь юридичної науки. Особливе місце серед видів тлумачення займає судове тлумачення, 
оскільки висновки суду щодо змісту правової норми, зокрема і норми міжнародного договору, є 
остаточними й обов’язковими для усіх суб’єктів права. До того ж, даючи тлумачення нормі праві, 
суд ґрунтується на загальних засадах права, на основоположних правах людини. Свого часу відо-
мий теоретик права С. Олексіїв справедливо зазначав, що правосуддя – це не механічне втілення 
в життя писаних юридичних приписів, а саме живе право [4, с. 256].

Оскільки національні правові системи все частіше мають справу з юридичними питаннями між-
народного характеру внаслідок глобалізації та зростаючої уваги міжнародного та європейського 
права до відносин між особами національні суди повинні відправляти правосуддя відповідно до 
потреб і сподівань сучасного світу та з додержанням принципів, визнаних демократичними дер-
жавами. У цьому разі національні судді є гарантами дотримання і належного застосування між-
народних та європейських договорів, стороною яких є відповідні держави, зокрема Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (далі – Конвенція). У Висновку № 9 (2006) 
Консультативної ради європейських суддів (далі – КРЄС) до уваги Комітету Міністрів Ради Єв-
ропи щодо ролі національних суддів у забезпеченні ефективного застосування міжнародного та 
європейського права (ухвалено на 7-му засіданні КРЄС у Страсбурзі 8–10 листопада 2006 р.)  
зазначається, що для уникнення невизначеності суди повинні тлумачити та вводити в дію усі на-
ціональні закони та створювати власні прецеденти так, щоб, наскільки можливо, вони відповідали 
європейському праву та міжнародним і європейським принципам та концепціям [6, с. 514–515]. 
Конституція України, яка має найвищу юридичну силу в державі, чітко визначає коло міжнарод-
них актів, що є частиною національного законодавства України. До цього кола належать тільки 
ті міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України 
(ст. 9). Оскільки правилу про субординацію нормативно-правових актів підпорядковуються всі 
акти законодавства, під час тлумачення не можна не помітити існування проблеми співвідношен-
ня Основного Закону держави і міжнародних договорів. Так, зокрема, існує колізія між ч. 3 ст. 29 
Конституції України, де зазначається, що «у разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи 
його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під 
вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин 
має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох 
годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вар-
тою» та п. 3 ст. 5 Конвенції, де зазначається, що кожен, кого заарештовано або затримано «має 
негайно постати перед суддею чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати 
судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або 
звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на 
судове засідання» [2]. Оскільки Конвенція не містить будь-яких обмежень її дії з огляду на націо-
нальне законодавство, включаючи і конституції держав-учасниць, ця колізія може бути вирішена 
шляхом внесення відповідних змін до Конституції України відповідно до ч. 2 ст. 9 Основного 
Закону. Слід також мати на увазі, що Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) здійснює 
тлумачення та застосування зазначеної Конвенції без будь-яких винятків, зокрема й у випадках 
подібних колізій. Тим більше строк, визначений у ст. 29 Конституції України, явно не відповідає 
Конвенції та є занадто тривалим. Зазначимо, що ЄСПЛ неодноразово у своїх рішеннях щодо 
України звертав увагу на тому, що систематичне необґрунтоване застосування такого запобіжно-
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го заходу, як тримання під вартою, має негативні наслідки, серед яких не тільки порушення права 
на свободу та особисту недоторканність у зв’язку з тривалим чи неправомірним з точки зору 
ст. 5 Конвенції тримання під вартою, а й можливе порушення абсолютної заборони застосування 
тортур та нелюдського поводження через умови тримання під вартою або ненадання належної 
медичної допомоги, що має для України системно-структурний характер. Із цього приводу, як ві-
домо, ЄСПЛ прийняв пілотне рішення у справі від 10 лютого 2011 р. «Харченко проти України».

Вважаємо, що суди у подібних випадках повинні займати чітку правову позицію, що відпо-
відає змісту міжнародних договорів та їх тлумачення їх змісту міжнародними судовими уста-
новами. З урахуванням того, що Україна має власну систему судового тлумачення Основного 
Закону, законів та інших нормативно-правових актів, для уникнення невизначеності суди повин-
ні здійснювати у межах компетенції їх тлумачення та створювати правові позиції таким чином, 
щоб вони відповідали нормам міжнародного права та міжнародним і європейським стандартам 
правосуддя, принципу верховенства права. При цьому слід мати на увазі, що відповідно до ви-
мог статей 27, 46 Віденської конвенції про право міжнародних договорів: 1) держава-учасниця 
цієї Конвенції не може посилатися на положення свого внутрішнього права як на виправдання 
для невиконання нею міжнародного договору; 2) таке посилання є можливим тільки у випадках, 
якщо порушення внутрішнього права міжнародним договором є явним і стосується норми вну-
трішнього права особливо важливого значення [7]. Суди при вирішенні питання про обмеження 
свободи особи повинні керуватися загальним правилом «презумпції на користь свободи особи», 
який слугує як домінантний керівний принцип у галузі прав людини. Тлумачення ж самого права 
на свободу та особисту недоторканність має здійснюватися на підставі принципу адекватного 
тлумачення, з суворим дотриманням змісту ст. 5 Конвенції та урахуванням того, що це право ви-
ступає як основоположне.

У зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яку 
ратифіковано із заявою Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII, та прагненням на-
шої держави стати членом Європейського Союзу (далі – ЄС), заслуговує на увагу правотлумачна 
діяльність Суду ЄС, судовий активізм якого є наріжним інструментом правової та політичної 
інтеграції в Європі. Так, у рішенні у справі «Barber» 1990 р., яка стосувалася невідповідності 
Директиви 86/378/ЄEC ст. 119 Договору про ЄС у частині впровадження певних винятків з прин-
ципу рівноправності до чоловіків і жінок у професійних програмах соціального забезпечення, 
Суд ЄС зазначив, що оскільки ці положення суперечать ст. 119 Договору про ЄС щодо рівно-
мірної оплати, їх не варто застосовувати, а приватні особи можуть посилатися безпосередньо на 
установчий договір та вимагати від держав-членів однакових соціальних стандартів у пенсійній 
сфері. Суд розтлумачив, що оскільки ст. 119 є нормою прямої дії, то вона може бути застосована 
у національних судах проти як приватних, так і державних роботодавців, та не допускає жодних 
винятків із принципу рівноправності чоловіків і жінок [8]. Із набуттям чинності Амстердамського 
договору від 2 жовтня 1997 р. Суд ЄС отримав певні обмеження юрисдикції стосовно ухвалення 
преюдиціальних рішень щодо дійсності та тлумачення рамкових рішень та рішень щодо тлума-
чення конвенцій, розроблених у межах судового і поліцейського співробітництва держав-членів 
у кримінальних справах і тлумачення заходів, що їх імплементують (ст. 35 Договору про ЄС). 
Такі рішення Суд ЄС може ухвалювати за умови заяви про це держави – члена ЄС [9].

Оскільки Україна приєдналась до Римського статуту Міжнародного кримінального суду та 
зробила заяви щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні міжнародних зло-
чинів, зокрема, на сході країни, важливим є з’ясування змісту правотлумачної діяльності Між-
народного кримінального суду. Відповідно до вимог ч. 3 ст. 21 Римського статуту застосування 
і тлумачення права Судом повинно відповідати міжнародно-визнаним правам людини і не допус-
кати ніякого неприйнятного розмежування за такими ознаками, як гендерна ознака, вік, раса, ко-
лір шкіри, мова, релігія чи віросповідання, політичні чи інші переконання, національне, етнічне 
чи соціальне походження, майновий чи інший стан [10].

Певні особливості судового тлумачення існують для таких міжнародних документів, як дек-
ларації, рекомендації, інші акти, що приймаються міжнародними організаціями і якими не пе-
редбачається прийняття державами-учасницями будь-яких рішень, що підтверджували б їхню 
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обов’язковість. Тлумачення положень цих актів, як правило, здійснюється з урахуванням імпле-
ментації положень таких актів (наприклад, Загальної декларації прав людини) у відповідні між-
народні договори та акти національного законодавства або у разі аналізу відповідних принципів 
судового захисту прав особи, зокрема, принципу верховенства права.

Останнім часом суди стикаються з проблемою тлумачення та застосування актів, прийнятих 
міжнародними неурядовими організаціями (наприклад, Уніфіковані правила з інкасо Міжнарод-
ної торгової палати, Уніфікований закон про переказний вексель та простий вексель тощо). Ви-
рішення цих питань у судовій практиці, на наш погляд, повинно здійснюватись з урахуванням 
правил конкуренції норм правових актів різної юридичної сили або правил застосуванням між-
народних звичаїв. Наприклад, відповідно до вимог ч. 2 ст. 7 Цивільного кодексу України звичай, 
що суперечить договору або актам цивільного законодавства, у цивільних відносинах не засто-
совується [11]. 

Успішне вирішення проблем організації та здійснення судового тлумачення потребує не тіль-
ки чіткого законодавчого забезпечення цього виду судової діяльності, а й її надійного науко-
вого забезпечення. Лише за умови тісної співпраці судової влади з фундаментальною юридич-
ною наукою може бути успішною діяльність щодо судового захисту прав людини і громадянина 
в Украї ні. Насамперед це стосується реалізації як соціально-політичних, так і економічних прав 
громадян і юридичних осіб. Про врахування при тлумаченні нормативно-правових актів націо-
нальної правової доктрини йдеться у ч. 1 ст. 8 Закону України «Про міжнародне приватне право», 
де зазначається, що при застосуванні права іноземної держави необхідно встановлювати його 
зміст згідно з офіційним тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іно-
земній державі [12]. Як відомо, юридичною наукою створено відповідне підґрунтя для розробки 
новітнього вчення про судове тлумачення. Наука тлумачення отримала назву герменевтики. Го-
ловним методологічним принципом юридичної герменевтики є так зване «герменевтичне коло». 
Цей принцип, за визначенням відомого вченого Г. Гадамера, полягає у тому, що для розуміння 
цілого необхідно зрозуміти його окремі частини, але задля розуміння окремих частин вже потріб-
но мати уявлення про зміст цілого. Г. Гадамер зазначав, що інтерпретація (тлумачення) не є ви-
падковим додатковим актом розуміння, скоріше, розуміння завжди є інтерпретацією, відповідно 
інтерпретація є «експліцитною формою розуміння» [13, с. 274]. Отже, інтерпретаційна діяльність 
не може обмежуватися дослідженням виключно наданого тексту, а повинна здійснюватися із за-
стосуванням методів як лінгвістики, так і філософії, зокрема подвійної і потрійної рефлексії (від 
лат. reflexio – звернення назад), за якими об’єктом пізнання може бути сам спосіб пізнання (гно-
сеологія), а також знання (епістемологія), думка або вчинок. А. Колодій справедливо відносить 
юридичну герменевтику до однієї з головних доктрин теорії природного права, трактуючи його 
як таке, що історично розвивається і є справедливим для даного часу [14]. 

В Україні в етимологічному розумінні терміни «тлумачення» та «інтерпретація» є синоніма-
ми. Водночас як свідчить судова практика, вони, зазвичай, не підміняють одне одного. Так, вислів 
«офіційне тлумачення» використовується у рішеннях у справах як за конституційними подання-
ми, так і за конституційними зверненнями для кваліфікаційного визначення типу проведеного 
дослідження. Слово «інтерпретація», як правило, вживається, наприклад, в актах КСУ як визна-
чення підстави для розгляду справи. 

Слід звернути увагу на певні особливості судового тлумачення так званих «оціночних по-
нять», які хоча і містяться в загальному вигляді у правовій нормі, але конкретизуються судом 
під час правової оцінки конкретних обставин судової справи. Так, наприклад, зміст оціночного 
поняття «зловживання процесуальними правами» суд може визнати з урахуванням конкретних 
обставин справи. Під час тлумачення оціночних понять судам доводиться створювати так звані 
правоположення. Частина науковців схильна вважати такі правоположення повноцінними нор-
мами права, судові рішення судів вищих інстанцій, що їх містять, – формами права, а діяльність 
судів щодо формування таких правоположень – правотворчістю. Водночас як тлумачення право-
вих норм загалом, так і судове тлумачення, має свої межі: практично всі науковці визнають, що 
такими межами є буква та смисл правової норми. З огляду на проголошення на пострадянському 
просторі принципу верховенства права протягом останнього десятиліття отримала друге дихання 
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концепція так званого «виправляючого тлумачення», прихильники якого визнають за суб’єктом 
тлумачення (перш за все судом) право й обов’язок вийти за межі букви та смислу закону у разі 
якщо поширення норми, що тлумачиться, на певні відносини, або непоширення певних відносин 
на таку норму суперечитиме відповідній нормі вищої юридичної сили. Наведений підхід суголос-
ний із міркуваннями низки вітчизняних правознавців. Так, С. Шевчук поділяє та вважає необхід-
ним втілити в умовах сучасного конституційного ладу України позицію відомого британського 
філософа та правознавця В. Блекстоуна про те, що людські закони є нечинними, якщо вони супе-
ре чать «природному праву» та вважає, що суддя, який не обмежений у своїй діяльності позитив-
ним законом, а йде далі писаного тексту, діє не проти, а відповідно до права [15, с. 57].

Згідно зі ст. 8 Основного Закону в Україні проголошено визнання і дію принципу верховенство 
права, а ст. 129 Конституції України зобов’язує суддів під час здійснення правосуддя керуватися 
верховенством права. Це, зокрема, означає, що принцип верховенства права повинен втілюватися 
у щоденну практику щодо тлумачення норм міжнародних договорів та національних норматив-
но-правових актів. У разі конфлікту між законом та принципом верховенства права, суд повинен 
віддати перевагу принципу верховенства права. 

Отже, є достатні правові підстави для виникнення явища, яке позначається концепцією ви-
правляючого тлумачення, прихильники якої стверджують, що при коригуючому тлумаченні пра-
возастосовець стикається із ситуацією, близькою до тієї, яка виникає при виявленні прогалини 
в законі, оскільки наявна норма не може бути застосована і тому ніби не існує. Німецькі вчені теж 
визнають, що суд загальної юрисдикції може стикнутися із ситуацією, коли всупереч принци-
пу справедливості певні суспільні відносини охоплюються наявною нормою закону, або, навпа-
ки, – не охоплюються наявною нормою закону, тобто вважається, що позитивного закону ніби не  
існує. Така ситуація у німецькій доктрині іменується «оціночною прогалиною» [16, с. 95–98], яка 
виникає через те, що законодавець порушив принцип однакового поводження в однакових си-
туаціях: для подібних ситуацій він передбачив різні правові наслідки. У доктрині такі «оціночні 
прогалини» пропонується долати за допомогою аналогії закону та аналогії права. У цьому випад-
ку одні автори стверджують, що використання судом аналогії закону та аналогії права є право-
творчістю [17, с. 98; 18, с. 120, 136; 19, с. 258–262], інші – заперечують це твердження. На нашу 
думку, з огляду, наприклад, на положення ч. 3 ст. 291 Кодексу адміністративного судочинства 
України (щодо обов’язковості правових висновків Верховного Суду із застосування норм права, 
викладених у судовому рішенні за результатами розгляду зразкової справи) [20] та аналогічні по-
ложення інших процесуальних кодексів правильною слід визнати позицію другої групи авторів. 
Підтримуючи висновки судів нижчих інстанцій зі встановлення правових наслідків, які передба-
чені певною нормою права, до юридичних обставин, які цією нормою не передбачені, Верховний 
Суд дійсно створює нове правове положення, але це положення за усіма ознаками не є нормою 
права. Верховний Суд робить лише висновок щодо застосування чинної норми права. Слід мати 
на увазі, що при виході за межі позитивного закону у судів відсутні процедури і методологія для 
вироблення нових норм права, а отже, така діяльність суду буде свавільною, не заснованою на 
жодних правових критеріях, і такою, що вступає у політичну сферу, яка є сферою компетенції 
інших гілок влади, зокрема законодавчої. 

Використання судом аналогії закону та аналогії права у міжнародному праві може мати певні 
обмеження чи заборони. Так, згідно з ч. 2 ст. 22 Римського статуту одним із загальних принципів 
міжнародного кримінального права є вимога, що визначення злочину повинно бути точно витлу-
мачено Міжнародним кримінальним судом і не повинно застосовуватись за аналогією [10].

Важливо зазначити, що юридична герменевтика обмежує розуміння результатом інтерпрета-
ції, що підтверджується й право інтерпретаційною діяльністю ЄСПЛ. Так, у рішенні у справі від 
18 грудня 1986 р. «Johnston and Others v. Ireland» з цього приводу він вказав: «Суд не може ви-
тягувати з Конвенції через розширювальне тлумачення право, яке не було в неї першопочатково 
включене» [21]. Слід зазначити, що застосування ЄСПЛ принципів та способів тлумачення норм 
Конвенції утворює певний герменевтичний механізм правотлумачної діяльності суду, який охо-
плює системне розуміння Конвенції. Відомі дослідники порівняльного права Р. Давід і К. Жофф-
ре-Спінозі зазначають, що «є важливим розуміння структурного взаємозв’язку норм, термінів, 
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якими ці норми оперують, способів, якими користуються для фіксації норм та їх погодження між 
собою» [22, с. 19]. У рішенні у справі від 22 травня 1984 р. «De Jong, Baljet et Van den Brink v. the 
Netherlands» ЄСПЛ наголосив, що під час тлумачення Конвенції він «повинен виявити реальне 
із можливого та з використовуваної термінології» [23]. У мотивувальній частині рішення ЄСПЛ 
знаходять свій прояв суб’єктивні й об’єктивні детермінанти інтерпретації, тобто фактори, що 
впливають на перевірку інтерпретаційної гіпотези та формують межі праворозуміння. 

У пунктах 47, 48 Висновку № 11 (2008) КРЄС до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо 
якості судових рішень визнається право тлумачити закон, використовуючи принципи тлумачен-
ня, прийняті в національному і міжнародному праві, але цьому протиставляється вимога до судів 
сприяти правовій визначеності. Для забезпечення правової визначеності рекомендується орієн-
туватись на судовий прецедент (в країнах common law) або на судову практику (в країнах конти-
нентального права) [24, с. 353].

Висновки. Дослідження міжнародно-правових аспектів концепції правотлумачної діяльності 
міжнародних і національних судів, в основі якої теорія тлумачення права, має важливе значення 
для розвитку правової науки, науки міжнародного права. 

Оскільки правова система України все частіше має справу з юридичними питаннями міжна-
родного характеру внаслідок глобалізації та зростаючої уваги міжнародного та європейського 
права до відносин між особами, національні суди повинні здійснювати правосуддя відповідно до 
потреб і сподівань сучасного світу та з додержанням принципів, визнаних демократичними дер-
жавами, а також принципів і канонів судового тлумачення норм міжнародних договорів і внут-
рішніх нормативно-правових актів. У цьому разі національні судді є гарантами дотримання і на-
лежного застосування міжнародних договорів, стороною яких є Україна.
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Базов О. В. Міжнародно-правові аспекти тлумачення правових актів у правозастосовній судовій  
діяльності

У період становлення України як правової та демократичної держави, в якій визнається і діє принцип вер-
ховенства права, актуалізується необхідність удосконалення міжнародно-правових механізмів організації та 
здійснення судової влади як на національному, так і міжнародному рівні.

Судове тлумачення займає особливе місце серед видів тлумачення, оскільки висновки суду щодо змісту 
правової норми, зокрема і норми міжнародного договору, є остаточними й обов’язковими для решти суб’єктів 
права. До того ж, даючи тлумачення нормі праві, суд ґрунтується на загальних засадах права, на основополож-
них правах людини.

Ключові слова: міжнародне право, міжнародне правосуддя, суд, юрисдикційні повноваження суду, судове 
тлумачення. 

Bazov О. International legal aspects of the interpretation of legal acts in law enforcement judicial activity
During the formation of Ukraine as a legal and democratic state in which the principle of the rule of law is recog-

nized and operates, the need to improve international legal mechanisms for the organization and implementation of 
judicial power on both the national and international levels. 

The judicial interpretation occupies a special place among the types of interpretations, since the conclusions of the 
court concerning the meaning of the legal norm, including the norms of the international treaty, are final and binding for 
all subjects of law. Giving an interpretation of the rule of law, the court is based on human rights. 

The doctrine of the interpretation of international treaties and other normative legal acts as an integral part of the 
theory of law and the state, the theory of international law and creates an important branch of legal science. The deve-
lopment and improvement of the theoretical basis of the judicial interpretation of the norms of international treaties, 
laws and other national regulations occupies an important place in science of international law and is particularly rele-
vant to modern Ukraine, which makes extensive use of international legal mechanisms, including international judicial, 
for protection of national interests at the international level. The need for clear regulations of the procedure of judicial 
interpretation requires the further development of the science of international law. 

Taking into account the fact that Ukraine has its own system of interpretation of the Constitution, international trea-
ties, laws and other legal acts, courts should exercise their interpretation within the framework of their competence and 
create legal positions in such a way that they meet the norms of international law, and also international and European 
standards of justice, the rule of law. Important at the same time is the consideration of the practice of interpretation of 
law by international courts. 

The aim of the research is to create a concept of international legal support for the activities of international and 
national courts in interpreting the law. It is based on the doctrine of processional unity of judicial activity and universal 
bases for the modernization of the norms of international treaties and national legal acts in the field of justice and ensu-
ring the unity of judicial practice. 

Conclusions are drawn that the development of issues of judicial interpretation of the norms of international treaties 
and national legal acts is especially urgent for Ukraine in modern conditions. Proposes to interpret the norms both in 
the study of the problems of the theory of international law and in the theory of law in general. Substantiated the need 
to develop problems of legal interpretation of judicial activity, which is based on the requirements of constitutional and 
legal reforms (concerning justice). It was stated that the international legal aspects of judicial interpretation are of great 
importance in judicial activity and their further study and improvement is extremely necessary. 

Key words: international law, international justice, court, jurisdictional powers of the court, judicial interpretation.
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ПОВНОВАЖЕНЬ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ  

У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ

Постановка проблеми. В Україні триває оборонна реформа. Необхідність проведення ре-
форм у сфері оборони з орієнтацією на стандарти НАТО, зокрема реформи Міністерства обо-
рони України (далі – Міноборони) та Генерального штабу Збройних Сил України (далі – ГШ 
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ЗСУ), визначена в низці указів Президента України. Незважаючи на зроблені кроки у напрямку 
реформування управління ЗСУ, актуальним залишається питання політичного статусу Мінобо-
рони, а також удосконалення адміністративно-правового регулювання його повноважень у сфері 
управління ЗСУ. Окреслені питання мають вирішуватися шляхом удосконалення компетенцій-
них актів, якими регулюється діяльність Міноборони.

Отже, існує практична потреба поглиблення дослідження проблематики адміністративно-пра-
вового регулювання повноважень Міноборони щодо управління ЗСУ, а також об’єднання зусиль 
практиків та науковців для вироблення подальших найбільш оптимальних кроків у напрямку 
його удосконалення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика управління ЗСУ не є новою для 
адміністративно-правової науки. Нині, враховуючи внутрішні та зовнішні чинники, які мають 
вплив на стан справ у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва України, є необхід-
ність врахувати вже наявний науковий доробок із метою його використання у сучасних умовах.

Зокрема, окремих аспектів цієї проблематики торкався В. Сокуренко в монографічній пра-
ці (2015 р.) та докторській дисертації (2016 р.), що були присвячені адміністративно-правовому 
регулюванню сфери оборони України. А також І. Корж у монографії «Адміністративно-правове 
регулювання відносин у сфері державної безпеки України» (2013 р.) та докторській дисертації 
«Адміністративно-правові відносини у сфері державної безпеки» (2014 р.). Враховуючи необ-
хідність дослідження цими науковцями широкого спектру питань, у їхніх працях лише окремі 
підрозділи чи частини присвячені правовому статусу Міноборони. До того ж законодавство, що 
регулює їхній правовий статус, вже зазнало певних змін, а також змінилися внутрішні та зовнішні 
чинники, що мають вплив на цю сферу.

Метою статті є висвітлення повноважень Міноборони щодо управління ЗСУ та обґрунтуван-
ня пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення їх адміністративно-правового регулювання.

Основні результати дослідження. До питання визначення терміна «повноваження» дослід-
ники звертаються досить часто, аналізуючи діяльність того чи іншого органу виконавчої влади. 
Скористаємося визначенням повноважень, запропонованим В. Сокуренком. Під повноваженнями 
публічних органів управління у сфері оборони він пропонує розуміти систему прав та обов’язків 
(власних або делегованих), наданих державою органам публічної адміністрації, що здійснюють 
адміністрування у сфері оборони, їх посадовим і службовим особам з метою забезпечення прав, 
свобод та законних інтересів громадян України, іноземців та осіб без громадянства [9, с. 253].

Увагу науковців привертає і співвідношення терміна «повноваження» з термінами «функції» 
та «компетенція». Поділяємо підхід, відповідно до якого під «функціями» органу виконавчої вла-
ди вчені розуміють напрями, сфери діяльності державного органу, під «повноваженнями» – його 
основні права й обов’язки, за допомогою яких реалізуються функції, а «компетенцію» розгляда-
ють як сукупність функцій і конкретних повноважень щодо певних предметів відання. Такий під-
хід дає можливість: створити ефективні механізми правового регулювання суспільних відносин, 
зокрема й у сфері оборони; розмежувати повноваження вищих органів державної влади України 
залежно від їхнього функціонального призначення; проаналізувати коло і сутність кожного окре-
мо взятого повноваження з погляду завдань, що стоять перед державним органом; оцінити дії 
і рішення вищого органу виконавчої влади з позицій їхньої відповідності праву і закону [1, с. 3, 9].

Міноборони здійснює військово-політичне та адміністративне управління ЗСУ (ст. 10 Закону 
України «Про Збройні Сили України»). Міністр оборони здійснює військово-політичне та ад-
міністративне керівництво ЗСУ, а також інші повноваження, передбачені законодавством. Вій-
ськово-політичне керівництво ЗСУ – діяльність, спрямована на забезпечення реалізації політики 
держави у ЗСУ, політичних та стратегічних цілей у сфері оборони, принципів і напрямів розвитку 
ЗСУ. Адміністративне керівництво ЗСУ – діяльність, спрямована на всебічне забезпечення жит-
тєдіяльності ЗСУ, їх функціонування та розвитку в межах виконання основних завдань державної 
політики у сфері оборони.

Реформа Міноборони передбачає його функціональну оптимізацію і, відповідно, скорочення 
дублюючих і зайвих структур; перегляд кваліфікаційних вимог до кадрів та забезпечення чіткого 
дотримання цих вимог і повну переатестацію кадрів; усунення дублювання функцій Міноборони 
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і ГШ ЗСУ; запровадження централізованої структури керівництва обороною держави; викорис-
тання прийнятих у державах – членах НАТО принципів адміністративного керівництва (прозо-
рий розподіл повноважень і відповідальності організаційних структур та посадових осіб, відпо-
відність функцій, завдань і повноважень структурних підрозділів їх оперативним та тактичним 
спроможностям; ефективність керівництва тощо).

Зазначимо, що міжнародні організації, НАТО і Європейський Союз за сутністю не відокрем-
люють оборону від безпеки, а називають її сектором безпеки, який розуміється як сукупність усіх 
органів і сил, зобов’язаних захищати державу та її установи. Згідно з дослідженнями Організа-
ції економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЄСР), в управлінні національною безпе-
кою слід розрізняти два рівні: політичний, на якому забезпечується управління сектором безпеки 
з боку демократично обраних інститутів влади, та оперативний, що стосується інституційних 
процедур і механізмів командування та управління.

У дослідженнях Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія) 
(далі – Європейська Комісія) розрізняється конституційний рівень управління й оперативний ме-
неджмент силових інституцій. Українські дослідники розрізняють три складові управління на-
ціональною безпекою: політичну (стратегічне планування і прийняття рішень щодо застосування 
сил та засобів сектора безпеки); адміністративну (фінансове і ресурсне забезпечення); оперативну 
(створення ієрархій командування і повсякденного управління силами та засобами сектора безпе-
ки). Загалом це збігається з наведеним вище, адже в дослідженнях ОЕСР та Європейської Комісії 
терміни «політичне управління» й «оперативне управління» включають адміністративну складо-
ву [7, с. 72, 77], тобто Міноборони забезпечує політичний рівень управління ЗСУ.

Г. Ситник стверджує, що головними завданнями адміністративного управління є: організація 
та контроль виконання рішень, прийнятих вищестоящими органами державної влади й Мінобо-
рони з питань оборони та військового будівництва; всебічне (технічне, тилове, медичне тощо) 
забезпечення ЗСУ; кадрової політики; військової освіти і науки; правопорядку; виховання та со-
ціальний захист особового складу; господарська діяльність ЗСУ [8, с. 220].

Відповідно до іншого підходу під адміністративним управлінням ЗСУ можна вважати різно-
манітну управлінську діяльність Міноборони як центрального органу виконавчої влади із забез-
печення впровадження державної політики у сфері оборони, політичні пріоритети та стратегічні 
напрями якої визначені особисто Міністром оборони в межах його політичних повноважень як 
політичного діяча [2, с. 130–131].

Міноборони у сфері управління ЗСУ реалізує політику держави у ЗСУ, забезпечує їх функціо-
нування, боєздатність, провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність з метою 
забезпечення виконання завдань, які покладені на ЗСУ, контролює дотримання законодавства 
у ЗСУ, здійснює інші повноваження, передбачені законом [4].

У Законі України «Про оборону України» визначено, що Міноборони бере участь у підготов-
ці проектів законодавчих та інших нормативних актів у сфері оборони, забезпечує їх виконання 
у ЗСУ; виступає, відповідно до визначених ГШ ЗСУ потреб, вимог та пріоритетів, замовником із 
державного оборонного замовлення на розроблення, виробництво, постачання, ремонт, знищення 
та утилізацію озброєння; здійснює управління військовим майном і майном підприємств, установ 
та організацій, що належать до сфери його управління; організовує накопичення озброєння, вій-
ськової техніки, інших матеріальних ресурсів у непорушному запасі та мобілізаційному резерві; 
забезпечує комплектування ЗСУ особовим складом; здійснює заходи, спрямовані на реалізацію 
соціально-економічних і правових гарантій військовослужбовцям, членам їх сімей; забезпечує ре-
алізацію заходів демократичного цивільного контролю за ЗСУ; забезпечує виконання рішень про 
участь підрозділів ЗСУ в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки; забезпечує взає-
мовідносини ЗСУ з державними органами, громадськими організаціями та громадянами тощо [6].

Завдання Міноборони щодо здійснення військово-політичного та адміністративного управлін-
ня ЗСУ тісно пов’язане та фактично «переплітається» з іншими завданнями Міноборони. Відпо-
відно до Положення про Міноборони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
26 листопада 2014 р. № 671 (у редакції постанови від 19 жовтня 2016 р.), основними завданнями 
Міноборони є:
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1) забезпечення формування та реалізація державної політики з питань національної безпе-
ки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період 
щодо: оборонного планування; військово-технічної політики у сфері оборони; військової кадро-
вої політики;

2) здійснення військово-політичного та адміністративного керівництва ЗСУ;
3) здійснення в установленому порядку координації діяльності державних органів та органів 

місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони;
4) забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, реалізації державної політики 

з оборонних питань, що пов’язані з використанням повітряного простору України та захистом 
суверенітету держави [3].

Варто зазначити, що, на нашу думку, формулювання одного з основних завдань Міноборони 
як «забезпечення формування та реалізація державної політики <…> щодо військово-технічної 
політики у сфері оборони; військової кадрової політики» є стилістично некоректним, оскільки 
вимагає сформувати «політику щодо політики». Тому пропонуємо внести зміни в пп. 1 п. 3 По-
ложення про Міноборони, виклавши його таким чином: «забезпечення формування та реалізація 
державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового 
будівництва у мирний час та особливий період: щодо оборонного планування; з військово-тех-
нічних питань; з військово-кадрових питань».

Законопроект від 28 лютого 2018 р. «Про національну безпеку України» (реєстр. № 8068) усу-
ває цю стилістичну неточність, визначаючи Міноборони як головний орган у системі центральних 
органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику з питань 
національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час 
та особливий період. До повноважень Міноборони належить організація в силах оборони заходів 
оборонного планування, визначення засад воєнної, військової кадрової та військово-технічної по-
літики у сфері оборони, здійснення в установленому порядку координації діяльності державних 
органів та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони (частини 1, 2 
ст. 15 законопроекту) [5].

Аналіз повноважень Міноборони дає змогу констатувати, що повноваження, закріплені в чин-
ній редакції Положення про Міноборони, загалом відображають політичне призначення Мінобо-
рони. Однак цей перелік виглядає хаотичним і недостатньо систематизованим. У Положенні про 
Міноборони міститься перелік зі 119 дій, що не є вичерпним, які виконує міністерство. При цьому 
декілька дрібніших дій можуть охоплюватися більш широкою дією, частина з перерахованих дій 
досить близькі за змістом або навіть однакові. Наведемо декілька прикладів:

1) Міноборони забезпечує проведення мобілізації в ЗСУ (пп. 11 п. 4), а також організовує 
планування, методологічне, методичне, наукове, фінансове та матеріально-технічне забезпечення 
заходів мобілізації у ЗСУ (пп. 14 п. 4);

2) здійснює контроль за станом мобілізаційної готовності у ЗСУ (пп. 21 п. 4), а також перевіряє 
стан мобілізаційної готовності ЗСУ (пп. 25 п. 4);

3) розробляє і здійснює комплекс санаторно-курортних заходів, спрямованих на збереження 
здоров’я військовослужбовців ЗСУ (пп. 90 п. 4), а також організовує санаторно-курортне лікуван-
ня військовослужбовців (пп. 94 п. 4).

Деякі повноваження викладені в одному підпункті занадто широко, а наступні підпункти міс-
тять їх уточнення:

1) повноваження Міноборони щодо забезпечення комплектування ЗСУ особовим складом 
(пп. 23 п. 4) охоплює повноваження, відповідно до якого Міноборони готує пропозиції щодо ви-
значення обсягів державного замовлення на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 
для потреб ЗСУ (пп. 39 п. 4);

2) повноваження Міноборони щодо здійснення заходів, спрямованих на реалізацію соціально-
економічних і правових гарантій військовослужбовцям, членам їх сімей та працівникам ЗСУ, осо-
бам, звільненим у запас або відставку, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули 
(померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потра-
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пили у полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі у міжнародних операціях з дотримання 
миру і безпеки (пп. 81 п. 4), охоплює повноваження щодо здійснення відповідно до законодавства 
правового і соціального захисту військовослужбовців, резервістів ЗСУ, військовозобов’язаних, 
призваних на збори, членів їх сімей та працівників ЗСУ (пп. 82 п. 4), організовує відповідно до 
законодавства забезпечення військовослужбовців ЗСУ та членів їх сімей жилими приміщеннями 
(пп. 83 п. 4).

Удосконаленню реалізації повноважень Міноборони сприяли б їх уточнення та більш чітка 
систематизація відповідно до завдань, які поставлені перед міністерством. Під час реформи Мін-
оборони має змінитися і організаційна структура міністерства як політичного органу. Наприклад, 
фахівці констатували численні невідповідності між основними завданнями, визначеними у по-
ложеннях про підрозділи Міноборони, та функціями і завданнями, викладеними у попередній 
редакції Положення про Міноборони, затвердженому Указом Президента України від 6 квітня 
2011 р. № 406 [10, с. 53].

Висновки. Адміністративно-правове регулювання повноважень Міноборони у сфері управ-
ління ЗСУ потребує вдосконалення. Вносячи в цій частині зміни до законів України «Про оборо-
ну України», «Про Збройні Сили України» та Положення про Міноборони, потрібно враховувати, 
що Міноборони є центральним органом виконавчої влади, що на політичному рівні здійснює 
управління ЗСУ, а також те, що його повноваження стосуються всієї сфери оборони.
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Барбул П. О. Адміністративно-правове регулювання повноважень Міністерства оборони України 
у сфері управління Збройними Силами

У статті висвітлюються повноваження Міністерства оборони України (далі – Міноборони) щодо управлін-
ня Збройними Силами України (далі – ЗСУ), розглядаються окремі проблеми їх адміністративно-правового 
регулювання та вносяться пропозиції щодо його вдосконалення.

Зазначається, що Міноборони здійснює військово-політичне та адміністративне управління ЗСУ. Завдання 
щодо здійснення військово-політичного та адміністративного управління ЗСУ тісно пов’язані з іншими зав-
даннями Міноборони.

Перелік повноважень Міноборони, що закріплені в Положенні про нього, виглядає хаотичним і недостат-
ньо систематизованим. Удосконаленню реалізації повноважень Міноборони сприяли б їх уточнення та більш 
чітка систематизація в законах України «Про оборону України», «Про Збройні Сили України», Положенні 
про Міноборони відповідно до завдань, які поставлені перед міністерством. При цьому потрібно враховувати 
політичне призначення міністерства і зв’язок його завдання щодо управління ЗСУ з іншими завданнями мі-
ністерства.

Ключові слова: Міністерство оборони України, повноваження, Збройні Сили України, оборона.
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ПРАВОВА АНАЛІТИКА: ПРАКТИКА ВТІЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

Barbul Р. Administrative-legal regulation of the Ministry of Defense of Ukraine authorities in the manage-
ment sphere of the Armed Forces

The article covers the powers of the Ministry of Defense in relation to the Armed Forces of Ukraine management, 
discusses the separate problems of their administrative-legal regulation and makes proposals for its improvement. 
Defense reform continues in Ukraine. Despite a number of steps already taken in the direction of reforming the Armed 
Forces command, the question of the Ministry of Defense political status remains relevant, as well as improving the 
administrative and legal regulation of its authorities in the management area of the Armed Forces. The issues outlined 
should be solved by improving the regulatory acts that define the Ministry of Defense competences.

It is noted that the Ministry of Defense carries out military-political and administrative control of the Armed 
Forces. The Armed Forces of Ukraine military-political leadership is an activity aimed at ensuring the implementation 
of the state policy in the Armed Forces, political and strategic goals in the defense field, principles and directions of the 
Armed Forces development. The Armed Forces administrative leadership is an activity aimed at the comprehensive 
provision of the Armed Forces viability, their functioning and development within the fulfillment framework the main 
state defense policy tasks. 

The Ministry of Defense in the sphere of the Armed Forces of Ukraine management implements the policy of the 
state in the Armed Forces, ensures their functioning, combat capability, conducts intelligence and informational analy-
ses activities in order to ensure the fulfillment of tasks entrusted to the Armed Forces, controls law compliance in the 
Armed Forces, and performs other powers provided by law. The implementing the military-political and administra-
tive management Armed Forces tasks are closely linked with other the Ministry of Defense tasks.

Analysis of the Ministry of Defense authority allows us to state that the powers enshrined in the current version of 
the Ministry of Defense Regulations, in general, reflect the political purpose of the Ministry of Defense. However, the 
authorities list seems chaotic and not systematic. The Ministry of Defense Statute contains a list of 119 non-exhaustive 
acts carried out by the ministry. At the same time, a few smaller actions can be covered by a broader action, some of 
these actions are quite similar in content or even the same.

The implementation improvement of the Ministry of Defense authorities would contribute to their specification 
and clearer systematization in the laws of Ukraine «Defense of Ukraine Act», «Armed Forces of Ukraine Act», the 
Ministry of Defense Regulations in accordance with the tasks set before the Ministry. At the same time, it is necessary 
to take into account the political purpose of the Ministry and the connection of its task with regard to the Armed Forces 
management with other tasks of the ministry.

Key words: Ministry of Defense of Ukraine, powers, Armed Forces of Ukraine, defense.
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ДОСВІД ПОЛЬЩІ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

Постановка проблеми. Актуальність дослідження окресленого питання полягає у тому, що 
Україна у своєму історичному досвіді неодноразово запозичувала позитивний досвід більш роз-
винених держав. Публічна служба є інститутом, стандарти функціонування якого по суті запо-
зичуються в іноземних країн, оскільки нинішній інститут державної служби, який був отриманий 
разом із іншою нормативно-правовою спадщиною Радянського Союзу, на сьогодні повинен роз-
глядатись більш широко для досягнення більшої ефективності та результативності. Тому публічна 
служба як інститут, який перебуває на стадії формування, потребує аналізу досвіду таких держав, 
у яких історія його функціонування є багатшою, і соціальне забезпечення публічних службовців, 
як його важливий підінститут, не є винятком у цьому контексті.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зарубіжний та європейський досвід правового 
регулювання соціального забезпечення публічної служби не є широко дослідженим питанням 
у правовій доктрині нашої держави, незважаючи на те, що аналіз питань зарубіжного досвіду 
функціонування публічної служби загалом досить добре представлений у працях науковців. 

Серед дослідників цього питання виокремимо передусім тих, які розглядали питання зарубіж-
ного досвіду функціонування інституту публічної служби загалом або ж звертали увагу на окремі 
європейські стандарти у цій сфері: В. Авер’янов, І. Березовська, Ю. Битяк, І. Влялько, І. Грицяк, 
Х. Дейнега, С. Загороднюк, Ю. Іщенко, Ю. Ковбасюк, М. Клемпарський, П. Крайнік, О. Лисенко, 
В. Муравйов, К. Пусан, О. Святун, С. Серьогін, К. Смирнов, В. Тимощук, М. Цуркан, А. Школик, 
О. Шпакович, А. Федорова та ін. Проте варто зазначити, що у контексті теми нашого дослідження 
наукових розробок нині проводиться дуже мало, а існуючі не повною мірою відповідають темати-
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ці нашої статті. Тому невелика кількість праць із зазначеної тематики, а також неактуальність на 
сьогодні зроблених у них висновків обумовлює необхідність дослідити питання зарубіжного та 
європейського досвіду правового регулювання соціального забезпечення публічної служби.

Метою статті є аналіз позитивного досвіду Польщі щодо правового регулювання соціального 
забезпечення публічної служби та визначення позитивних шляхів запозичення в Україну.

Основні результати дослідження. На сьогодні Польща для України є важливим орієнтиром 
і стратегічним партнером. Соціальне забезпечення публічних службовців врегульовується у цій 
державі нормами Закону Польщі від 21 листопада 2008 р. «Про державну службу» [1]. У зазна-
ченому нормативно-правовому акті питання соціального забезпечення публічних службовців 
врегульовується розділом 7 «Повноваження члена корпусу державної служби». Так, передусім 
звернемо увагу на те, що для Польщі, як і для України, є характерною тенденція поступової за-
міни натурального соціального забезпечення публічної служби на матеріальне. Саме тому питан-
ня оплати праці публічних службовців у цій державі вирішується шляхом застосування доволі 
складної процедури. Публічні службовці претендують на надбавки за стаж служби, а також на 
доплати за довгострокову службу. Звернемо увагу на те, що на відміну від вітчизняних тенденцій, 
для польського законодавства про публічну службу все ж є характерною наявність великої кіль-
кості різноманітних премій, зокрема одноразових ювілейних, чи щорічних. Також є можливим 
отримання премій за особливі досягнення у своїй професійній діяльності з фонду, спеціально 
створеного для цієї мети, на розсуд керівника публічної служби.

Згідно зі ст. 94 Закону Польщі «Про державну службу» [1] публічний службовець, чия робота 
була припинена у зв’язку з виходом на пенсію по непрацездатності або у зв’язку із досягненням 
відповідного віку, має право на одноразову вихідну допомогу, рівну заробітній платі за три місяці. 
Варто звернути увагу на те, що у кожному окремому випадку, у якому для отримання додаткового 
забезпечення необхідний підрахунок стажу роботи на публічній службі, згідно з польським зако-
нодавством до нього не включається зайнятість у комуністичній партії. Цей момент є важливим 
з огляду на політику декомунізації, яка проводиться у нашій державі. Проте процес позбавлення 
від наслідків комуністичної ідеології в Україні на сьогодні має дещо інакше вираження, і пере-
дусім спрямований на засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки. Тому у цьому аспекті вважаємо 
корисним декомунізаційний досвід Польщі у питаннях матеріального та соціального забезпечен-
ня публічних службовців. 

У статті 95 Закону Польщі «Про державну службу» [1] врегульовано вирішення житлових проб-
лем публічних службовців. Так, публічний службовець, переведений на місце проживання, від-
мінне від його постійного, має право на службове житло у новому місці його роботи, або ж на 
щомісячну допомогу для покриття витрат на оренду житла, якщо: 

1) публічний службовець чи його дружина взагалі не мають житла у місці, куди здійснюється 
переведення; 

2) переведення відбувається у місце, далеке від постійного місця проживання публічного служ-
бовця. 

Окрім того, публічний службовець, переведений в іншу місцевість, також має право на: 
1) одноразовий платіж у розмірі заробітної плати за три місяці; 
2) відшкодування витрат, пов’язані з переїздом. 
Пенсійні відносини публічних службовців не мають специфіки порівняно з іншими категорі-

ями працівників згідно зі ст. 98 Закону Польщі «Про державну службу» [1], тому пенсійне забез-
печення здійснюється на загальних умовах, передбачених пенсійним законодавством Польщі.

Також звернемо увагу на те, що Прем’єр-міністр Польщі наділений спеціальними повнова-
женнями щодо збільшення заробітної плати чи встановлення додаткових пільг певним категоріям 
публічних службовців. Проте регулювання сфери соціального забезпечення публічних службов-
ців підзаконними нормативно-правовими актами у вітчизняних реаліях вважаємо неприйнятним. 

Останньою особливістю, виділеною нами з аналізу Закону Польщі «Про державну службу» 
[1], є те, що згідно з нормами ст. 104 члени корпусу публічної служби користуються захистом, 
наданим державним посадовим особам. Для порівняння, в Україні завдання охорони життя та 
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здоров’я публічних службовців вирішене шляхом законодавчого передбачення можливості надан-
ня захисту окремим категоріям публічних службовців (зокрема, суддів та прокурорів) спеціально 
створеними охоронними органами (у випадку з суддівською охороною таким органом є Служба 
судової охорони). Окрім того, зазначені категорії публічних службовців у встановлених законом 
випадках наділяються правом на забезпечення засобами захисту [2]. Такий досвід Польщі вважає-
мо можливим для перейняття, проте із зазначенням того, що лише у випадках існування загрози 
життю і здоров’ю таких осіб, або членам їх сімей.

Беручи до уваги інші категорії публічної служби, соціальне забезпечення суддів у Польщі здій-
снюється нормами Закону Республіки Польща від 27 липня 2001 р. «Про організацію судів загаль-
ної юрисдикції» [3]. Зазначимо, що зміст цього нормативно-правового акта є значно ближчим до 
Закону України від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» [2], аніж Закон 
Польщі «Про державну службу» [1] до Законів України «Про державну службу» [4]. Тому відмін-
ності, які могли бути корисними у вітчизняних умовах, визначимо у вигляді таких тез:

1. Суддя в Польщі виходить на пенсію з досягненням віку 65 років (і чоловіки, і жінки), при 
чому у разі, якщо суддя не бажає виходити на пенсію після досягнення ним віку 65 років, він має 
право обіймати посаду судді до настання віку 70 років за умови подачі заяви Міністру юстиції 
про своє бажання продовжувати займати посаду із наданням довідки, що він/вона може, за станом 
здоров’я, виконувати обов’язки судді. У цьому контексті вважаємо позитивним: 

1) зрівнювання пенсійного віку жінок та чоловіків суддів; 
2) надання суддям можливості здійснювати службову діяльність і після настання пенсійного 

віку, якщо це дозволяє здоров’я.
2. Згідно зі ст. 95 Закону Республіки Польща «Про організацію судів загальної юрисдикції» 

[3] суддя повинен мешкати в місті/містечку/селищі, у якому розташований суд, де він працює. 
Єдиний виняток – коли керівник вищестоящого судового органу надає згоду на призначення на 
посаду судді, який мешкає в іншому місті/містечку/селищі. У такому разі суддя має право на від-
шкодування дорожніх витрат, пов’язаних із переїздом з місця проживання до місцезнаходження 
суду. У цьому контексті варто зазначити, що в Україні проблема забезпечення суддів житлом є 
однією з найгостріших у питання соціального забезпечення публічної служби, тому призначення 
суддів за місцем проживання: 

1) полегшить самому судді вирішення побутових питань, пов’язаних із призначенням; 
2) зменшить фінансове навантаження на державний бюджет; 
3) буде логічним продовженням політики держави, спрямованої на зменшення обсягів соціаль-

ного забезпечення публічних службовців.
Таким чином, пропонуємо внести такі зміни до вітчизняного законодавства про публічну 

службу з урахуванням досвіду Польщі:
1. Запозичити досвід Польщі щодо поширення декомунізаційної політики на сферу соціаль-

ного забезпечення публічних службовців. Пропонується внести зміни до норм, які стосуються 
стажу роботи публічних службовців, та на основі яких відбувається встановлення державному 
службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки тощо. Пропону-
ємо доповнити ст. 46 Закону України «Про державну службу» [4] ч. 4 такого змісту: «4. До стажу 
державної служби не зараховується період зайнятості у комуністичній партії».

2. У разі наявності небезпеки життю і здоров’ю публічних службовців, надати їм можливість 
отримати державний захист. У зв’язку із цим пропонуємо доповнити розділ VI Закону України 
«Про державну службу» [4] статтею «Державний захист публічних службовців та членів їхніх 
сімей» такого змісту: 

«1. Публічні службовці, члени їхніх сімей та їхнє майно перебувають під особливим захистом 
держави. Органи правопорядку зобов’язані вживати необхідних заходів для забезпечення безпеки 
публічних службовців, членів його сім’ї, збереження їхнього майна, якщо від публічного служ-
бовця надійде відповідна заява. 

2. Вчинені у зв’язку зі службовою діяльністю публічного службовця посягання на його життя 
і здоров’я, знищення чи пошкодження його майна, погроза вбивством, насильством чи пошко-
дженням майна публічного службовця, образа чи наклеп на нього, а також посягання на життя 
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і здоров’я членів його сім’ї (батьків, дружини, чоловіка, дітей), погроза їм вбивством, пошкоджен-
ням майна мають наслідком відповідальність, установлену законом».

3. Забезпечення житлових умов публічних службовців вирішити шляхом їх призначення за 
місцем фактичного проживання. Для цього пропонуємо доповнити ст. 20 Закону України «Про 
державну службу» [4] «Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу» п. 5 «Осо-
ба, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна мешкати населеному пункті 
в якому розташований орган, у якому відкрито вакантну посаду» та внести зміни до ч. 1 цієї ж 
статті і сформулювати її зміст таким чином: «Вимогами до осіб, які претендують на вступ на 
державну службу, є вимоги до їхньої професійної компетентності, які складаються із загальних та 
спеціальних вимог, а також вимоги до їх місця проживання». 

Також пропонуємо виключити зі змісту Закону України «Про державну службу» [4] ст. 54 «Со-
ціально-побутове забезпечення державних службовців», оскільки за таких умов потреба у до-
датковому соціально-побутовому забезпеченні публічних службовців втрачає свою актуальність. 
Подібні зміни внести до деяких законодавчих актів, які врегульовують соціальне забезпечення 
окремих категорій публічних службовців – законів України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII «Про 
прокуратуру» [5] та «Про судоустрій і статус суддів» [2]. Винятки – закони України від 20 грудня 
1991 № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» [6] 
та від 20 вересня 2001 р. № 2728-III «Про дипломатичну службу» [7], оскільки специфіка їхньої 
діяльності обумовлює постійні переїзди і потребу у службовому житлі.

Висновки. Підсумовуючи дослідження досвіду Польщі, зазначимо, що вітчизняне законодав-
ство про публічну службу є схожим до польського, тому здійснити ефективне запозичення пев-
ного досвіду є доволі проблематичним. Відзначимо, що на відміну від України, для польської 
публічної служби є характерним значно ширший обсяг заходів як матеріального, так і соціального 
забезпечення. Проте, враховуючи актуальні тенденції розвитку правового регулювання соціаль-
ного забезпечення публічної служби за національним законодавством, переймання такого досвіду 
не є актуальним. Тому при виділенні позитивних рис ми передусім звернули увагу на ті напрями, 
які неможливо замінити грошовим еквівалентом. 
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Бернацька Н. І. Досвід Польщі щодо правового регулювання соціального забезпечення публічної 
служби

У статті проаналізовано специфіку правового регулювання соціального забезпечення публічної служби 
в Польщі. На основі позитивного досвіду цієї країни запропоновано напрями розвитку для України.

Ключові слова: Польща, правове регулювання, соціальне забезпечення, публічна служба, публічний служ-
бовець.

Bernatskaya N. Polish experience in the legal regulation of social security of the public service
In the article the specifics of the legal regulation of the social security of the public service in Poland are analyzed. 

Based on the positive experience of Poland in the field of study proposed directions of borrowing in Ukraine.
The public service is an institution whose standards of operation are essentially borrowed from foreign countries, 

since the current civil service institute, which has been obtained along with another regulatory legacy of the Soviet 
Union, should be considered more widely today to achieve greater efficiency and effectiveness. Therefore, the public 
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service as an institution that is in the process of formation requires an analysis of the experience of such states, in 
which the history of its functioning is richer, and social provision of public servants, as its important substitute institu-
tion, is no exception in this context.

The Prime Minister of Poland has special powers to increase wages or establish additional benefits for certain 
categories of public servants. However, we find that regulation of the sphere of social security of public servants by 
subordinate legal acts in the domestic realities is unacceptable.

A judge in Poland goes to retirement at the age of 65 (both men and women), in which case, if the judge does not 
wish to retire after reaching the age of 65, he has the right to hold a post of judge until he reaches the age of 70 years 
provided submitting a request to the Minister of Justice for his desire to continue to hold office with the provision of 
a certificate that he/she can, on the state of health, perform the duties of a judge. In this context, we consider to be 
positive:

1) equalizing the retirement age of women and men of judges;
2) providing judges with the opportunity to perform official activities and after the retirement age if health permits.
It is noted that in Ukraine the problem of providing judges with housing is one of the most acute in the context of 

social security of public service, therefore the appointment of judges at the place of residence:
1) make it easier for the judge to solve domestic issues related to appointment;
2) reduce the financial burden on the state budget;
3) will be a logical continuation of the state’s policy aimed at reducing the amount of social security for public 

servants.
Summarized that the domestic law on public service is similar to Polish, so effective borrowing of certain expe- 

rience is rather problematic. It should be noted that, unlike in Ukraine, the Polish public service is characterized by 
a much wider range of measures, both material and social. However, taking into account the current trends in the 
development of legal regulation of the social security of the public service under national law, the adoption of such 
experience is not relevant.

Key words: Poland, legal regulation, social security, public service, public servant.
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КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ  
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В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Постановка проблеми. Визначення Україною стратегії, основою якої є європейський вибір, 
перспективна мета входження до Європейського Союзу (далі – ЄС), зумовлює, зокрема, інтегра-
цію до наукової спільноти ЄС. Задля забезпечення свого органічного включення та отримання 
вигоди від такої співпраці необхідно детально вивчити стандарти та принципи організаційно-пра-
вової побудови наукової діяльності, сформулювати рекомендації, які було б доцільно врахувати 
під час формулювання стандартів і принципів наукової діяльності в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питаннями міжнародного досвіду забезпечення 
наукової діяльності та її принципами займалися такі вчені, як І. Данилова, Л. Купіна, Т. Луценко, 
В. Нагребельний, Д. Рубвальтер, П.-Б. Руффини, М. Селіванов, С. Чернавська, Ю. Шемшученко, 
О. Ядранська, Н. Якимчук та ін. Проте в контексті процесів реформування наукової діяльності 
в Україні проблематика рецепції зарубіжного досвіду набуває нової актуальності.

Мета статті. На основі порівняльного аналізу конституційних принципів і міжнародних стан-
дартів забезпечення наукової діяльності сформулювати рекомендації, які було б доцільно врахува-
ти під час формулювання стандартів і принципів наукової діяльності в Україні.

Основні результати дослідження. У статті 54 Конституції України відображені основні заса-
ди, які становлять зміст наукової цілісності (scientific integrity) – рамкової засади, яка є підґрунтям 
для розвитку всіх інших критеріїв якісної наукової діяльності. З її змісту можна визначити такі 
критерії, як свобода в позитивному аспекті, яка є розвитком наукової творчості відповідно до ін-
тересів та здібностей її суб’єкта, в негативному – як захист від посягання на цю свободу, сприяння 
розвитку з боку влади та транспарентність і відкритість науки світовому науково-інформаційному 
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простору [1]. Водночас таке багате засадниче підґрунтя не убезпечило правове та організаційне 
урядування вітчизняною наукою від досить низьких якісних показників. Незважаючи на те, що 
Міністр освіти та науки України визначає зайняття Україною 50 сходинки в Global Innovation 
Index як перемогу [2], все ж фактом залишається те, що позиції нашої держави за цим індексом 
є нижчими за такі країни, як Чилі, Російська Федерація чи Катар [6], що ніяк не можна вбачати 
задовільним. 

Задля виявлення системних прогалин у вітчизняних стандартах науки Міністерство освіти та 
науки України пішло на безпрецедентний за історію його існування крок та забезпечило проведен-
ня Міжнародного аудиту науково-інноваційної системи держави в межах політичних інструментів 
програми «Горизонт-2020». У результаті цього керівник генерального директорату з досліджень 
та інновацій Єврокомісії Р.-Я. Смітс та Керівник групи експертів Г. Чанг презентували українській 
науковій спільноті сім ключових політичних послань щодо вдосконалення вітчизняної наукової 
діяльності, а саме: 1) науково-технологічна та інноваційна система України потребує сміливої 
реалізації амбіційних реформ, спрямованих на підвищення її ефективності та впливу, які мають 
ґрунтуватися на твердому намірі уряду виконати свої зобов’язання щодо збільшення фінансу-
вання цієї системи; 2) країна повинна «внести інновації у свій шлях до зростання», розробивши 
міжвідомчу Стратегію розвитку науково-технологічної та інноваційної системи, яку підтримува-
тимуть відповідні інструменти; 3) наука в Україні має забезпечувати переваги і вигоди для сус-
пільства та економіки; 4) для визначення пріоритетних завдань України в науково-технологічному 
та інноваційному секторах необхідно терміново прийняти необхідні рішення на основі принципів 
застосування передового досвіду; 5) установи, принципи фінансування та процедури функціону-
вання в науково-технологічному й інноваційному секторі потребують докорінної інституційної 
перебудови; 6) Україні слід упевнено рухатися шляхом інтернаціоналізації та відкриття світові 
її науково-технологічної й інноваційної систем; 7) уряд та академічна й інноваційна спільноти 
зобов’язані взяти на себе відповідальність та інформувати суспільство про розпочаті реформи на-
уково-технологічної й інноваційної системи і їхні позитивні результати для країни [4]. 

Вказані рекомендації відображають необхідність їх утвердження у вітчизняному науково-пра-
вовому полі на підставі імплементації принципів та стандартів якості наукової діяльності провід-
них науково-інноваційних центрів світу. З огляду на це вбачається за доцільне в межах нашого 
дослідження проаналізувати основні з них, на підставі чого виявити проблемні аспекти рецепції 
до вітчизняного законодавства визнаних у світі принципів та стандартів наукової діяльності задля 
найоптимальнішого їх врахування під час реформування вітчизняної наукової діяльності.

Нині в одній із провідних наукових та інноваційних країн світу – Сполучених Штатах Амери-
ки робляться спроби реформування стандартів наукової діяльності з огляду на незадовільну по-
літику у цій сфері, яка містить загрозу спричинення шкоди довкіллю, життю та здоров’ю людей. 
Так, зокрема, наукова спільнота США обурена тим, що влада наказує науковим агентствам при-
пинити взаємодію; вимагає проведення політико-експертного огляду наукової діяльності Агенції 
з охорони довкілля; приділяє увагу людям, які роблять небезпечні та універсальні наукові заяви 
і вибирає керівника Агенції з охорони довкілля, який ігнорує десятиріччями докази щодо зміни 
клімату [10]. 

Ретроспектива питання полягає у тому, що після серйозних побоювань щодо придушення на-
уки адміністрацією Дж. Буша, президент Б. Обама видав меморандум, що направляв федеральні 
відомства для розробки політики доброчесності у сфері наукової діяльності під керівництвом 
Управління з науково-технічної політики Білого дому. Союз зацікавлених учених, який був про-
відним чинником у посиленні наукової доброчесності, стежив за прогресом, досягнутим аген-
ціями у розробці цієї політики. Вони оцінили декілька конкретних компонентів політики – по-
літику експертного огляду, медіа-політику, процедури для узгодження різних наукових поглядів 
тощо, а також загальний прогрес адміністрації щодо сприяння незалежній науці, підвищення 
прозорості політики уряду та посилення участі громадськості. Доповідь Союзу зацікавлених 
вчених від 2017 р. «Про збереження наукової доброчесності у розробці федеральної політики» 
як оцінює цей прогрес, так і пропонує рекомендації президенту Д. Трампу для його подальшого 
виконання [10].



356   • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •

ПРАВОВА АНАЛІТИКА: ПРАКТИКА ВТІЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

Крім політичних заяв авторитетних учених, вказані політичні проблеми в США спробували 
розв’язати шляхом підготовки проекту закону про наукову доброчесність. У цьому документі за-
значається, що «незалежна, неупереджена наука та науковий процес повинні інформувати та керу-
вати рішеннями державної політики у широкому діапазоні проблем». Законопроекти вимагають 
від агентств, які проводять або фінансують наукові дослідження, розробляти принципи забезпе-
чення відкритого спілкування та застосовувати політику наукової доброчесності. 

Дія вказаного законопроекту поширюватиметься на кожного працівника або особу, яка працює 
за цивільно-правовим договором, що проводить, обробляє, повідомляє, контролює або управляє 
фінансованими державою науковими дослідженнями для федерального агентства або для фінан-
сованого державою центру досліджень та розвитку, спонсорованого федеральним агентством1. 
Для всіх цих суб’єктів передбачені такі стандарти наукової доброчесності: 1) неформування на 
основі політичних міркувань наукових висновків щодо вчених; 2) відбір кандидатів на наукові 
та технічні посади базується передусім на досвіді, науковій належності та доброчесності канди-
дата; 3) втілення найвищих етичних стандартів чесності та професіоналізму під час проведення 
досліджень та розповсюдження їх висновків; 4) здійснення процедур, які дають змогу вченому 
переглянути публічний випуск матеріалів, які цитують його працю або іншим чином претендують 
представляти його наукову думку; 5) можливість визначати, оцінювати переваги та розглядати ви-
падки, коли науковий процес або добросовісність викладення наукової та технологічної інформа-
ції можуть бути скомпрометовані; 6) підпорядкування усталеним науковим процесам наукової чи 
технологічної інформації; 7) публікація кожним федеральним органом наукових та технологічних 
висновків, які розглядаються або покладаються відповідно до прийняття політичних рішень та 
пропозицій; 8) захист інформації задля забезпечення добросовісності науково-технічної інфор-
мації та процесів, на яких федеральне агентство спирається під час прийняття рішень. Крім того, 
відповідно до цього законопроекту, на підставі та на виконання вказаних стандартів наукової до-
брочесності, протягом 30 днів із дня набрання ним чинності Директор Управління з питань науки 
та технології за погодженням із керівником кожного державного органу, який фінансує або про-
водить наукові дослідження, повинен розробити та видати загальний набір принципів [7]. 

Водночас, незважаючи на те, що законопроект двічі вносився на розгляд Конгресу у лютому 
та липнi 2017 р., проте досі так і не був розглянутий. Це свідчить про те, що навіть за умов на-
явності значного наукового потенціалу, його потужної фінансової підтримки, а також високих 
стандартів наукової діяльності, важливу роль у забезпеченні цими факторами високої якості 
наукової діяльності залишає відігравати політика у відповідній сфері. Загалом політика, яка 
впливає на дослідження, може бути розділена на два типи: політика, яка призначена для керу-
вання дослідженнями; і більш широка політика впливу на наукову практику. На прикладі США 
можна розглянути несприятливі вектори обох із них, адже нестача ясності в поточній політиці 
США завдала шкідливого впливу на вчених, яких звинувачують у порушеннях наукової добро-
чесності. Державні органи під керівництвом президента Б. Обами зробили важливі покращення 
у науковій доброчесності, проте якщо адміністрація нинішнього президента ускладнить вико-
нання науковцями державних завдань, нам доведеться лише спостерігати негативні наслідки 
такої політики. 

Наукова діяльність у межах європейського простору має подібні вектори, але їхня реалізація 
корегується іншими факторами. Так, серед найперших засад організації наукової діяльності ви-
діляють відкритість і незалежність Європейської наукової ради, яка встановлює єдині критерії 
оцінки та є гарантом якості діяльності з наукової точки зору, має повну владу над рішеннями про 
типи досліджень, які мають бути фінансовані. 

Як і українські наукові дослідження, європейські, особливо фундаментальні наукові розробки, 
мають проблеми з фінансуванням. Як зазначає комісар Медас, діяльність Європейської наукової 
ради була явно недостатньо фінансована, що особливо розчаровує з огляду на те, що фундамен-
тальні дослідження, які вона формулює, є підґрунтям усіх типів сучасних і майбутніх досліджень 
та інноваційної діяльності, адже Європейська наукова рада, починаючи з її створення, продемон-

1 Відповідно до п. 551 (1) ст. 5 Кодексу США федеральним агентством є будь-який владний орган уряду США, 
крім Конгресу, урядів штатів, судів, правоохоронних оганів тощо.
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струвала видатні результати, сформувавши всесвітню репутацію та сприявши значущості дослі-
джень ЄС [9]. 

Іншою засадою є вирішення за допомогою науки в Європі глобальних викликів та забезпе-
чення промислової конкурентоспроможності. Європейська комісія планує вибрати великі між-
дисциплінарні наукові проблеми з сильним суспільним значенням. З огляду на це констатується 
необхідність міцної взаємодії з соціальними та гуманітарними науками. Крім того, визнається, 
що наука сама не зможе вирішити глобальні виклики, а тому необхідна підтримка з боку суб’єктів 
господарювання задля перетворення наукових результатів в ефективні дії та соціальні або пове-
дінкові зміни. Включення дослідницького співтовариства в управління цими процесами матиме 
першочергове значення. 

Ще однією засадою управління науковою діяльність в Європі є інновативність, що забезпе-
чується Європейською інноваційною радою, метою якої є сприяння прориву технологічних ідей 
і перетворенню їх на ринок інновацій. 

Слід зазначити, що модель поєднання достатнього бюджетного фінансування фундаменталь-
них досліджень із практично орієнтованими на ринок міждисциплінарними дослідженнями, які 
продукуватимуть інновації задля забезпечення економічно та соціально позитивних перетворень, 
відповідає тим засадам, на яких нині відбувається реформування вітчизняної науки. Таким чи-
ном, різний рівень організації наукової діяльності та, відповідно, результатів її впровадження обу-
мовлюється не специфічними соціально-економічними чи інституційними проблемами України.  
Як декларовані засади, на яких має ґрунтуватися наукова діяльність, так і проблеми, з якими до-
водиться стикатися під час їх реалізації для України та ЄС, є спільними. Дійсна проблема, на нашу 
думку, лежить в аксіологічній площині, адже наукова спільнота ЄС будує політику свого реформу-
вання, розглядаючи окреслені засади як шляхи до організаційних перетворень, які сприятимуть 
досягненню конкретних якісних результатів, в Україні ж вони надовго залишаються деклараціями 
з огляду на відчайдушні намагання окремих представників влади та наукової спільноти залишити 
status quo чинної організаційної структури, яка блокує шлях до змістовних зрушень.

У контексті аналізу стандартів та принципів наукової діяльності в межах ЄС доцільно звернути 
прискіпливішу увагу ще на один аспект її організації, а саме взаємозалежності. У 2015 р. більше 
половини результатів досліджень Великої Британії було результатом співробітництва з країнами 
ЄС [12]. Останнє дає можливість здійснювати послідовну політику, яка підтримує науку в різних 
країнах-членах. Це може сприяти міжнародному науковому співробітництву й інформувати про 
те, де слід інвестувати або знайти дослідження. Варіації в культурних контекстах, політичних 
пріоритетах можуть також впливати на громадську думку в державах-членах, а отже, й на форму-
вання політики, що впливає на дослідження. 

Членство в ЄС сильно впливає на науку, дослідження та інновації у Великій Британії, а тому 
науковці цієї країни вбачають суттєві скорочення фінансування в науку внаслідок виходу з ЄС. 
Ця країна активний учасник державно-приватного партнерства в ЄС і таких механізмів, як євро-
пейський Фонд регіонального розвитку та Європейських структурних та інвестиційних фондів. 
Крім фінансування, членство в ЄС передбачає й інші суттєві вигоди, як-от можливості співпраці, 
обміну знаннями та кар’єри для ранньої дослідницької кар’єри, а також доступ до дослідницької 
інфраструктури ЄС. 

Залучення дослідників світового рівня до Великої Британії є важливим для підтримки її репу-
тації як найкращого місця для науки. Країна повинна розглядатись як «відкрита для бізнесу» і ві-
тати вчених та дослідників. Вільне пересування провідних дослідників між країнами – членами 
ЄС дає змогу британським університетам та бізнес-самоврядуванню наймати кращих дослідників 
у своїй галузі.

Поки що як член ЄС Велика Британія користується перевагами доступу до загальносистемних 
заходів, розроблених для підтримки дослідників на всіх етапах їхньої кар’єри. Ці заходи вклю-
чають престижні дослідницькі стипендії, інноваційні навчальні мережі та співфінансування регі-
ональних, національних і міжнародних програм.

На прикладі Великої Британії поряд з очевидним спостереженням про те, що включення до 
наукової спільноти ЄС передбачає значний обсяг переваг, які вимагають виконання комплексу 
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високих стандартів якості наукової діяльності, на досягнення чого Україна нині спрямовує всі 
свої інтелектуальні зусилля, виникає ще один не зовсім очевидний висновок про те, що у разі до-
сягнення нашою державою поставленої цілі, це може стати «точкою неповернення», адже тісні 
взаємозв’язки наукової спільноти в ЄС формує практично «єдиний організм», який задля ефек-
тивності роботи потребує злагодженості. Таким чином, перед інтеграцією до наукової спільноти 
ЄС Україна повинна детально вивчити стандарти та принципи організаційно-правової побудови 
наукової діяльності задля забезпечення свого органічного включення та отримання вигоди від 
такої співпраці.

Розглянемо також практику встановлення наукових стандартів поки що ближчої нам за стату-
сом країни, з якою ЄС підписав Угоду про асоціацію, зокрема Чорногорії. Відповідно до її Закону 
про наукову діяльність проведення наукових досліджень базується на таких принципах:1) роз-
ширення та поглиблення наукових знань; 2) розвиток науки з метою підвищення ефективності, 
захисту та розвитку генеральної бази знань; 3) підвищення ефективності науково-дослідницької 
діяльності та об’єднання організацій у сфері науки, освіти та економіки; 4) інтеграція в Євро-
пейський дослідницький простір та Рамкові програми ЄС для досліджень, розвитку та інших 
міжнародних програм; 5) включення у програми регіонального співробітництва в галузі науково-
дослідної діяльності; 6) свобода та автономія наукової творчості, яка повинна бути морально та 
інтелектуально незалежною від будь-якої політичної влади та економічної сили, яка виконується 
з дотриманням етичних стандартів і принципів наукової істини й критичного мислення; 7) етика 
та відповідальність осіб, що виконують науково-дослідні роботи; 8) освіта високопрофесійних 
фахівців для досліджень та розробок; 9) сталий розвиток, захист та покращення навколишньо-
го середовища; 10) захист гідності осіб, які виконують науково-дослідну роботу; 11) міжнародні 
стандарти якості; 12) взаємодія осіб, що здійснюють науково-дослідну роботу на національному 
та міжнародному рівнях [8]. Особливо цікавим серед перерахованих є принцип дотримання між-
народних стандартів якості наукової діяльності, тому розглянемо їх детальніше. 

Важливим внеском до встановлення єдиних принципів наукової діяльності були напрацювання 
Робочої групи щодо науки та етики (ALLEA), яка у своїй доповіді 2013 р. запропонувала 10 прин- 
ципів, зміст яких полягає в такому: (Принцип 1) «Виклики, що стоять перед сучасною наукою 
і складні відносини між наукою і суспільством підкреслюють обов’язки вчених»; (Принцип 2) 
«Вивчання етики в науці зобов’язує вчених чітко виокремлювати шляхи її досягнення»; (Прин-
цип 3) «Відповідальність вчених включає усвідомлення і здатність вирішувати питання, що сто-
суються доброчесності досліджень та їх етики у більш широкому сенсі»; (Принцип 4) «Вивчання 
етики в науці фокусується на з’ясуванні обов’язків та забезпеченні належного проведення до-
сліджень»; (Принцип 5) «Етичні обов’язки вчених повинні бути інтегровані в навчальний план 
наукової освіти як частини майстерності конкретного поля дослідження»; (Принцип 6) «Вивчання 
етики в на уці має на меті повне включення усвідомлення етичних аспектів рішень, які в широкому 
сенсі є для вчених обличчям їхньої роботи»; (Принцип 7) «Вивчання етики в науці фокусується 
на критичному розгляді аргументів і припущень, на яких вони ґрунтуються, як на раціональному 
виправданні прийнятих ними етичних рішень»; (Принцип 8) «Засобом вивчання етики має стати 
включення семінарів та лекцій, вивчення та обговорення справжніх випадків з наукової практи-
ки»; (Принцип 9) «Тематичні справи слід збирати та ділитися з ними, і вони повинні оновлюва-
тися на регулярній основі»; (Принцип 10) «Вивчання етики повинно сприяти розширенню ранніх 
кар’єрних досліджень для розуміння різниці між тим, що є і не є етично прийнятним, і не до-
пускати створення помилок, про які молоді вчені пізніше пошкодують внаслідок несприятливих 
наслідків для інших, науки і для їх власної кар’єри» [5]. Як вбачається зі змісту цих принципів, 
вони тісно перегукуються із описаними вище національними, але, водночас, їх формулювання 
передбачає окреслення цілого комплексу дій, певної етичної моделі поведінки, тому не лише їх 
міжнародний статус, а й сам зміст, робить ці принципи підґрунтям, на підставі і на виконання 
якого повинні формулюватися стандарти наукової діяльності і в нашій державі.

Цікавим є те, що в зарубіжних країнах стандарти встановлюються не тільки до наукової діяль-
ності як процесу створення якісного продукту інтелектуальної творчої діяльності, а й академіч-
ного наукового навчання, що корелює з підходом, закріпленим у ст. 5 Закону України «Про вищу 
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освіту», згідно з яким науковий рівень є найвищим щаблем в ієрархії в системі вищої освіти [3]. 
Міжнародна незалежна неурядова неприбуткова організація з реформування освіти – Achieve, ді-
яльність якої присвячена роботі з державами з метою підвищення рівня академічних стандартів, 
у межах проекту «Наукові стандарти наступного покоління» розробила такі стандарти наукової 
діяльності як навчального процесу: по-перше, необхідно викладати головні наукові концепції 
в максимальному наближенні до головних сфер життя; по-друге, формувати тісний зв’язок пре-
зентації ідеї з її змістом; по-третє, забезпечити міцні зв’язки між знаннями, які отримуватимуть-
ся, та критеріями, за якими вони будуть оцінюватися; по-четверте, органічне поєднання в науко-
вому процесі запитання та структурованого процесу відповіді на нього тощо [14]. Цінність цих 
принципів, на нашу думку, може полягати також у врахуванні їх під час написання науковцями 
академічних наукових продуктів, таких як дисертаційні дослідження чи наукові публікації в фа-
хових виданнях.

Висновки. Підсумовуючи проведене наукове дослідження, слід зазначити про таке.
Принципи та стандарти наукової діяльності дуже тісно пов’язані з політикою у відповідній 

сфері, а тому науковій спільноті слід докладати максимальних зусиль та залучати всі механізми 
громадянського суспільства задля збереження сталості тих із них, які спрямовуватимуть вітчизня-
ну науку на дійсно якісний рівень незалежно від зміни політичних орієнтирів.

Принципи та стандарти наукової діяльності у випадку інтеграції до наукової спільноти ЄС слід 
оптимізувати відповідно до її цілей, адже тільки за таких умов вбачається можливою взаємови-
гідна співпраця.

Орієнтиром для напрацювання вітчизняних принципів і стандартів наукової діяльності повин-
ні бути міжнародні засади, які за спрямованістю свого впливу можуть поділятися на вимоги до-
брочесності представників науки та якості наукового процесу, який може включати, зокрема,  
й освітній процес.
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Бойко О. В. Конституційні принципи та міжнародні стандарти забезпечення наукової діяльності:  
проблеми рецепції в Україні у контексті зарубіжного досвіду

Стаття присвячена дослідженню головних засад наукової діяльності в національній та міжнародній площи-
нах відповідно до політичного й соціального контексту їхньої реалізації. У результаті проведеного досліджен-
ня робляться висновки та формулюються рекомендації, які було б доцільно врахувати під час формулювання 
стандартів та принципів наукової діяльності в Україні.

Ключові слова: наукова діяльність, принцип, стандарт, інтеграція, інновація, доброчесність.

Boiko O. Constitutional principles and international standards of scientific activity: problems of reception 
in Ukraine in the context of foreign experience

Including in the scientific community of the EU provide a significant amount of the benefits. It requires the imple-
mentation of a set of high standards of quality of scientific activity, to achieve which Ukraine is currently directing all 
its intellectual efforts. There is another not so clear conclusion: if our state reaches its goal, it can become a «point of 
non-return». Because the close relationship of the scientific community in the EU forms practically «the only orga- 
nism», for the sake of the efficiency of work requires coherence. 

Therefore, before integrating into the EU scientific community, Ukraine needs to study in detail the standards and 
principles of organizational and legal construction of scientific activities in order to ensure its organic inclusion and 
benefit from such cooperation.

One of the topical problems of reforming Ukrainian science lies in the axiological plane. The scientific community 
of the EU is building its reform policy, considering the principles of science improvement as a way for organizational 
transformations that will contribute to the achievement of specific high-quality results. In Ukraine, however, they 
remain for a long time in declarations in view of the desperate efforts of some representatives of the government and 
the scientific community to maintain the status quo of the current organizational structure, which blocks the path to 
meaningful shifts.

It has been established that the principles and standards of scientific activity are very closely related to the policy in 
the relevant field, and therefore the scientific community should make maximum efforts and involve all mechanisms of 
civil society in order to preserve the sustainability of those that will direct the national science to a truly high-quality 
level, which don`t depending on the change of political orientations.

The guideline for the development of domestic principles and standards of scientific activity should be interna-
tional principles, which according to the direction of their influence can be divided into the requirements of the virtue 
of the representatives of science and the quality of the scientific process, which may include including the educational 
process.

Key words: scientific activity, principle, standard, integration, innovation, integrity.
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ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ ДЕРЖАВИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ АНАЛІТИКИ

Постановка проблеми. Правотворча діяльність органів і посадових осіб держави й місцево-
го самоврядування – складний і багатоаспектний феномен, що становить пізнавальний інтерес 
у широкого кола мислителів і філософів минулого, вчених і державних діячів сучасності. Це пояс-
нюється її принциповим значенням для забезпечення формування, розвитку та подальшого удос-
коналення правового регулювання; якості та ефективності функціонування механізму держави, 
розбудови інституцій громадянського суспільства, збалансування національного та міжнародного 
рівнів правового впливу на суб’єктів соціуму тощо. У процесі здійснення будь-якого науково-
го дослідження важливе значення мають наукові розробки питань історії розвитку уявлень про 
об’єкт пізнання, що дає змогу встановити стан наукової розробки відповідних питань, визначити 
перспективи такого дослідження, виявити ті аспекти, які потребують наукової розробки й пере-
осмислення. З погляду історії розвитку уявлень про правотворчу діяльність органів і посадових 
осіб держави й місцевого самоврядування слід зазначити, що вказане питання є одним із най-
більш дискусійних у юридичній науці та становить потужний науково-дослідний потенціал, що 
обумовлено:
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‒ по-перше, широким спектром наукових праць, які присвячені питанням правотворчої діяль-
ності, котрі формувалися, розвивалися та переосмислювалися під впливом розвитку державнос-
ті, розбудови механізму правотворчості, застосування юридико-технічних засобів формулюван-
ня норм права, особливостей правотворчої практики, взаємодії національного та міжнародного 
права й інших факторів, що впливали на специфіку практичного вияву досліджуваного явища. 
Це визначило стрімкий розвиток уявлень про правотворчу діяльність і відображення в них особ-
ливостей вказаних факторів;

‒ по-друге, змінюваністю правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та міс-
цевого самоврядування, що визначає її розвиток відповідно до розбудови суспільства, держави та 
відображає поточний стан наукового пізнання правотворчої діяльності як явища, що функціонує 
на сьогодні. Такий змінюваний характер правотворчої діяльності зумовлює її значний пізнаваль-
ний потенціал, що потребує постійної наукової розробки, обґрунтування конкретних положень, 
що відповідають поточним потребам функціонування правотворчої діяльності;

‒ по-третє, перспективністю наукового дослідження правотворчої діяльності органів і поса-
дових осіб держави й місцевого самоврядування, пов’язаною з недостатністю її наукового пізнан-
ня, наявністю наукознавчих прогалин щодо вивчення правотворчої діяльності, а також змінним 
характером правотворчості як явища правової реальності, що перебуває під впливом різноманіт-
них факторів суспільного розвитку, котрі зумовлюють тенденції її розвитку, перспективи розбу-
дови, які, зі свого боку, визначають пізнавальний інтерес до вивчення правотворчості діяльності 
у майбутньому.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Правотворча діяльність органів і посадових осіб 
держави та місцевого самоврядування в науковому аспекті – сфера надзвичайно перспективна та 
потенційно цікава для активізації наукових досліджень, відзначається широким колом питань, що 
потребують свого наукового вивчення і переосмислення. Вказане підтверджується численними 
поглядами вчених, котрі вважають за доцільне посилити наукову розробку правотворчої діяль-
ності загалом прикладними дослідженнями, що обумовлено існуючими недоліками законодавства 
України, його хаотичним розвитком, відсутністю єдиної концепції розбудови та критеріїв, яким 
воно повинно відповідати. Все це призводить до суперечливості змісту законодавства, наявнос-
ті колізій та прогалин, породжує і в подальшому посилює диспропорцію у співвідношенні між 
законами і підзаконними актами на користь останніх [1, с. 45]. Безсистемність розвитку норма-
тивно-правових актів та, відповідно, безсистемність правового регулювання суспільних відносин 
сприяє правотворчій інфляції [2, с. 30]. Недоліки практики правотворчої діяльності органів і по-
садових осіб держави та місцевого самоврядування, які спричинені, зокрема, недостатністю її на-
укового дослідження, відсутністю концептуальних положень щодо вдосконалення, забезпечення 
її відповідності конкретним вимогам, правилам, положенням, негативно впливають або можуть 
впливати в майбутньому на рівень впорядкованості суспільних відносин, здійснюючи деструк-
тивний вплив на їх зміст, породжуючи конфліктні ситуації у суспільстві [3, с. 269] тощо. Прак-
тика правотворчої діяльності в Україні підтверджує вказану тезу про деструктивний вплив на 
суспільство результатів правотворчості, зокрема в сфері мовної політики держави (наприклад, 
прийняття Закону України від 3 липня 2012 р. № 5029-VI «Про засади державної мовної політики 
України» [4], призвело до посилення розшарування суспільства за мовною ознакою, поляризації 
існування його соціальних груп). У цьому аспекті слід підтримати думку С. Слинька у тому, що 
«недосконалість законодавства, насамперед, обумовлюється недоліками правотворчості, що може 
виявлятися у непрофесійності суб’єктів правотворчості, недосконалості правотворчої процедури, 
відсутності належного забезпечення правотворчості тощо, тобто відсутності належної організації 
правотворчої діяльності. Все це в подальшому може призводити до недоліків у правовому регу-
люванні суспільних відносин» [5, с. 34–35]. 

Повністю поділяючи погляди зазначених вище вчених, думку щодо перспективності науково-
го пізнання правотворчої діяльності, зокрема й питань співвідношення правотворчої діяльності 
органів та посадових осіб держави і місцевого самоврядування, що є провідним аспектом пі- 
знання правотворчої діяльності за критерієм носіїв правотворчих повноважень, їх належності до 
суб’єктів державної влади або суб’єктів громадянського суспільства, вважаємо за доцільне сфор-
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мулювати мету цієї статті – визначення перспектив наукового дослідження правотворчої діяль-
ності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування. 

Основні результати дослідження. Важливе значення для всебічної характеристики перспек-
тив наукового пізнання правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 
самоврядування мають питання перспектив її наукової розробки, які можливо встановити саме 
на підставі попереднього аналізу поглядів учених на вказану проблематику. Слід зазначити, що 
в юридичній літературі були зроблені поодинокі спроби розкрити пізнавальний потенціал пра-
вотворчої діяльності. Зокрема, на прикладі наукового дослідження локальної нормотворчості 
І. Кириленко наголошує на тому, що в сучасних умовах активізації практики локальної нормо-
творчості є серйозна необхідність наукового дослідження низки питань: 1) потребує уточнення 
понятійно-категоріальний апарат і формулювання єдиного, загальноприйнятого визначення ло-
кальної нормотворчості як самостійного правового поняття; 2) сьогодні вкрай важливо в науко-
вому аспекті обґрунтувати стадійність локальної нормотворчості, визначити зміст, послідовність 
стадій нормотворення, що забезпечують результативність її здійснення; 3) важливим питанням 
у науковому аспекті залишається питання сфер застосування локальної нормотворчості; 4) по-
требують наукової розробки питання правового регулювання локальної нормотворчості, що має 
бути забезпечено на науковому рівні шляхом надання конкретних рекомендацій щодо вдоскона-
лення локальної нормотворчості в Україні [6, с. 54–55]. С. Слинько у дисертаційному досліджен-
ні так само звертає увагу на перспективи дослідження правотворчої діяльності, розкриваючи 
це питання крізь призму вивчення теоретико-правових аспектів правотворчої політки. Учений 
наголошує на тому, що перспективними напрямами слід визначити: по-перше, подолання за-
ідеологізованості поглядів на явище правотворчості, що сформувалися у радянській юридичній 
науці, та подальшого їх впливу на сучасні наукові дослідження правотворчості і правотворчої по-
літики в країнах пострадянського простору; по-друге, посилення міждисциплінарного характеру 
наукових досліджень правотворчої діяльності, що потребує застосування відповідного методо-
логічного інструментарію; по-третє, потребує наукового переосмислення правотворча діяльність 
крізь призму її реалізації на національному та міжнародному рівнях тощо [5, с. 39–40]. Подібні 
спроби були зроблені і у дослідженнях таких вітчизняних учених, як Ж. Дзейко  [7], В. Косович 
[8], Т. Росік [9] та ін.

Висновки. Вважаємо, що в сучасних умовах розвитку правотворчої діяльності, значної поля-
ризації публічних потреб та інтересів, котрі визначають об’єктивну необхідність зміни правового 
регулювання як передумови правотворчої діяльності, слід відзначити, що проблематика право-
творчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування набуває особ-
ливого значення в частині наукознавчого потенціалу, її наукова розробка є витребуваною як з по-
гляду теорії права, так і практики здійснення правотворчої діяльності в Україні. На нашу думку, 
перспективи наукової розробки питань правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави 
та місцевого самоврядування як крізь призму її співвідношення, так і як самостійних явищ ви-
являються у межах таких напрямів науково-дослідної роботи:

1) посилення наукового дослідження історико-методологічних і правових аспектів співвідно-
шення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, 
що включає в себе аналіз і періодизацію історії становлення, розвитку та перспектив наукового 
пізнання правотворчої діяльності, а також з’ясування методологічних аспектів вказаного науково-
го дослідження; 

2) активізація наукового вивчення феноменологічних аспектів правотворчої діяльності як сфе-
ри функціонування органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, що включає 
в себе встановлення понятійних аспектів правотворчої діяльності, уточнення визначення вказано-
го поняття, встановлення його ознак;

3) важливо здійснити аналіз та узагальнити наукові погляди вчених, які стосуються теоретико-
правових і практичних аспектів правотворчих повноважень органів і посадових осіб держави та 
місцевого самоврядування, а також питань їх взаємозв’язку, з’ясувати й охарактеризувати поло-
ження, які визначають взаємозв’язок правотворчих повноважень органів і посадових осіб держа-
ви та місцевого самоврядування;
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4) провести аналіз наукових підходів до розуміння процесуальних аспектів правотворчої  
діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, здійснити їх узагаль-
нення; визначити та охарактеризувати спільні та відмінні ознаки процесу правотворчої діяльності 
органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування;

5) потребують ґрунтовного аналізу наукові підходи до розуміння поняття «акт правотворчос-
ті», їх узагальнення та визначення переваг підходу, що буде взятий за основу подальшого дослі-
дження. Необхідно встановити спільні та відмінні ознаки «актів правотворчості органів і посадо-
вих осіб держави» та «актів правотворчості органів і посадових осіб місцевого самоврядування», 
заклавши їх в основу розмежування правотворчої діяльності вказаних суб’єктів. Важливо уточ-
нити визначення понять «акти правотворчості органів і посадових осіб держави» та «акти право-
творчості органів і посадових осіб місцевого самоврядування» як самостійних елементів поня- 
тійно-категоріального апарату юридичної науки;

6) набувають високого рівня актуальності дослідження проблем та перспектив розвитку пра-
вотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в Україні 
в частині її узгодження, координації з метою недопущення конфлікту повноважень, колізій і про-
галин у положеннях актів правотворчості тощо.
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Ващенко А. М. Перспективи наукового дослідження правотворчої діяльності органів і посадових осіб 
держави та місцевого самоврядування як складова сучасної правової аналітики

У статті розкрито актуальність наукового пізнання теоретико-правових аспектів перспектив наукового до-
слідження правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування як складова 
сучасної правової аналітики. Узагальнено наукові погляди вчених, які стосуються аналізу перспектив наукового 
дослідження правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування. Встанов-
лено науково-дослідний потенціал теоретико-правових аспектів правотворчої діяльності органів і посадових 
осіб держави та місцевого самоврядування. Виокремлено й обґрунтовано положення, які визначають напрями 
наукового вивчення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування. 

Ключові слова: правоутворення, правотворчість, правотворчі повноваження, правотворча діяльність, пер-
спективи наукового дослідження правотворчої діяльності, органи і посадові особи держави та місцевого само-
врядування.

Vashchenko A. Prospects of scientific research of law-making activity of bodies and officials of the state and 
local self-government as an integral part of modern legal analytics

The work reveals the relevance of scientific knowledge of the theoretical and legal aspects of the prospects of 
scientific research of law-making activity of bodies and officials of the state and local self-government as an integral 
part of modern legal analytics. The scientific views of scientists concerning the prospects of scientific research of law-
making activity of bodies and officials of the state and local self-government are generalized. The research potential of 
the theoretical and legal aspects of law-making activity of bodies and officials of the state and local self-government is 
established. The provisions determining the directions of scientific study of law-making activity of bodies and officials 
of the state and local self-government are grounded and substantiated. Prospects of scientific development of issues of 
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law-making activity of bodies and officials of the state and local self-government are: 1) strengthening the scientific 
research of historical-methodological and legal aspects of the correlation of law-making activity of bodies and officials 
of the state and local self-government; 2) intensification of the scientific study of the phenomenological aspects of 
law-making activity as the sphere of functioning of bodies and officials of the state and local self-government; 3) it is 
important to analyze and generalize the scientific opinions of scientists concerning the theoretical, legal and practical 
aspects of the legislative powers of bodies and officials of the state and local self-government, as well as issues of their 
interrelations; 4) to analyze the scientific approaches to understanding the procedural aspects of law-making activity; 
5) requires a thorough analysis of scientific approaches to understanding the concept of «act of law-making», their 
synthesis and identification of the benefits of the approach that will be taken as the basis for further research; 6) acquire 
a high level of relevance of research into the problems and prospects of the development of law-making activity of 
bodies and officials of the state and local self-government in Ukraine in terms of its coordination, coordination in order 
to prevent conflicts of authority, conflicts and gaps in the provisions of law-making acts, etc.

Key words: law-formation, law-making, law-making powers, law-making activity, perspectives of scientific re-
search of law-making activity, bodies and officials of the state and local self-government.
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ДОСВІД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ТА ЯПОНІЇ  
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ У СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

Постановка проблеми. Останні роки розвитку України характеризуються встановленням чіт-
кого вектору на інтеграцію у європейське та світове співтовариство. Одним із головних напрямів 
втілення цього завдання є впровадження у різноманітних сферах в інтересах держави міжнарод-
них стандартів, принципів, концепцій та ідей, а також удосконалення вітчизняного законодавства 
на основі зарубіжного досвіду. Ефективне визначення та попередження ризиків у соціально-тру-
дових відносинах є однією з основ соціальної політики держав світу, яка втілилася у законах 
і стандартах численних країн. Враховуючи, що на сьогодні функціонування сфери соціального 
захисту працюючих осіб не приносить необхідних якісних результатів у практичній реалізації 
його інструментів, дослідження та запозичення чужого досвіду є доцільним вектором розвитку 
інституту визначення ризиків у соціально-трудових відносинах.

Аналіз досвіду інших країн у визначенні ризиків соціально-трудових відносин сприятиме фор-
муванню в Україні такої політики, яка матиме максимальну користь для захисту прав та інтересів 
усіх працюючих громадян держави. Актуальність дослідження зарубіжного досвіду визначення 
ризиків у соціально-трудових відносинах зумовлена тим, що як демонструє практика інших дер-
жав, проблеми, існуючі на сьогодні в Україні, не є такими, які неможливо вирішити. Вважаємо, 
що дослідження зарубіжного досвіду лише позитивно сприятиме пошуку необхідного алгоритму 
для отримання бажаного результату. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Цей напрям поліпшення вітчизняного законо-
давства у досліджуваній сфері наразі не знайшов значну підтримку серед вітчизняних науков-
ців. Зарубіжний досвід визначення ризиків у соціально-трудових відносинах є малодослідженим 
і потребує всебічної розробки. До аналізу окремих питань зарубіжного досвіду визначення ри-
зиків у соціально-трудових відносинах зверталися М. Адаменко, В. Березуцький, Г. Гогіташвілі, 
О. Запорожець, Д. Іхно, Є. Карчевські, В. Лапін, Ю. Лис, М. Ромась та ін. Проте праці зазна-
чених науковців безпосередньо не присвячені досліджуваному питанню, а загалом стосуються 
аналізу зарубіжного та міжнародного законодавства про соціальне забезпечення та охорону праці, 
чи окремих актів і стандартів. Окрім того, пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного законо-
давства на основі зарубіжного досвіду переважно не надаються у проаналізованих працях. Тому 
аналіз зарубіжного досвіду визначення ризиків у соціально-трудових відносинах є важливим для 
нашого дослідження.
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Метою статті є аналіз позитивного досвіду Сполучених Штатів Америки та Японії щодо ви-
значення ризиків у соціально-трудових відносинах та шляхів його запозичення для України.

Основні результати дослідження. Першочергово вважаємо за доцільне звернутися до аналізу 
досвіду США. По-перше, ця держава одна із перших розробила відповідні системи оцінюван-
ня ризиків у соціально-трудових відносинах ще задовго до аналогічних процесів у європейських 
державах. По-друге, є однією з держав із найвищим соціальним захистом працюючих осіб, тому 
у процесі розвитку України як соціальної держави важливим є звернення до аналізу досвіду таких 
країн. По-третє, США розглядаються українським законодавцем як один із прикладів, відповід-
но до здобутків якого варто проводити еволюцію вітчизняних інститутів. Саме тому вважаємо за 
необхідне проаналізувати досвід цієї країни щодо визначення ризиків у соціально-трудових від-
носинах.

Так, у 1978 р. у США була видана перша версія Міжнародної системи оцінки безпеки 
(International Safety Rating System; далі – ISRS) [1; 2]. Згодом ця методика неодноразово змінюва-
лася і вдосконалювалася і, в результаті, стала міжнародним інструментом оцінки і сертифікації 
систем управління охороною праці на підприємствах. Нею охоплено величезну кількість питань, 
пов’язаних з охороною праці, які систематизовані у розділи, кожен із яких містить конкретні запи-
тання, за виконання яких нараховуються бали. Тобто зазначена методика не являє собою перелік 
функцій управління, а встановлює критерії атестації підприємства за стан охорони праці. Ризик 
у цьому документі визначається як один із найважливіших аспектів контролю із запобігання ви-
никненню небезпечних або неякісних умов, а також нещасних випадків. Виявлення небезпечних 
умов пов’язується із загрозою подальших небезпек, а їхній результат безпосередньо залежить від 
ситуації, що існує натепер. Як зазначає Г. Гогіташвілі, визначення ризиків у соціально-трудових 
відносинах за допомогою ISRS відбувається таким чином: підприємство на підставі комплексної 
оцінки ризику, встановленого в ISRS, ухвалює рішення, які елементи системи управління охоро-
ною праці є найбільш потрібними з урахуванням економічної та соціальної ефективності. Відпо-
відно, те, що включено до системи, повинно добре функціонувати, а щодо проблемних моментів 
встановлюються процедури для запобігання ризику, зокрема й експертизи безпеки. При прове-
денні аудиту визначення ризиків у соціально-трудових відносинах здійснюється на таких рівнях: 
1) при ознайомленні з підприємством, документацією з охорони праці, складанні контрольних 
карт аудиту робочих місць тощо; 2) при бесіді з компетентними особами (керівництво, відділ 
кадрів, служба охорони праці, навчання, постачання, головний механік, енергетик, медпункт, по-
жежна охорона тощо) та підтвердженні інформації, яка була одержана шляхом перевірки доку-
ментів, записів, огляду робочих місць, бесід із працівниками; 3) при аудиті робочих місць. При 
цьому аудитор є не суддею, а радником. Тобто така особа при виявленні ризиків, а також при вста-
новленні рівня охорони праці, що є нижчим за середньогалузевий, зобов’язана надавати поради 
щодо поліпшення системи та усунення ризиків [3]. У зазначеному аспекті застосування досвіду 
США щодо визначення ризиків у соціально-трудових відносинах шляхом використання ISRS не є 
проблематичним для втілення в Україні. Ця система вже давно еволюціонувала у загальновизнану 
методику, тому її використання у реаліях нашої держави є можливим, але відштовхуючись від її 
природи – не у загальнодержавних масштабах, а в межах певного підприємства, установи, орга-
нізації. На сьогодні, як зазначається у наукових джерелах, Сертифікат на відповідність вимогам 
ISRS видає відома страхова фірма Det Norske Veritas, у такому разі це буде міжнародний сертифі-
кат, або ж є можливим отримання сертифікату сертифікаційної фірми України. Відзначимо, що 
подібна система з 2000 р. запроваджується у Польщі під назвою EVISA під керівництвом Е. Ка-
чевського [3]. Тому реалізацію цього досвіду у вітчизняних умовах ми вбачаємо у двох напрямах: 

1) у межах конкретного підприємства здійснювати визначення ризиків у соціально-трудових 
відносинах за допомогою сертифікованих аудиторів, зокрема й наділених правом використовува-
ти ISRS;

2) на основі ISRS внести зміни до вітчизняної системи управління охороною праці – українську 
систему оцінки безпеки доповнити положеннями, згідно з якими оцінка ризиків базуватиметься 
на ознайомленні з підприємством, документацією з охорони праці, складанні контрольних карт 
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аудиту робочих місць тощо, бесіді з компетентними особами, підтвердженні інформації, яка була 
одержана шляхом перевірки документів, записів, огляду робочих місць, бесід із працівниками, 
аудиті робочих місць тощо.

Дослідження досвіду Японії у визначенні ризиків у соціально-трудових відносинах є доціль-
ним з огляду на те, що ця держава традиційно суттєво відрізняється від європейських держав 
у контексті підходів до регулювання різноманітних сфер. Тому на її прикладі можливо проана-
лізувати досвід, який є проблематичним для втілення у вітчизняних умовах, проте який матиме 
відмінності від зроблених нами висновків. 

Як зазначається у працях вітчизняних авторів, законодавство про визначення ризиків у соці-
ально-трудових відносинах було прийняте ще у 70-х роках ХХ ст. Так, В. Березуцький та М. Ада-
менко [4, с. 74] вказують на те, що в 1972 р. у Японії було прийнято Закон «Про промислову без-
пеку і здоров’я» («Industrial Safety and Health Act») [5] з метою гарантування здоров’я і безпеки 
працівників на робочих місцях, а також стимулювання роботодавців щодо створення комфортних 
умов праці завдяки прийняттю всебічних і систематичних заходів для запобігання виробничого 
травматизму. Цей нормативно-правовий акт є досить великим за обсягом і врегульовує широке 
коло питань, серед яких особливе місце відводиться визначенню ризиків. Наприклад, аналіз його 
норм свідчить про вагому роль у правовій системі Японії спеціальних стандартів щодо запобіган-
ня різноманітним небезпекам, роз’яснення відповідальності за забезпечення безпеки та здоров’я 
на робочих місця, а також локальних заходів, які здійснюються безпосередньо роботодавцями на 
місцях із метою запобігання нещасних випадків на виробництві. Окрім того, на роботодавця по-
кладається обов’язок здійснювати аналітичну діяльність щодо умов праці та вести облік подібних 
висновків, що є подібним до досвіду багатьох європейських держав [5]. Із цього можна зробити 
висновок, що визначення ризиків у соціально-трудових відносинах здійснюється на двох рівнях: 
державному та локальному. На державному рівні законодавцем регламентуються закони, стандар-
ти, а також заходи щодо запобігання виробничому травматизму, які викладаються у Плані запо-
бігання виробничому травматизму, що затверджується Міністерством охорони здоров’я, праці та 
соціального забезпечення після отримання пропозицій від Комітету з питань трудової політики 
[4, с. 74]. Відповідно, регулювання на місцях здійснюється роботодавцями самостійно, однак із 
урахуванням вимог законодавства. Наприклад, на роботодавців покладено обов’язок призначити, 
залежно від характеристик організації, керівника з питань безпеки та здоров’я, фахівця із техніки 
безпеки для кожного робочого місця, санітарного інспектора, виробничого терапевта, який відпо-
відатиме за надання медичної допомоги працівникам, спеціаліста з технічного обслуговування, 
працівника, який здійснює загальний контроль питань безпеки та здоров’я, головного контролера 
з питань безпеки та здоров’я, контролера ділянки з питань безпеки і здоров’я, або контролера 
з питань безпеки та здоров’я [4, с. 74]. Такі вимоги суттєво нагадують аналогічні у вітчизняному 
законодавстві про охорону праці, проте є більш деталізованими й охоплюють значно більшу кіль-
кість проблемних питань. 

У 1975 р. у Японії було прийнято Закон «Про оцінку умов робочого середовища» («Working 
Environment Measurement Law») [6], який став своєрідним доповненням до норм Закону «Про 
промислову безпеку і здоров’я» («Industrial Safety and Health Act») [5]. Значення цього норматив-
но-правового акта полягає у тому, що у його нормах було регламентовано повноваження Служби 
з оцінки умов робочого середовища та її експертів, до повноважень якої належить проведення 
відповідного аналізу ризиків для здоров’я працівників на робочому місці. Служба визначена як 
особа або організація, зареєстрована Міністерством охорони здоров’я, праці та соціального за-
безпечення або Генеральним директором Бюро праці префектури, що надає послуги з проведення 
оцінки умов робочого середовища за запитом споживачів у порядку, затвердженому Міністер-
ством охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення. Тобто окрім власне саморегулювання 
власники наділяються правом звернутися до компетентних суб’єктів з метою визначення ризиків 
у соціально-трудових відносинах.

Висновки. Загалом, підбиваючи підсумок у дослідженні японського досвіду, зазначимо про 
відсутність специфічних особливостей порівняно з європейськими державами. Регулювання ви-
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значення ризиків у соціально-трудових відносинах також здійснюється законами та стандартами. 
Практичне втілення відбувається на двох рівнях – державному й локальному. Щодо локального 
рівня, повноваження роботодавця у сфері визначення ризиків є ідентичними до встановлених 
у європейському праві. Привертає увагу досвід створення спеціальних служб, що надає по-
слуги з проведення оцінки умов робочого середовища, проте подібні сертифіковані суб’єкти  
діють і у європейських державах. Тому на підставі дослідження японського досвіду визначення 
ризиків у соціально-трудових відносинах доходимо висновку, що у ньому відсутні конкретні 
положення, які доцільно було б втілити у вітчизняних умовах. Визначення ризиків у соціаль-
но-трудових відносинах у Японії регламентоване на високому рівні, суб’єкти наділені чіткими 
повноваженнями, проте окрім власне впорядкованості й систематизації, жодне із положень не 
матиме суттєвого впливу на українську систему.
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У статті проаналізовано позитивний досвід США щодо визначення ризиків у соціально-трудових відноси-
нах. Досліджено специфіку Японії щодо визначення ризиків у соціально-трудових відносинах. 

Ключові слова: США, ризик, соціально-трудові відносини, трудові права, працівник.

Darsania L. The experience of the United States and Japan in identifying risks in social and labor relations
In the article the positive US experience in identifying risks in social and labor relations is analyzed. The specifics 

of Japan in identifying risks in social and labor relations are explored.
Realization of the US experience in domestic conditions is seen in two directions:
1) within the limits of a particular enterprise, to determine the risks in social and labor relations with the help of 

certified auditors, including those entitled to use the International Safety Rating System;
2) on the basis of the International Safety Rating System, make changes to the national occupational safety ma-

nagement system – the Ukrainian safety assessment system should be supplemented by the provisions according to 
which the risk assessment will be based on familiarization with the enterprise, documentation of occupational safety, 
the creation of control worksheets for audit work, etc. competent persons, confirmation of the information obtained by 
checking the documents, records, review of workplaces, interviews with employees, audits of workplaces, etc.

The study of Japan’s experience in identifying risks in socio-labor relations is appropriate given that this state tra-
ditionally significantly differs from the European states in the context of approaches to regulation of various spheres. 
Therefore, on an example of this country it is possible to analyze experience that is problematic for implementation in 
domestic conditions, but which will be different from the conclusions we have made in this paper.

In general, summing up the study of the Japanese experience, we note the lack of specific features compared with 
the European powers. Regulation of the definition of risks in social and labor relations is also governed by laws and 
standards. Practical incarnation takes place on two levels - state and local. Regarding the local level, the employer’s 
powers in the area of   risk identification are identical to those established in European law. The experience of setting 
up special services that provides services for evaluating the working environment draws attention, but similar certified 
actors are also active in European countries. Therefore, based on the study of the Japanese experience in determining 
the risks in social and labor relations, we conclude that there are no specific provisions that would be appropriate to 
implement in domestic conditions. The determination of the risks in social and labor relations in a given state is regu-
lated at a high level, the subjects are given clear authority, but, apart from proper ordering and systematization, none 
of the provisions will have a significant impact on the Ukrainian system.

Key words: US, risk, social-labor relations, labor rights, employee.
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ПРАВОВА АНАЛІТИКА: ПРАКТИКА ВТІЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
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СУТНІСТЬ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОННОСТІ 
У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

Постановка проблеми. Дослідження реалізації законності у трудових правовідносинах у роз-
різі розуміння зазначеного поняття, визначення його характеристик та особливостей суб’єктного 
складу цього механізму дасть змогу визначити ті обставини, які передбачають якість правового 
забезпечення режиму законності у системі трудових правовідносин, роль відповідних суб’єктів – 
учасників трудових правовідносин та їх об’єднань у становлення відповідного режиму, тобто 
у процесі реалізації законності в трудових правовідносинах. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання законності саме у трудових правовід-
носинах та його окремих елементів розглядали такі вчені, як Н. Болотіна, Є. Голікова, В. Буряк, 
Г. Гончарова, В. Венедіктов, В. Жернаков, С. Запара, В. Лазор, Т. Маркіна, М. Іншин, П. Пилипен-
ко, В. Прокопенко, О. Процевський, В. Ротань, М. Стадник, Н. Хуторян, Г. Чанишева та ін. Однак 
така категорія, як сутність правового забезпечення реалізації законності у трудових відносинах 
досі не була розкрита в науці належним чином, тому потребує комплексного дослідження з ураху-
ванням сучасних тенденцій у національному трудовому праві.

Метою статті є з’ясування сутності правового забезпечення реалізації законності у трудових 
відносинах та його характеристика.

Основні результати дослідження. Попередньо наголосивши, що реалізація законності не є 
тотожною з реалізацією норм права, однак ці категорії мають надзвичайно велику кількість спіль-
них ознак та їх можна розглядати як суміжні, тобто близькі до тотожності. У правовій енцик-
лопедії реалізація норм права розглядається як процес втілення правових приписів у поведінці 
суб’єктів та їх практичній діяльності щодо здійснення суб’єктивних прав і виконання юридичних 
обов’язків [1, с. 216]. Ці права та обов’язки можуть також ґрунтуватися на положеннях інших актів 
локального правового регулювання, чи таких актів індивідуальної дії, як трудовий договір, накази 
керівника, вказівки тощо, однак останні лише в такому разі будуть вважатися законними, якщо не 
ставитимуть працівника у гірше правове й економічне становище, ніж це передбачено відповід-
ним трудовим законодавством та не суперечить імперативним положенням законодавства.

О. Скакун під реалізацією норм права розуміє втілення приписів правових норм у правомірній 
поведінці суб’єктів права, у їхній практичній діяльності, яку можна розглядати як процес і як 
кінцевий результат [2, с. 386]. При цьому звернемо увагу на ту різницю, яка буде характеризувати 
нашу категорію тим, що остання не вичерпуватиметься одиничною реалізацією у правовідноси-
нах. Справді, певні елементи законності спрямовані на усунення шкоди чи конкретних перешкод, 
які порушують реалізацію трудових прав найманих працівників, або відповідних прав роботодав-
ця та, реалізувавшись у тому разі, ніби вичерпують свою дію. Однак взявши до уваги ту обста-
вину, що законність у трудових правовідносинах забезпечується ще й сукупністю превентивних 
постійно діючих заходів та засобів охорони, що представлені правовими нормами, а також мету, 
що прямує до ідеальної та є умовною утопією, яка, зі свого боку, полягає у тому, що реалізація 
законності здійснюється з метою усунення будь-яких порушень трудового законодавства у сфері  
трудових правовідносин, то сама реалізація законності є перманентно діючим процесом і на відмі-
ну від реалізації окремої норми права, механізм реалізації законності не припиняє свій комплекс-
ний вплив на учасників трудових правовідносин.

О. Легка під реалізацією норм права розуміє практичне втілення у життя правових настанов че-
рез правомірну поведінку суб’єктів з метою задоволення потреб людини, суспільства та держави, 
тобто досягнення бажаного особистого чи соціального результату [3, с. 33]. Із цим цілком можна 
погодитися, оскільки саме отримання певного блага від суб’єкта суспільних відносин чи реаліза-
ція імперативного припису з метою уникнення відповідальності суб’єкта, або ж інші мотиви, які 
випливають із трудо-правових інтересів, спонукають суб’єктів вступати у трудові та нерозривно 
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пов’язані з ними суспільні правовідносини. Водночас досягнення режиму законності у трудових 
правовідносинах (прямування до такого режиму) є загальним благом, а тому така реалізація не 
є інтересом конкретного індивіда, а загальносуспільним інтересом як органів державної влади, 
так і працівників з роботодавцями, або їх об’єднання, адже в подальшому з такого блага будуть 
мати вигоду всі, за винятком випадків, коли встановлення режиму законності є антагоністичне 
до інтересів (незаконних) роботодавця. У цьому разі повинні бути застосовані заходи правового 
впливу та відповідальності.

Цікавою є позиція С. Лисенкової і В. Копєйчикова, які зазначають, що реалізація норм пра-
ва – це різноманітний процес практичного здійснення правових вимог у діяльності тих чи інших 
суб’єктів [4, с. 210]. При цьому вкотре наголосимо, що правові не мають на увазі виключно робо-
тодавця, якому підпорядкований працівник чи орган державної влади, а й самого працівника, який 
реалізує свої суб’єктивні права та обов’язки.

Враховуючи все наведене вище, можемо зазначити, що реалізація законності у трудових 
правовідносинах – це механізм і процес, який функціонує у межах забезпечення законності 
та полягає у введенні в дію приписів, які спрямовані на встановлення режиму, за якого по-
рушення положень трудового законодавства зводиться до мінімуму, а також у застосуванні 
відповідних прав та обов’язків у цій сфері. 

З огляду на наведене, існує взаємозв’язок між суб’єктивним правом особи на поновлення, за-
хист та відшкодування відповідної шкоди у разі незаконного порушення відповідних прав осо-
би, та між реалізацією законності у розумінні реалізації положень, які уповноважують такого 
суб’єкта захищати своє права, які визначені тим ж положеннями законодавства.

Зважаючи на те, що реалізація законності та використання того чи іншого засобу або меха-
нізму реалізації, а також відповідних норм залежить від суб’єкта такого використання, доцільно 
здійснити аналіз реалізації законності у розрізі відповідних суб’єктів. Основними суб’єктами тру-
дового права, як відомо, є сторони трудових правовідносин – працівник і роботодавець [5, с. 40;  
6, с. 17]. Вони мають увесь спектр повноважень щодо вступу у трудові правовідносини, їхню 
зміну чи припинення, визначенні відповідних умов праці, а також вимог до сторін щодо неухиль-
ного дотримання положень законодавства. Такі суб’єкти можуть захищати свої права та інтер-
еси як самостійно, так і через свої об’єднання, якими є профспілки та об’єднання роботодавців. 
При цьому слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності» [7], чинного Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) [8] та про-
екту Трудового кодексу України [9], саме профспілкам гарантується найбільше гарантій та прав. 
Такий стан речей не є дивним, адже незважаючи на юридичну рівність і сукупність гарантій для 
найманих працівників та їхніх профспілок, останні залишаються залежними із соціальної та еко-
номічної точок зору від роботодавця. Тому фактично можливість вимагати реалізації законності 
працівником у роботодавця, у разі порушення засад законності роботодавця, є обмаль. На відміну 
від роботодавця, який самостійно приймає рішення щодо накладення дисциплінарних стягнень 
чи матеріальної відповідальності до певної встановленої межі, у працівника серед засобів реалі-
зації законності є звернення до роботодавця, скарга до уповноважених органів або ж звернення 
до суду. Звичайно, працівник має арсенал заходів самозахисту і право вимагати від роботодав-
ця дотримання законодавства, однак, по суті, такі намагання у межах підприємства, установи та 
орга нізації доволі часто залишаються без задоволення та не повною мірою можуть вважитися 
ефективними. Тому колективно-правові засоби захисту колективних та індивідуальних трудових 
прав, на нашу думку, можуть видатися більш ефективними й такими, які можуть надати більш 
якісний результат у процесі реалізації законності.

П. Пилипенко здійснив ґрунтовну класифікацію суб’єктів трудового права, виділивши дві гру-
пи: головні та другорядні. Критерієм, відповідно до якого будувалася класифікація, була важ-
ливість суб’єктів трудового права для виникнення, розвитку та припинення трудових і тісно 
пов’язаних із ними відносин. Науковець зазначає, що головні – це такі суб’єкти, які відіграють  
у трудових правовідносинах провідну роль і забезпечують існування самих трудових правовід-
носин. Серед головних суб’єктів можна виділити окремі підгрупи, що також відрізняються особ-
ливостями правового становища. Першу підгрупу становлять так звані обов’язкові суб’єкти: 
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роботодавці і працівники. Без їхньої участі трудові правовідносини взагалі не виникають. Го-
ловних суб’єктів другої підгрупи можна умовно назвати допоміжними. Їхня специфіка полягає 
у тому, що незалежно від наявності конкретних трудових правовідносин такі суб’єкти існують, 
оскільки утворюються державою і покликані сприяти функціонуванню трудових правовідносин. 
Сюди можна віднести органи нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та 
органи зайнятості. Третю підгрупу головних суб’єктів трудових правовідносин можна назвати 
факультативними, тому що їхня участь у трудових правовідносинах хоч і важлива, але не завжди 
обов’язкова і не є постійною. Такими суб’єктами є профспілкові або інші органи, уповноважені 
представляти найманих працівників у трудових правовідносинах. Другорядними суб’єктами тру-
дових правовідносин можуть бути такі з них, які беруть участь у трудових правовідносинах тіль-
ки якщо виникає потреба, або ж якщо їхня участь є тимчасовою, після чого вони припиняють своє 
існування. У цю групу входять постійно існуючі суб’єкти: комісії з трудових спорів, Національна 
рада соціального партнерства, профспілкові об’єднання, а також суб’єкти, що можуть з’являтися 
епізодично – робочі комісії для ведення колективних переговорів, органи, які розглядають ко-
лективні трудові спори (конфлікти), страйкові комітети, кваліфікаційні й атестаційні комісії»  
[10, с. 134–135]. Кожен із відповідних органів робить свій внесок у становлення законності від-
повідно до покладених на нього законодавством повноважень та функцій. Наближену позицію 
виловлював С. Єрохін, доповнюючи перелік окремими спеціальними суб’єктами [11, с. 309]. Ми 
ж вважаємо за доцільне розкрити узагальнену роль суб’єктів владних повноважень у відносинах 
із приводу реалізації законності у трудових правовідносинах. 

Так, центральні органи виконавчої влади реалізують законність у формі виконання функцій, які 
пов’язані з реалізацією державної політики у тій чи іншій сфері. Спеціальними органом у цьому 
разі є Кабінет Міністрів України (далі – КМУ) та Міністерство соціальної політики (далі – Мін-
соцполітики). КМУ як орган забезпечує формування та реалізацію державної політки у різних 
сферах, зокрема й реагуючи на порушення законності чи неефективні заходи з протидії порушен-
ня законодавства, яке здійснюється Мінсоцполітики як відповідним органом державної влади. 
Крім цього, КМУ є стороною соціального партнерства на загальнодержавному рівні відповідно 
до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» [12].

Мінсоцполітики натомість є відповідним органом державної влади, який реалізує державну 
політику у соціально-трудовій сфері [13]; має низку контрольних і регулятивних повноважень, які 
дають змогу органу брати участь у реалізації законності в сфері трудових правовідносин. Хоча 
вплив на приватну сферу органу є доволі обмеженим, однак Мінсоцполітики зберігає значний 
вплив на такі установи, як центри зайнятості, які відіграють надзвичайно важливу роль у системі 
забезпечення трудових і соціальних прав найманих працівників.

Що ж стосується органів місцевої виконавчої влади, то їхні повноваження у сфері реалізації 
законності у трудових правовідносинах є доволі обмеженими, крім певного сприяння у врегулю-
ванні колективних трудових спорів чи у веденні соціального діалогу. Таким чином, місцеві органи 
влади, крім контролюючих, мають доволі обмежені повноваження у механізмі реалізації закон-
ності у трудових правовідносинах.

Більш ширші повноваження наявні в органів місцевого самоврядування, які зазвичай залежать 
від статусу органу та відповідного населеного пункту, у якому він розташований. Крім цього, по-
садові особи органів місцевого самоврядування отримали низку контрольних повноважень щодо 
контролю за суб’єктами господарювання у сфері праці [14]. Такі повноваження дадуть змогу  
органам місцевого самоврядування не лише виконувати загальну координуючу роль щодо реалі-
зації законності у трудових правовідносинах, а й здійснювати реальний контроль за дотриманням 
законодавства у сфері праці, за результатами якого суб’єктів господарювання може бути притяг-
нуто до відповідальності, рівень якої станом на сьогодні є досить високим.

Контролюючі органи як суб’єкти реалізації законності виконують свої функції шляхом здій-
снення перевірок дотримання законодавства про працю. За їхніми результатами до суб’єктів гос-
подарювання застосовуються належні санкції та від роботодавців-порушників вимагається усу-
нути порушення трудового законодавства. Такими контролюючими органами станом на сьогодні 
є Державна служба України з питань праці та Державна фіскальна служба України. Відповідні 
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органи мають найбільш широкий спектр повноважень щодо застосування санкцій за порушення 
законодавства у сфері праці.

Не менш важливими суб’єктами реалізації законності є суди загальної юрисдикції. Вони роз-
глядають індивідуальні спори сторін трудових правовідносин та у разі встановлення порушення 
трудових прав та, відповідно, трудового законодавства приймають рішення, яким захищають і по-
новлюють порушене право. Крім цього, винна сторона відшкодовує понесені іншою стороною 
судові витрати та компенсує завдану матеріальну та моральну шкоду потерпілій стороні. Тому суд 
є одним із найважливіших елементів як механізму реалізації законності у трудових правовідноси-
нах, так і відповідного більш широкого механізму забезпечення законності.

Будь-які інші державні органи також реалізують законність у сфері трудових правовідносин, 
якщо до їхньої компетенції належить застосовувати положення трудового та іншого забезпечу-
вального законодавства, яким реалізується чи поновлюється правопорядок та/або права суб’єктів 
трудових правовідносин. Наприклад, правоохоронні органи, розслідуючи злочини проти трудових 
прав, також тією чи іншою мірою долучаються до реалізації режиму законності в трудових пра-
вовідносинах, однак у їхній прерогативі інструментарій захисту та охорони режиму законності.

Однак, на нашу думку, найбільший вплив на реалізацію законності мають самі сторони трудо-
вих правовідносин. Саме ці суб’єкти за відсутності суперечності в інтересах найбільш активно 
використовують ті чи інші засоби й механізми для реалізації забезпечення законності, тобто до-
тримання положень трудового законодавства у тих правовідносинах, учасниками яких вони є. 

Особисто найманий працівник чи його представники є, на нашу думку, найбільш зацікавле-
ною особою у забезпеченні законності. Вже було зазначено, що такий найманий працівник у разі, 
якщо вважає, що режим законності у правовідносинах між ним і роботодавцем порушено, може 
звернутися до відповідних уповноважених суб’єктів – органів державної влади, вимагати реалі-
зації законності самостійно з наданими йому засобами, зокрема й засобами самозахисту, а також 
звернутися до відповідних профспілкових органів за захистом. 

Правове забезпечення такого захисту наявне передусім у базовому кодифікованому законодав-
чому акті – КЗпП, а в майбутньому – Трудовому кодексі України. Положення таких актів самі по 
собі є засобами реалізації законності, адже саме на підставі них найманий працівник може ствер-
джувати, що його права та інтереси, передбачені законодавством, було порушено.

Звернення до суду за захистом своїх трудових прав врегульоване у відповідних положеннях 
Цивільного процесуального кодексу України [15]. Однак ще одним засобом захисту трудових прав 
найманих працівників є звернення до органу уповноваженого накладати санкції, які передбачені 
у положеннях Кодексу України про адміністративні правопорушення [16] та чинному КЗпП [8]. 
Таким чином, найманий працівник може покладатися на те, що орган державної влади застосує  
санкцію до роботодавця, внаслідок чого режим законності буде відновлено. Це підтверджує  
попередньо висловлену тезу, що положення кримінального, адміністративного, податкового та 
іншого законодавства, на підставі яких до роботодавця можуть бути застосовані заходи стягнення, 
є елементами системи забезпечення законності у трудових правовідносинах. Тому, на нашу думку, 
відповідні норми сприятимуть процесу приведення суспільних відносин у відповідність до поло-
жень трудового законодавства України.

Що ж стосується роботодавця, то він має можливість реалізувати законність на підприємстві, 
установі та організації за допомогою таких інститутів у трудовому праві, як дисциплінарна та 
матеріальна відповідальність. При цьому рішення щодо притягнення особи до першого виду від-
повідальності приймає роботодавець самостійно, у другому – у межах дозволеного трудовим за-
конодавством ліміту, а в іншому разі роботодавцю необхідно буде звертатися до суду. Однак слід 
звернути увагу, що, наприклад, звільнення за ініціативою роботодавця як захід дисциплінарного 
стягнення повинен бути погоджений з органом первинної профспілкової організації. Це дає пра-
цівникам та їхнім об’єднанням ще один дієвий механізм щодо захисту своїх трудових прав та 
законних інтересів.

Продовжуючи наведену тезу, профспілки та їхні об’єднання є суб’єктами, які беруть активну 
участь у процесі реалізації законності в трудових правовідносинах. Діяльність останніх та відпо-
відні гарантії встановлені у Законі України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльнос-
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ті». Питанню прав профспілок присвячений розділ 2 цього Закону. Серед відповідних основних 
прав у сфері реалізації законності – право представляти та захищати інтереси працівника [7]. 
Професійні спілки також мають повноваження щодо укладення трудових договорів та угод, а та-
кож ведення колективних переговорів у порядку, визначеному законодавством [17; 18]. Це не є 
вичерпним переліком повноважень професійних спілок у питаннях реалізації законності. 

У підсумку можемо резюмувати, що професійні спілки мають надзвичайно широку сукупність 
інструментів щодо реалізації законності у трудових правовідносинах, яка значно перевищує ана-
логічні інструменти найманого працівника. І в цьому разі йдеться не лише про правові, а й непра-
вові засоби, якими користуються представницькі профспілкові організації.

Об’єднання роботодавців також підлягають окремому правовому регулюванню у Законі Украї-
ни «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» [19]. Однак з огля-
ду на те, що прерогативою об’єднання роботодавців зазвичай є захист і представництво власних 
економічних та правових інтересів перед профспілковими організаціями й органами державної 
влади, останні як юридично, так і фактично мають менший інструментарій реалізації режиму за-
конності у трудових правовідносинах. 

Можемо визначити такі особливості правового забезпечення реалізації законності у трудових 
правовідносинах: 1) реалізується як органами державної влади, так і суб’єктами – учасниками 
трудових правовідносин; 2) найбільш зацікавленим суб’єктом у реалізації законності є найма-
ний працівник; 3) наймані працівники можуть реалізувати законність у трудових правовідносинах 
як самостійно, так і через профспілкові організації, які серед суб’єктів трудових правовідносин 
мають найбільшу сукупність інструментів-повноважень; 4) правове забезпечення реалізації за-
конності врегульовано як у КЗпП (майбутньому Трудовому кодексі України), так і в інших законо-
давчих актах трудового законодавства, а також іншими законодавчими актами; 5) правове забез-
печення реалізації законності у трудових правовідносинах можна охарактеризувати як належне. 

Висновки. Підсумовуючи наведене вище, можна підтвердити, що реалізація законності є важ-
ливою теоретичною та практичною категорією, яка розкриває сутність і зміст відповідного право-
вого регулювання трудових правовідносин. Остання розкриває ті засоби, які наявні у суб’єктів 
трудових правовідносин та органів державної влади щодо вимоги та фактичної реалізації юри-
дично значущих дій, які спрямовані на приведення суспільних відносини у відповідність до фор-
мально встановлених дій.
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Дашутін І. В. Сутність правового забезпечення реалізації законності у трудових відносинах
У статті визначено поняття реалізації законності у трудових правовідносинах. Охарактеризовано сутність 

правового забезпечення реалізації законності у трудових відносинах.
Ключові слова: правове забезпечення, законність, трудові відносини, праця, працівник.

Dashutin I. The essence of the legal framework for the implementation of legality in labor relations
In the article defined the concept of realization of legality in labor legal relations. The essence of legal support for 

the implementation of legality in labor relations is characterized.
It is substantiated that the realization of legality in labor relations is a mechanism and a process that functions 

within the framework of ensuring legality and consists in the introduction of the rules aimed at establishing a regime 
in which the violation of the provisions of labor legislation is minimized, as well as the application of the relevant 
rights and responsibilities in this area.

Control bodies as entities of law enforcement perform their functions by conducting labor law compliance inspec-
tions. According to their results, appropriate sanctions are applied to business entities and violations of labor legisla-
tion are required from employers-offenders. As of today, such supervisory bodies are the State Service for Labor and 
the State Fiscal Service. The relevant authorities have the widest range of powers to impose sanctions for breach of 
labor legislation.

Not less important subjects of the lawfulness are courts of general jurisdiction. The latter consider individual dis-
putes of the parties to labor relations and in the event of a violation of labor rights and, accordingly, labor laws, take 
decisions that protect and restore the violated right. In addition, the guilty party shall reimburse the costs incurred by 
the other party and compensate for the material and non-pecuniary damage suffered by the injured party. Therefore, 
the court is one of the most important elements as a mechanism for the implementation of legality in labor relations, 
and the corresponding wider mechanism of ensuring legality.

The peculiarities of the legal provision of the implementation of legality in labor relations are as follows: 1) is 
realized both by state authorities and by actors – participants in labor relations; 2) the most interested subject in the 
implementation of legality is a hired employee; 3) hired workers can realize the legality of labor relations both inde-
pendently and through trade union organizations, which among the subjects of labor relations have the largest set of 
instruments-powers; 4) the legal framework for the implementation of legality is regulated both in the Labor Code  
(in the future TK) and in other legislative acts of labor legislation, as well as other legislative acts; 5) the legal frame-
work for the implementation of legality in labor relations can be characterized as due.

It is concluded that the realization of legality is an important theoretical and practical category, which reveals the 
essence and content of the corresponding legal regulation of labor legal relations. The latter discloses the means avail-
able to the subjects of labor relations and state authorities regarding the requirement and actual implementation of 
legally significant actions aimed at bringing the public relations into conformity with the formally established actions.

Key words: legal support, legality, labor relations, labor, employee.
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КІБЕРНЕТИЧНА БЕЗПЕКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. На тлі зростання загроз і нестабільності у світі постають нові виклики 
національній безпеці України, зокрема і в інформаційній сфері. У частині 1 ст. 17 Конституції 
України чітко закріплено, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпе-
чення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою 
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всього Українського народу. Свідченням цієї концепції є поява загроз та викликів у сфері кібер-
нетичної безпеки. Таким чином, необхідність забезпечення правового регулювання забезпечення 
кібернетичної безпеки відіграє суттєву роль для України на геополітичній арені, оскільки маючи 
приклади втручання у державне життя через критичну кібернетичну та інформаційну інфраструк-
туру вже не раз показало можливості певних держав вплинути на діяльність інститутів держави 
в західних країнах, використання у військово-підривних цілях та як розвідно-диверсійного засо-
бу. На підставі того, що основні засади кібернетичної безпеки представлені у нормах Конституції 
України, ми можемо стверджувати про важливість конституційно-правового регулювання цього 
питання, оскільки кібернетична безпека є новітньою складовою у системі національної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У статті використано напрацювання провідних 
вітчизняних учених-правників у сфері національної безпеки, інформаційної та кібернетичної без-
пеки, а саме: В. Антонова, О. Баранова, В. Бутузова, М. Дмитренка, Є. Макарчука, В. Фурмашева.

Мета статті. Основним завданням статті є визначення правової категорії «кібернетична безпе-
ка» як сучасної складової національної безпеки, зазначення її конституційних і законодавчих за-
сад, визначення основних завдань та функцій у забезпеченні підтримання сталого стану системи 
національної безпеки. Крім того, метою статті є дослідження зарубіжного досвіду регулювання 
кібернетичної безпеки як складової національної безпеки на прикладі Федеративної Республіки 
Німеччина (далі – ФРН).

Основні результати дослідження. Стрімкий розвиток інформаційних та електронно-обчис-
лювальних технологій, міжнародного інформаційного обміну комп’ютерних мереж, а також ін-
формаційне домінування окремих держав світу характеризується значним зростанням світового 
кібернетичного протиборства. Основними об’єктами інформаційного впливу можуть бути сус-
пільство загалом, його політичні, соціальні та економічні інституції, органи управління всіх рівнів 
та інформаційні системи. Необхідно погодитися з думкою М. Дмитренка у тому, що впроваджен-
ня високих наукомісних технологій, нанотехнологій у всі сфери суспільного життя, де провідна 
роль належить мікроелектроніці, оптоелектроніці, інформаційним технологіям, новим технологі-
ям виробництва високоякісних матеріалів, активно використовуються для розробки нових зразків 
високоточної та «високоінтелектуальної» зброї [1, c. 4].

На думку Є. Марчука, людська цивілізація нині живе в епоху, коли основою функціонування 
суспільства є знання, або так звана Четверта технологічна епоха – значною мірою загадкова і досі 
до кінця не пізнана, символами якої вже стали комп’ютер та супутник зв’язку. Безперечним є те, 
що у Четверту технологічну хвилю людський інтелект стає безпосередньою виробничою силою, 
інформація – найціннішим продуктом, а швидкість і якість зв’язку – визначальними чинниками 
конкурентоспроможності [2, с. 12].

У цьому і полягає проблематика вироблення відповідної сучасної доктрини національної без-
пеки та її ефективного правового регулювання, система якої буде охоплювати всі основні життєво 
важливі напрями діяльності суспільства та держави. На думку В. Антонова, національна безпека 
виражає стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від внутріш-
ніх та зовнішніх загроз. Відповідну позицію можна простежити через наявні компоненти, які ста-
новлять єдину структуру національної безпеки кожної конкретної держави: політична, військова, 
економічна, інформаційна, ідеологічна та ін. [3, c. 140].

Досліджуючи питання правового регулювання поняття кібернетичної безпеки як сучасного 
структурного компоненту національної безпеки, необхідно вказати на конституційно-правові 
основи необхідності її забезпечення. Відповідно до ст. 17 Конституції України захист суверені-
тету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки 
є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу [4]. Фактично ця 
конституційна норма окреслює фундаментальні напрями забезпечення усієї системи національ-
ної безпеки України. Оскільки з моменту прийняття Основного Закону минуло 22 роки, перед 
однією з найважливіших функцій держави постало питання розширення напрямів забезпечення 
національної безпеки та інтересів. Саме з такого розуміння можна встановити, що будучи скла-
довою інформаційної безпеки, кібернетична безпека є новітнім елементом національної безпеки 
Української держави на сучасному етапі його розвитку і саме з цього приводу положення ст. 17 
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Конституції України визначають конституційно-правові основи врегулювання кібернетичної без-
пеки України.

Водночас необхідно зазначити, що ані в вітчизняному, ані в зарубіжному науковому прав-
ничому середовищі немає чіткого визначення тому, чим саме є кібернетична безпека. На думку 
Д. Франсело, активне використання самої термінології «кібернетична безпека» та «кібербезпека» 
у наш час призводить до виникнення певних конфузів у керівників структурних департаментів 
служб безпеки різних держав світу та просто експертів з національної та інформаційної безпеки 
щодо питання особливості формулювання та порядку застосування цього терміна [5].

Якщо ми розглянемо поняття «кібернетична безпека» з філологічного погляду його скла- 
дових за допомогою Великого тлумачного словника сучасної української мови, ми можемо  
знайти таке: «кібернетичний – той що стосується кібернетики; який створено, працює на основі 
принципів, методів кібернетики», а «безпека – стан, коли кому-, чому-небудь ніщо не загрожує»  
[6, с. 106, 308]. 

Сам термін «кібернетична безпека» уперше згадується у нормативно-правових актах уряду 
США, коли у середині 1990-х років розпочалося широкомасштабне дослідження цієї проблема-
тики. Відтоді у світі було проведено велику кількість міжнародних і різноманітних національних 
заходів та було закладено початок розробці провідними технологічними державами світу власних 
стратегій кібернетичної безпеки [7].

У сучасному вітчизняному науковому середовищі існує декілька підходів до визначення понят-
тя «кібернетична безпека». На думку В. Фурашева, кібернетична безпека є станом здібності лю-
дини, суспільства і держави щодо запобігання та уникнення спрямованого, передусім – несвідо-
мого, негативного впливу (управління) інформації [8, с. 166]. Як вважає В. Бутузов, під поняттям 
«кібернетична безпека» необхідно розуміти стан захищеності життєво важливих прав та інтересів 
людини, суспільства, держави у кібернетичному просторі від внутрішніх і зовнішніх протиправ-
них посягань та загроз таких посягань [9, с. 238]. Варто погодитися з визначенням кібернетичної 
безпеки відповідно до твердження О. Баранова, який вважає, що це такий стан захищеності жит-
тєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави в умовах використання комп’ютерних 
систем та/або телекомунікаційних мереж, за якого мінімізується завдання їм шкоди через: непо-
вноту, невчасність та невірогідність інформації, що використовується; негативний інформацій-
ний вплив; негативні наслідки функціонування інформаційних технологій; несанкціоноване по-
ширення, використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації [7].

Потрібно зазначити, що, окрім положень Конституцій України, на забезпечення кібернетичної 
безпеки України існує низка нормативно-правових актів, які закріпляють та регулюють систему 
кібернетичної безпеки в Україні. До таких слід віднести: закони України «Про основи національ-
ної безпеки»; «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 
системах» , Указ Президента України від 26 травня 2015 р № 287/2015 «Про рішення Ради націо-
нальної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки 
України”», Указ Президента України від 24 вересня 2015 р. № 555/2015 «Про рішення Ради націо-
нальної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктри-
ни”», Указ Президента України від 15 березня 2016 р. № 96/2016 «Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року “Про Стратегію кібербезпеки України”», Закон 
України від 5 жовтня 2017 р. «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України». 

Із законодавчого масиву нормативно-правових актів у сфері регулювання кібернетичної безпе-
ки необхідно виокремити Закон України від 19 червня 2003 р. «Про основи національної безпеки 
України». У ньому комп’ютерна злочинність та комп’ютерний тероризм визначаються одними 
з основних загроз національної безпеки України (ст. 7). Крім того, забезпечення інформаційного 
суверенітету України, а також затвердження низки гарантій прав і свобод, пріоритетів у розвитку 
інформаційної сфери визначаються основними напрямами державної політики в питанні націо-
нальної безпеки (ст. 8) [11].

Фактично першим нормативно-правовим актом у сфері регулювання кібернетичної безпеки 
стало рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 р. «Про стратегію 
кібернетичної безпеки», введеної в дію Указом Президента України від 15 березня 2016 р. Ме-
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тою цієї стратегії є створення умов для безпечного використання кібернетичного простору, його 
використання в інтересах особи, суспільства та держави. У межах п. 4 «Пріоритети та напрями 
забезпечення кібербезпеки України» Стратегії кібернетичної безпеки були визначені основні прі-
оритетні напрямки її розвитку, яка закріплює необхідність вдосконалення існуючої та створення 
нових електронних інфраструктур, забезпечення підготовки кадрів та міжнародного співробітни-
цтва в галузі кібернетичної безпеки (передусім ЄС та НАТО).

Один із нещодавно прийнятих нормативних актів щодо забезпечення кібернетичної безпеки 
в Україні є Закон України від 5 жовтня 2017 р. «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 
України». У ньому представлений чіткий категоріальний апарат щодо визначення суттєвих по-
нять, які пов’язані з забезпеченням безпеки при використанні електронних пристроїв та елект-
ронно-цифрових систем [11]. Важливим є також те, що вперше на законодавчому рівні у п. 5 ч. 1 
ст. 1 було закріплено термін «кібербезпека» – захищеність життєво важливих інтересів людини 
і громадянина, суспільства та держави під час використання кіберпростору, за якої забезпечується 
сталий розвиток інформаційного суспільства та цифрового комунікаційного середовища, своє-
часне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз національної безпеки 
України у кіберпросторі [12].

Важливо також зазначити, що окрім функції та завдань кібернетичної безпеки, законодавством 
встановлюється національна система кібернетичної безпеки України, яка складається із таких  
органів: Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних сил України, Служба без-
пеки України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту, Національна поліція та Націо-
нальний банк України.

Окремо в системі державних органів щодо забезпечення кібернетичної безпеки в Україні по-
трібно віднести утворений у рамках робочого органу Ради національної безпеки та оборони На-
ціональний координаційний центр кібернетичної безпеки. Його діяльність регулюється Положен-
ням «Про Національний координаційний центр кібербезпеки» затвердженим Указом Президента 
України від 7 червня 2016 р. № 242/2016. 

Основними завданнями Національного координаційного центру кібернетичної безпеки (далі – 
Центр) є: аналіз стану кібербезпеки; результатів проведення огляду національної системи кібербез-
пеки; стану готовності суб’єктів забезпечення кібербезпеки до виконання завдань з питань протидії 
кіберзагрозам; стану виконання вимог законодавства щодо кіберзахисту державних електронних 
інформаційних ресурсів, інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також кри-
тичної інформаційної інфраструктури; даних про кіберінциденти стосовно державних інформацій-
них ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах тощо (пп. 1 п. 3 Положення) [13]. 

До складу Центру входять керівник, секретар та інші члени Центру. Керівник Центру за по-
садою є Секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Секретар Центру за посадою є 
керівник структурного підрозділу Апарату Ради національної безпеки і оборони України, до відан-
ня якого віднесені питання кібербезпеки. Членами Центру також є: перший заступник або заступ-
ник Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України, Голови 
Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, Голови Національної по-
ліції України, Голови Національного банку України (за згодою), до відання яких належать питання 
кібербезпеки, а також начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, 
начальник Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України, Голова 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (п. 5 Положення) [13].

Надаючи загальну характеристику теоретико-правового розуміння національної безпеки у ФРН 
потрібно зазначити, що вона формувалася у два етапи: перший (у період з 1949 р. по 1990 р.), коли 
з утворенням Федеративної Республіки Німеччина (або Західна Німеччина) поступово відроджу-
валася концепція оборонного характеру задля забезпечення безпеки держави та Західної Європи 
від радянського впливу та військового вторгнення, та другий (після возз’єднання ФРН та НДР 
у 1990 р.): визначення новітніх напрямів забезпечення національної та загальноєвропейської по-
літики безпеки та оборони в умовах закінчення Холодної війни.

Особливістю доктрини національної безпеки ФРН є те, що у цій державі відсутній єдиний 
федеральний нормативно-правовий акт, котрий визначав би всі аспекти національної безпеки та 
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оборони. Водночас Федеральне міністерство оборони ФРН у 1994 р. видало так звану «Білу кни-
гу», в котрій розкриваються основні концепції національної безпеки сучасної Німеччини. Потріб-
но зазначити, що цей документ (останнє видання 2016 р.) визначає можливості захищати власні  
інтереси німецької держави у рамках захисту та оборони на всьому земному шарі з використан-
ням, у разі потреби всіх доступних сил (від політичних заходів до прямого військового врегу-
лювання) [14]. Також важливі положення щодо загального забезпечення національної безпеки 
містяться у Північноатлантичному договорі від 4 квітня 1949 р. (ФРН є членом військово-політич-
ного блоку 9 травня 1955 р.) та похідних домовленостях держав – членів НАТО.

Розкриваючи сутність правового регулювання кібернетичної безпеки у сучасній ФРН, необхід-
но першочергово зробити акцент на тому, що нормативно-правова база цієї сфери національної 
безпеки ФРН активно розвивалася протягом останніх 40 років. Із 70-х років ХХ ст. були розробле-
ні такі визначні законодавчі акти федерального рівня: «Про захист персональних даних» у 1977 р. 
(нова редакція з 1990 р.); «Про основи надання інформаційних та комунікативних комунікаційних 
послуг» у 1997 р.; «Про посилення безпеки інформаційних систем» у 2009 році (у цьому норма-
тивно-правовому акті зазначено поняття «критична інфраструктура») [15–17].

Основоположним нормативно-правовим актом, який визначає напрями забезпечення кіберне-
тичної безпеки у ФРН, є «Стратегія забезпечення кібернетичної безпеки ФРН», яка була розро-
блена Федеральним відомством інформаційних систем та затверджена Федеральним Урядом ФРН 
у 2011 р. Ця Стратегія визначає категоріальний апарат у сфері кібербезпеки, основні загрози, 
а також засади протидії втручання у кібернетичний простір німецької держави. Важливою рисою 
Стратегії є визначення основних її напрямків у вигляді забезпечення військової складової (здій-
снення розвідувальних та оборонних операцій); захист критичної інфраструктури та забезпечен-
ня правоохоронної функції. Вона вказує на системний підхід закріплення кібернетичної безпеки 
як важливої складової національної безпеки ФРН [18]. 

До основних органів, які координують забезпечення кібернетичної безпеки у ФРН, потрібно 
віднести Національний центр кіберзахисту, який підпорядкований Державному секретарю Мі-
ністерства внутрішніх справ. Фактично він забезпечує політику реалізації кібернетичної безпеки 
критичної інфраструктури в державі. Крім того, Стратегія кібернетичної безпеки ФРН передбачає 
функціонування національної ради кібербезпеки, головним завданням якої є вироблення стратегії 
державної політики та контроль виконання рішень керівництва держави у сфері протидії кіберза-
грозам.

Висновки. Таким чином, дослідивши поняття та сутність кібернетичної безпеки як сучасної 
складової національної безпеки сучасної держави, можна стверджувати про таке. Реалізація за-
хисту кібернетичної безпеки має велику роль та проблематику у сучасному світі для будь-якої 
держави. Задля оптимального реагування на всі виклики та загрози, чіткого окреслення питань 
забезпечення кібернетичної безпеки необхідне розроблення та прийняття чіткої стратегії, у якій 
вказані основні напрями та мета її реалізації. Досвід ФРН у питанні забезпечення кібербезпе-
ки вказує на складний інституційний характер її забезпечення, утім, є позитивним для України, 
оскільки на прикладі Стратегії кібернетичної безпеки ФРН мається чітко визначений категоріаль-
ний апарат у сфері кібернетичної безпеки, основні виклики та загрози в сфері кібернетичної без-
пеки та окреслення порядку діяльності системи державних органів, на які покладений обов’язок 
забезпечення кібернетичної безпеки у ФРН.
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Демченко П. С. Кібернетична безпека як важлива складова забезпечення інформаційного сувереніте-
ту України

У статті розкривається поняття та сутність кібернетичної безпеки як новітньої складової національної без-
пеки. Окреслюються основні причини необхідності її забезпечення в Україні відповідно до наявних загроз, які 
на сьогодні мають місце в світі. Проаналізовано низку вітчизняних нормативно-правових актів, які є законо-
давчою базою забезпечення кібернетичної безпеки України. Для порівняльної характеристики представлений 
короткий правовий аналіз реалізації забезпечення кібернетичної безпеки у ФРН. Враховуючи відповідні ре-
зультати правового аналізу та порівняльно-правової характеристики України та ФРН, необхідно стверджувати 
про необхідність подальшого вдосконалення правового регулювання кібернетичної безпеки як новітньої скла-
дової національної безпеки, що забезпечує інформаційний суверенітет України в кібернетичному просторі.

Ключові слова: кібернетична безпека, національна безпека, критична інфраструктура, виклики і загрози 
стратегії кібернетичної безпеки України.

Demchenko P. Cybernetic safety as a constituent of providing of informative sovereignty of Ukraine is  
important

The article reveals the concept and essence of cybernetic security as the newest component of national security. 
The main reasons for the need to provide it in Ukraine are outlined in accordance with the existing threats that are 
taking place in the world at the moment, among which are argession of Russian Federation on Ukraine, rising of cy-
berterrorism and using of cyberspace as new battlefield in XXI century. All this underlines the importance of the need 
for legal research on this topicA number of ukrainian normative legal acts, which are the legislative basis for ensuring 
cybernetic security of Ukraine, are analyzed. For comparative characteristics, a legal analysis of the implementation 
of the provision of cybernetic security in the Federal Republic of Germany is presented. Based on the results of the 
legal analysis of Ukrainian legislation and comparative legal characteristics of Ukraine and the Federal Republic of 
Germany can be argued about the need for further improvement of legal regulation of cyber security as the newest of 
the national security Institute in Ukraine, which is aimed at providing information sovereignty of Ukraine in cyber-
space. It must specify that the challenges and threats that arise with the development of modern technology requires 
from the legislator for the development of flexible strategies and legislation that could timely immediately stop any 
negative impact on critical cyberinfrastructure of Ukraine, which in turn will provide stability in the functioning of the 
Ukrainian state. In this aspect explains the necessity of further study of cyber security as a promising direction in the 
technical field, but also from the point of view of juridical Sciences.

Key words: сybersecurity, national security, critical infrastructure, challenges and threats for the strategy of cyber-
security of Ukraine.
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ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВИ  
ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Постановка проблеми. На сьогодні в нашій державі відбуваються радикальні зміни у відноси-
нах держави і суспільства. Розвиток України як соціальної правової держави спонукає до налаго-
дження відносин партнерства та співробітництва між державою й кожною окремою особистістю. 
Водночас існують сфери, у яких особа є повністю залежною від держави та її політики. Однією 
з таких є соціальне забезпечення, у якому держава є суб’єктом, що надає допомогу, а особа – 
суб’єктом, який її отримує. Держава, захищаючи права громадян, використовує цей інститут для 
взаємодії з ними та забезпечення власних інтересів. Проте більш очевидним є значення того за-
хисту від соціальних ризиків, який надається особам, що потребують підтримки і допомоги з боку 
суспільства та держави. 

Державна система соціального забезпечення поступово стає механізмом, у якому основни-
ми суб’єктами є держава, фізичні особи та роботодавці. Якщо сутність двох останніх категорій 
у праві соціального забезпечення постійно досліджується на науковому рівні, то держава зали-
шається суб’єктом, поняття, сутність та ознаки якої як суб’єкта права соціального забезпечення є 
невстановленими та загалом характеризуються низьким рівнем доктринальної уваги. Все зазна-
чене свідчить про необхідність заповнення цієї теоретичної прогалини, а також про актуальність 
дослідження питань, пов’язаних із правом соціального забезпечення у сучасних умовах. 

Специфічний характер держави як суб’єкта права соціального забезпечення проявляється 
у тому, що реалізацію її функцій здійснюють спеціально створені для цього органи. Масштаб-
ність права соціального забезпечення спричинила впровадження широкого кола суб’єктів, які 
здійснюють відповідні функції. У зв’язку з цим постає потреба наукового дослідження понят-
тя, сутності та ознак держави як суб’єкта права соціального забезпечення, оскільки питання, 
пов’язані з характеристикою статусу навіть окремих суб’єктів права соціального забезпечення, 
є малодослідженими. На сьогодні невстановлена навіть сутність відмінностей між окремими 
суб’єктами, а переважна більшість досліджень у цій сфері ґрунтується на цивілістичному ба-
ченні суб’єктів правових відносин. Саме тому поняття, сутність та ознаки держави як суб’єкта 
права соціального забезпечення потребують встановлення, а вже розроблені у правовій доктрині 
елементи – теоретичного переосмислення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загалом це питання є новим для вітчизняної на-
уки і досліджувалося лише як елемент більш загальних наукових інститутів. Серед дослідників, 
які зверталися до його аналізу, варто назвати таких: Н. Болотіна, В. Буряк, С. Жадан, М. Іншин, 
В. Костюк, О. Кульчицька, П. Пилипенко, С. Прилипко, С. Синчук, І. Сирота, Б. Сташків, О. Ти-
щенко, І. Ярошенко, О. Ярошенко та багато інших. Водночас у вітчизняній науковій літературі ця 
проблема переважно розглядається у контексті місця держави серед інших суб’єктів права соці-
ального забезпечення, тоді як її поняття та сутність залишаються невизначеними, що й актуалізує 
необхідність дослідження цієї теми.

Метою статті є розкриття сутності держави як суб’єкта права соціального забезпечення і на-
дання наукової інтерпретації цьому питанню.

Основні результати дослідження. Суб’єктом права соціального забезпечення є індивідуально 
визначена особа, соціальна група чи організація, що володіє суб’єктивними юридичними правами 
та обов’язками у сфері соціального забезпечення та галузевим правовим статусом, здійснює ці-
леспрямовану діяльність, здатна виробляти, виражати та виконувати волю і наділена можливістю 
брати участь у правовідносинах соціального забезпечення.

Із цієї дефініції можна зробити висновок, що суб’єктам права соціального забезпечення прита-
манні такі ознаки: 1) персоніфікація – конкретно визначена особа, соціальна група чи організація; 
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2) перебування під дією законодавства про соціальне забезпечення; 3) наділення правоздатністю 
у сфері соціального забезпечення та галузевим правовим статусом; 4) спрямування суб’єкта на 
здійснення цілеспрямованої діяльності; 5) можливість потенційної участі у соціально-забезпечу-
вальних правовідносинах.

Щодо видів суб’єктів права соціального забезпечення, то у вітчизняній науковій літературі 
існує одностайність поглядів стосовно цього питання. Так, О. Кульчицька з-поміж низки крите- 
ріїв щодо їхнього розподілу найдоцільнішим вважає розмежування за змістом прав та обов’язків, 
якими їх наділено у сфері соціального забезпечення. Зважаючи на це, дослідниця виокремлює 
три види суб’єктів: 1) суб’єкти права на соціальне забезпечення; 2) суб’єкти, які надають соці-
альне забезпечення; 3) суб’єкти, які сприяють в отриманні соціального забезпечення. При цьому 
суб’єкти двох останніх груп позначені єдиним поняттям – «суб’єкти, які забезпечують реалізацію 
особою належного їй права на соціальне забезпечення» [1, с. 6]. Інакше кажучи, суб’єктами права 
на соціальне забезпечення є та група, що отримує соціальне забезпечення, і ті групи, які здійсню-
ють та сприяють цьому отриманню. Таку саму концепцію фактично дублює В. Костюк [2, с. 9], 
роз’яснюючи, що останню групу становлять суб’єкти, які сприяють в отриманні певного виду 
соціального забезпечення.

Практично аналогічне бачення щодо суб’єктів права соціального забезпечення притаманне 
Б. Сташківу, який також виділив три групи: 1) суб’єкти, які отримують різні види соціального 
забезпечення; 2) суб’єкти, які надають різні види соціального забезпечення; 3) суб’єкти, які під-
тверджують факти, що мають юридичне значення для соціального забезпечення. Як і О. Куль-
чицька, науковець пропонує дві останніх групи об’єднати в одну – суб’єкти, які надають соціальне 
забезпечення [3, с. 430]. Аналіз цих позицій дає можливість стверджувати, що на сьогодні у ві-
тчизняній науці наявна єдність наукових думок та існує загальноприйнята концепція класифікації 
суб’єктів права соціального забезпечення. 

Аналізуючи державу як суб’єкта через призму цієї класифікації, передусім зазначимо, що вона 
не може бути віднесена до суб’єктів першої групи. Ними є застраховані особи, пенсіонери, ін-
валіди, ветерани війни, ветерани праці, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, діти війни, непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника, сім’я, діти, отримувачі 
соціальних послуг тощо [3, с. 432–435]. Тобто ними є певні наділені правосуб’єктністю особи, які 
мають право на отримання визначених законом видів соціального забезпечення. Аналіз чинного 
законодавства засвідчив, що перелік таких суб’єктів є значно ширшим, ніж наведений Б. Сташкі-
вом, проте із цього можна зробити висновок, що держава не може бути суб’єктом, який отримує 
різні види соціального забезпечення.

Із урахуванням зроблених висновків можна зазначити, що держава як суб’єкт права соці-
ального забезпечення – це особлива суверенна територіальна форма згрупування суспіль-
ства, що здійснює вирішення завдань соціального забезпечення, і яка у праві соціального 
забезпечення є суб’єктом, наділеним суб’єктивними юридичними правами та обов’язками 
й галузевим правовим статусом, здійснює цілеспрямовану діяльність, здатна виробляти, ви-
ражати та виконувати волю і наділена можливістю брати участь у правовідносинах соціаль-
ного забезпечення.

Пропонуємо у цьому аспекті дати назву зазначеній групі ознак – фундаментальні ознаки дер-
жави як суб’єкта права соціального забезпечення. Групу ознак, що характеризують державу 
як особливого суб’єкта права соціального забезпечення, назвати компетенційною групою, адже 
у їхній основі перебувають відання, завдання, повноваження та правосуб’єктність держави у пра-
ві соціального забезпечення, визначена законодавством.

Так, фундаментальними ознаками держави як суб’єкта права соціального забезпечення є: 
1) персоніфікація – держава як суб’єкт права соціального забезпечення реалізовує свою ком-

петенцію шляхом функціонування державних органів, зобов’язаних призначити та надати кон-
кретний вид соціального забезпечення;

2) перебування під дією законодавства про соціальне забезпечення – законодавцем розроблено 
систему нормативно-правових актів, що врегульовують діяльність відповідних державних орга-
нів, окремі норми яких присвячені питанням соціального забезпечення населення; 
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3) наділення правоздатністю у сфері соціального забезпечення та галузевим правовим стату-
сом – держава в особі своїх органів наділена правами та виконує обов’язки у сфері соціального 
забезпечення населення; 

4) спрямування суб’єкта здійснення цілеспрямованої діяльність – кожен із органів, створе-
них державою для виконання її функцій, наділяється визначеним законом переліком завдань у цій 
сфері; 

5) можливість потенційної участі у соціально-забезпечувальних правовідносинах – 
правосуб’єктність держави у соціально-забезпечувальних правовідносинах визначена нормами 
законодавства, тому у разі виникнення такої необхідності держава вступає у соціально-забезпечу-
вальні правовідносини.

Компетенційними ознаками держави як суб’єкта права соціального забезпечення є:
1) координаційність – участь держави у праві соціального забезпечення полягає у забезпечен-

ні координації розгалуженої системи органів, утворених державою для здійснення її функцій; 
2) акумулятивність – держава як суб’єкт права соціального забезпечення здійснює накопичен-

ня грошових коштів, які спрямовують на потреби соціального забезпечення населення;
3) забезпечувальність – за наявності підстав держава як суб’єкт права соціального забезпечен-

ня надає послуги соціального забезпечення населенню, що відповідають законодавчо встановле-
ним формам.

Ознака персоніфікації полягає у тому, що права та обов’язки держави як суб’єкта права со-
ціального забезпечення є розподіленими між системою спеціально створених для виконання її 
функцій органів. Кожен з органів наділений правами та обов’язками, що стосуються виключно 
сфери його діяльності. Наприклад, Фонд соціального страхування України здійснює акумуляцію 
страхових внесків, контроль за використанням коштів та забезпечення фінансування виплат за 
цими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування [4]. Ознака персоні-
фікації у цьому разі проявляється у тому, що зазначений перелік компетенцій не може бути при-
таманним жодному іншому органу. Держава, здійснюючи розподілення функцій між державними 
органами, персоніфікувала права та обов’язки кожного з них. 

Перебування під дією законодавства про соціальне забезпечення означає, що діяльність держа-
ви як суб’єкта права соціального забезпечення здійснюється відповідно до змісту норм спеціаль-
них нормативно-правових актів. Специфіка цього суб’єкта проявляється у тому, що регулювання 
діяльності кожного державного органу соціального забезпечення здійснюється на підставі від-
повідних законів, указів чи положень. Незважаючи на охоплення ними широкого кола об’єктів 
правового регулювання, окремі норми присвячуються саме питанням соціального забезпечення. 
Наприклад, у п. 4 Положення про Пенсійний фонд України (далі – ПФ України) [5] закріплено 
окремі напрями участі держави у сфері соціального забезпечення – наприклад, щодо контролю 
роботи територіальних органів за забезпеченням надходжень від сплати збору на обов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування, інших коштів тощо.

Ознака наділення правоздатністю у сфері соціального забезпечення та галузевим правовим 
статусом полягає у тому, що держава в особі своїх органів наділена правами та виконує обов’язки 
у сфері соціального забезпечення населення. Наприклад, аналізуючи норми Положення про ПФ 
України [5] можна зробити висновок, що держава в особі цього органу має право на застосуван-
ня фінансових санкцій щодо порушників пенсійного законодавства та зобов’язана здійснювати 
контроль за додержанням вимог законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати страхових вне-
сків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших платежів тощо.

Спрямування суб’єкта на здійснення цілеспрямованої діяльності полягає у тому, що кожен 
з органів, створених державою для виконання її функцій, наділяється визначеним законом пере-
ліком завдань у цій сфері. Приклади реалізації зазначеної ознаки вже були наведені нами. Так, 
діяльність Мінсоцполітики спрямована на формування та забезпечення реалізації державної по-
літики у сферах трудових відносин, соціального захисту, соціального обслуговування населення, 
з питань сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, 
гуманітарної допомоги [6]. Ця ознака засвідчує те, що у разі вступу компетентного органу від 
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імені держави у соціально-забезпечувальні правовідносини, він реалізовуватиме свої права та 
обов’язки лише у визначених законом напрямах.

Ознака потенційної участі у соціально-забезпечувальних правовідносинах полягає у тому, 
що правосуб’єктність держави у соціально-забезпечувальних правовідносинах визначена нор-
мами законодавства, тому у разі виникнення такої необхідності, держава вступає у відповідні 
відносини із іншими суб’єктами. Так, у разі необхідності територіальні органи ПФ України 
вступають у соціально-забезпечувальні правовідносини для нарахування обчислення та сплати 
страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших платежів 
[7]. Тобто ця ознака має вияв у такому: держава в особі територіальних органів ПФ України є 
суб’єктом права соціального забезпечення. При вступі у соціально-забезпечувальні правовід-
носини територіальні органи ПФ України набувають правосуб’єктності, визначеної відповід-
ним положенням.

Ознака координаційності є першою із виділених компетенційних ознак, яка полягає в участі 
держави у праві соціального забезпечення шляхом забезпечення координації розгалуженої сис-
теми органів, утворених державою для здійснення її функцій. Вона є близькою за сутністю до 
персоніфікованої, адже також полягає у тому, що права та обов’язки держави як суб’єкта права 
соціального забезпечення є розподіленими між системою спеціально створених для виконання 
її функцій органів. Відмінність полягає у тому, що держава не просто розподіляє функції між 
органами, а координує їхню спільну діяльність таким чином, щоб кожен із них був специфіч-
ним елементом однієї системи. Саме ознака координаційності дає змогу розглядати державу як 
суб’єкта права соціального забезпечення в єдності її елементного складу. 

Виділення ознаки акумулятивності означає, що держава як суб’єкт права соціального забез-
печення здійснює накопичення грошових коштів, які спрямовують на потреби соціального за-
безпечення населення. Для здійснення заходів соціального забезпечення кошти накопичуються 
у відповідних фондах і їх забороняється використовувати на цілі, не передбачені законом. Вони 
не мають на меті отримання прибутку, а сама акумулятивність проявляється у зборі страхових 
внесків та наданні матеріального забезпечення і соціальних послуг лише за умови настання стра-
хових випадків.

Ознака забезпечувальності держави як суб’єкта права соціального забезпечення полягає 
у тому, що за наявності підстав держава як суб’єкт права соціального забезпечення надає послуги 
соціального забезпечення населенню, які відповідають законодавчо встановленим формам. Ви-
окремлення цієї ознаки здійснено на основі проаналізованої класифікації суб’єктів права соціаль-
ного забезпечення. Нами встановлено, що держава відноситься до групи суб’єктів, що надають 
різні види соціального забезпечення, які становлять комплекс матеріальних, правових, медичних, 
реабілітаційних та інших заходів для індивідів, що перебувають у складних життєвих обставинах 
та потребують сторонньої допомоги.

Висновки. Таким чином, у процесі дослідження нами встановлена специфічна роль держави 
як суб’єкта права соціального забезпечення серед інших суб’єктів права соціального забезпечен-
ня. На відміну від інших учасників права, держава є комплексним суб’єктом, структуру якого 
формує система спеціально створених органів, між якими розподілена її компетенція. Саме цим 
можна пояснити низький рівень уваги до цього питання у науковій літературі, адже вітчизняні на-
уковці переважно розглядають кожен елемент системи державного соціального забезпечення як 
самостійну одиницю.

Дослідження питання поняття, сутності, ознак та місця держави як суб’єкта права соціального 
забезпечення дало змогу встановити ці теоретичні категорії та заповнити відповідні прогалини ві-
тчизняної правової науки. Держава є особливим суб’єктом права соціального забезпечення, адже 
перелік її функцій у зазначеній сфері є значно ширшим, ніж у всіх інших учасників. Вона може 
виступати лише як суб’єкт, що надає соціальне забезпечення і з-поміж інших суб’єктів цієї групи 
наділена найбільшим обсягом завдань та повноважень. Загалом дослідження цієї правової катего-
рії засвідчило і виняткову роль суб’єкта, роль якого обумовлює функціонування усього інституту 
соціального забезпечення.
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Денега О. П. Теоретична характеристика держави як суб’єкта права соціального забезпечення
У статті визначено поняття держави як суб’єкта права соціального забезпечення. Досліджено його сутність 

та значення. Охарактеризовано ознаки держави як суб’єкта права соціального забезпечення.
Ключові слова: держава, суб’єкт права, соціальне забезпечення, соціальне законодавство, суспільство.

Denega O. Theoretical characteristic of the state as a subject of social security law
In the article the concept of the state as a subject of social security law is defined. The essence and meaning of it are 

investigated. Characterized by the features of the state as the subject of social security law.
It is summarized that the state as a subject of the right to social security is a special sovereign territorial form of group-

ing of a society that carries out the tasks of social security and which, in the right of social security, is a subject, possessing 
subjective legal rights and obligations and branch legal status, carries out purposeful activity, is capable of producing, 
expressing and fulfilling the will and having the opportunity to participate in the legal relationships of social security.

The sign of co-ordination is the first of the distinguished competence attributes, which consists in the participation of 
the state in the right of social security by ensuring the coordination of an extensive system of bodies set up by the state 
to carry out its functions. This characteristic is similar in nature to a personified person, because it also consists in the 
fact that the rights and obligations of the state as a subject of social security rights are distributed between the system 
of bodies specially created for the performance of its functions. The difference lies in the fact that the state not only 
distributes functions between the authorities, but coordinates their joint activities in such a way that each of them was 
a specific element of one system. It is a sign of coordination that allows us to consider the state as the subject of social 
security law in the unity of its elemental composition.

The sign of the security of the state as the subject of social security law is that, if there are grounds, the state as 
a subject of social security law provides social welfare services to the population that are in accordance with legally 
established forms. Isolation of this feature is carried out on the basis of the analyzed classification of the subjects of 
the right of social security. We have established that the state belongs to a group of entities providing various types of 
social security, which constitute a complex of material, legal, medical, rehabilitation and other measures for individuals 
in difficult living conditions and in need of out-of-pocket help.

It is summarized that unlike other parties to the law, the state is a complex subject, whose structure is shaped by a 
system of specially created bodies, between which its competence is distributed. This is precisely why we can explain 
the low level of attention to this issue in the scientific literature, because domestic scientists mainly consider each ele-
ment of the system of state social security as an independent unit.

Key words: state, subject of law, social security, social legislation, society.
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ЗМІСТ ТА ВИДИ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ  
ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Постановка проблеми. Юридична відповідальність, зокрема й юридична відповідальність 
державних службовців, заснована на певних загальних засадах та основоположних принципах, 
які скеровують її дію та забезпечують максимальну ефективність. Принципи юридичної відпо-
відальності державних службовців надають змогу якісно притягнути правопорушника до юри-
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дичної відповідальності, не порушуючи права та свободи людини, які визначені Конституцією 
України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед дослідників, які зосереджували свою увагу 
на проблематиці визначення принципів як юридичної відповідальності, так і юридичної відпові-
дальності державних службовців, варто відзначити таких учених-теоретиків права, як І. Аземша, 
В. Продаєвич, І. Канзафарова, В. Копєйчиков, А. Колодій, В. Очаковський, Я. Крутова, Н. Жуко-
ва, К. Кузина, М. Амарян, В. Корельський і В. Перевалов, В. Андріїв, Н. Оніщенко, М. Кравчук, 
О. Мудрак, П. Матвєєв, Е. Верьовкіна, В. Котюк, О. Скакун, В. Кириченко, О. Куракін, Я. Ячало, 
В. Московець, Ю. Шемшученко, М. Мелкумян, М. Трофимова, М. Цвік, О. Петришин, П. Алек-
сєєнко, Ю. Буравльов, Ю. Оборотов, Н. Матузова, О. Малько, Л. Коровіна, О. Іванова, Д. Липин-
ський, М. Вітрук та ін.

Враховуючи науковий доробок зазначених учених, все ще необхідно більш конкретно зосеред-
ити увагу саме на принципах юридичної відповідальності державних службовців.

Метою статті є характеристика видів загальних принципів юридичної відповідальності дер-
жавних службовців, а також зміст кожного з них.

Основні результати дослідження. Принцип законності забезпечує можливість визнання  
діяння правопорушенням лише за умови, якщо воно передбачене законом саме як протиправне; 
якщо цей закон вступив у законну силу та його зміст є оприлюдненим. Законність відповідаль-
ності виявляється у застосуванні міри відповідальності у межах та формах, встановлених зако-
ном; у наявності процесуальних вимог застосування відповідальності; у можливості оскарження 
і спростування незаконних дій та рішень у процесі покладення відповідальності; у можливості 
недопущення зловживань і помилок при застосуванні матеріальних та процесуальних норм. Сут-
ність законності як принципу юридичної відповідальності виявляється у можливості притягнення 
до відповідальності лише винних осіб шляхом діяльності компетентних органів держави, у меж-
ах визначеного на законодавчому рівні порядку та за наявності нормативно закріплених підстав. 
Законність виявляється і в можливості покладення відповідальності на дієздатну особу. У зв’язку 
з цим необхідно зазначити, що, за загальним правилом, юридична відповідальність у повному 
обсязі настає після досягнення особою 18 років. Однак за окремі різновиди правопорушень відпо-
відальність настає раніше цього віку: кримінальна – з 14 років, адміністративно- та цивільно-пра-
вова – з 16 років. Окрім віку для фізичних осіб, важливим є психічний стан, який безпосередньо 
впливає на деліктоздатність. Для юридичних осіб відповідальність настає з моменту державної 
реєстрації [1, с. 550]. У контексті розглядуваної теми законність означає наявність правових норм, 
які визначають для державних службовців певні правопорушення, за які державного службовця 
буде притягнуто до юридичної відповідальності. Окрім того, принцип законності передбачає, що 
державних службовців буде притягнуто до юридичної відповідальності лише у встановленому 
порядку та з дотриманням визначених правил і норм зазначеного процесу.

Принцип справедливості. Справедливість є категорією морально-правової, а також соціально- 
політичної свідомості, яка являє собою розуміння про належне, відповідне певному уявленню 
про сутність людини та її невід’ємні права. Обурення несправедливістю – дуже сильне почуття, 
здатне спонукати людей на бунт, революцію, створення таємних товариств і політичних партій, 
на боротьбу з несправедливими законами, яка триває часом все життя. Яскравим прикладом спра-
ведливості в стародавньому праві слугував принцип «таліону» – око за око, зуб за зуб [2, c. 27]. Це 
пояснюється тим, що свідомість найчастіше бажає рівної відплати за проступок, особливо якщо 
цей проступок жорстокий і свідомо скоєний [3, с. 491]. Принцип справедливості в юридичній від-
повідальності державних службовців означає застосування виключно тих засобів й заходів юри-
дичної відповідальності, які є рівними скоєному правопорушенню, які віддзеркалюють тяжкість 
вчиненого протиправного діяння.

Принцип справедливості юридичної відповідальності являє собою ідею, основне положен-
ня, встановлене в правових нормах, що регламентують юридичну відповідальність, і полягає 
в рівнос ті, повазі та захисті прав і свобод людини, відповідності нормам права категоріям моралі, 
здорового глузду та порядності, врахуванні ієрархії особистісних, суспільних та державних інтер-
есів [4, с. 116]. Застосування принципу справедливості юридичної відповідальності передбачає 
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рівнозначну реакцію держави на вчинене державним службовцем правопорушення й використан-
ня засобів державно-владного примусу, які відповідають суспільній шкоді або небезпеці, завданій 
через здійснення порушення права.

Принцип обґрунтованості. Принцип обґрунтованості базується на відповідності засобів 
впливу, що застосовує держава до суб’єкта, який порушив чи дотримується вимог норми права, 
тим цілям, які обумовлені юридичною відповідальністю [5, с. 285]. Безпідставне притягнення до 
юридичної відповідальності державних службовців є недопустимим та проведення заходів щодо 
розгляду справи й притягнення посадової особи, винної у правопорушенні, до юридичної відпо-
відальності має здійснюватися на основі наявних реальних фактів.

Принцип обґрунтованості означає необхідність всебічного й аргументованого дослідження 
обставин справи, встановлення факту вчинення суб’єктом конкретного порушення, дослідження 
доводів сторін і змісту нормативних актів, на які вони посилаються. Недотримання суб’єктами 
вказаного принципу призводить, наприклад, до того, що суди, виконуючи під час виборчої кампа-
нії значний обсяг роботи, змушені розглядати явно необґрунтовані вимоги [6, с. 46]. Усі факти, які 
пов’язані з вчиненим державним службовцем правопорушенням, мають бути всебічно досліджені 
з метою виявлення наявності протиправного діяння, а також, у певних випадках, шкоди, що була 
завдана такими діями посадової особи.

На думку Т. Подковенко, принцип обґрунтованості означає, що відповідальність може насту-
пити тільки при реальному здійсненні конкретною особою правопорушення [7, с. 832]. Якщо 
в діях державного службовця не виявлено ознак правопорушення або злочину, то відсутнє будь-
яке підґрунтя для притягнення останнього до юридичної відповідальності й застосування до ньо-
го засобів державно-владного примусу у вигляді санкцій.

Принцип своєчасності. Своєчасність відповідальності означає можливість притягнення пра-
вопорушника до відповідальності протягом строку давності. Це певний строк, протягом якого 
здійснюється пошук правопорушника з метою його покарання. Якщо ж винний визначається піс-
ля завершення цього строку, то відповідальність до нього не застосовується. Ця позиція законо-
давця відповідає основній меті юридичної відповідальності – забезпечення суспільного порядку 
та злагоди, а не покарання суб’єкта, який уже став на шлях виправлення і не скоїв повторно пра-
вопорушення. Необхідно також зазначити, що в деяких випадках не передбачається строку позов-
ної давності. Це стосується особливо небезпечних злочинів проти людини та людства [1, с. 558]. 
Окрім того, цей принцип також передбачає якнайшвидший процес розгляду справи та притяг-
нення до юридичної відповідальності державного службовця. З метою недопущення ухилення 
державного службовця від відповідальності за скоєні ним протиправні дії, мають здійснюватися 
усі необхідні заходи й дії.

Ю. Кононенко, досліджуючи адміністративну відповідальність, зазначає, що принцип своє-
часності адміністративної відповідальності означає можливість притягнення правопорушника до 
відповідальності протягом періоду часу, не занадто віддаленого від факту правопорушення. Стро-
ки давності застосування до особи адміністративних стягнень визначено у ст. 38 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП): адміністративне стягнення може бути на-
кладено не пізніше як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи 
про адміністративні правопорушення, відповідно до цього Кодексу, підвідомчі суду (судді). Адмі-
ністративні стягнення за вчинення корупційного правопорушення може бути накладено протягом 
трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Після закінчення 
термінів давності можливість накладення адміністративного стягнення виключається. Також не-
обхідно зауважити, що строки давності, передбачені ст. 38 КУпАП, є абсолютними, тобто вони ні-
ким не можуть бути продовжені, а їх пропуск, незалежно від причин, однозначно виключає накла-
дення адміністративного стягнення [8, с. 85]. Отже, з огляду на наведене, державні службовці, які 
вчинили правопорушення, мають бути притягнуті до відповідальності якомога швидше, з метою 
недопущення можливості ухилитися від застосування щодо нього заходів примусового впливу.

Принцип невідворотності. На думку Л. Спиридонова, сутність принципу невідворотності 
юридичної відповідальності полягає у забезпеченні дієвості права, ефективності його впливу на 
поведінку людей [9, с. 290]. Норми, які регламентують юридичну відповідальність державних 
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службовців, мають бути чіткими, конкретними та всеохоплюючими задля найбільш ефективної 
їх реалізації. Окрім того, важливим є встановлення таких умов, які унеможливлять ухилення дер-
жавних службовців від юридичної відповідальності.

І. Самощенко та М. Фарукшин зазначають, що невідворотністю юридичної відповідальності є 
не тільки те, що за кожне правопорушення слід застосовувати юридичні санкції, а й те, що жод-
не правопорушення не повинно залишатися непоміченим та нерозкритим, кожне порушення має 
підлягати публічному розголосу, потрапити у поле зору держави та суспільства, отримати осуд 
з їхнього боку [10, с. 174]. Погоджуючись із наведеним науковцями твердженням, хотілося б до-
дати, що невідворотність передбачає обов’язкове притягнення до відповідальності державного 
службовця у разі порушення ним встановлених правових норм. Держава має продемонструвати, 
що може застосувати ті самі заходи і засоби примусового впливу до фактично її складових, як і до 
звичайних громадян.

Н. Вантєєва вважає, що принципу невідворотності юридичної відповідальності потрібно до-
тримуватися на всіх етапах її реалізації, а тому до складових його змісту слід віднести такі ви-
моги: обов’язкове виявлення, розкриття усіх скоєних правопорушень та притягнення винних осіб 
до юридичної відповідальності; застосування щодо винних осіб конкретних заходів юридичної 
відповідальності; безпосередня реалізація зазначених заходів тощо. Про реалізацію принципу не-
відворотності юридичної відповідальності у кожному конкретному випадку, на її переконання, 
можна говорити виключно за наявності зазначених складових одночасно [11, с. 121]. Юридична 
відповідальність, зокрема при її застосуванні щодо державних службовців, буде повністю реа-
лізована лише якщо буде здійснено всі зазначені вище заходи, які передбачають застосування й 
інших принципів юридичної відповідальності.

Не викликає заперечень і той факт, що невідворотність юридичної відповідальності безпо-
середньо залежить не лише від реалізуючих її суб’єктів, а й від законодавця. Важливим є забез-
печення дотримання цієї ідеї насамперед на рівні правових норм, тому принцип невідворотності 
юридичної відповідальності висуває свої вимоги до суб’єктів як правотворчої, так і правозас-
тосовної діяльності. Вимоги принципу невідворотності юридичної відповідальності адресова-
ні суб’єктам, що реалізують юридичну відповідальність, за своєю сутністю та юридичною при-
родою є процесуальними, а тому повинні відображатися у правових нормах, які встановлюють 
порядок реалізації юридичної відповідальності. Ця обставина має враховуватися для грамот-
ного законодавчого оформлення досліджуваного принципу у тексті нормативно-правового акта  
[12, с. 23–24]. Законодавці мають належним чином формувати зміст правових норм, які визнача-
ють юридичну відповідальність державних службовців, задля неможливості існування прогалин 
та недоліків у правовому регулюванні інституту юридичної відповідальності останніх, через які 
вони можуть ухилитися від примусових заходів.

Принцип індивідуалізації. Принцип індивідуалізації юридичної відповідальності ставить 
у залежність відповідальність від поведінки правопорушника до скоєння правопорушення та піс-
ля його скоєння, передбачає залежність від форми вини, від тяжкості тих наслідків, які спричинені 
правопорушенням, від тих особливостей, які характеризують цей суб’єкт. Принцип індивідуалі-
зації залежить від загального та спеціального статусу суб’єктів. Р. Хачатуров і Д. Липинський за-
значають, що встановлення критеріїв індивідуалізації юридичної відповідальності є результатом 
дії регулятивної функції юридичної відповідальності. Піддаючись впливу регулятивної функції 
юридичної відповідальності, принцип індивідуалізації потім впливає на характер та зміст її ка-
ральної функції [13, с. 349]. Окрім того, принцип індивідуалізації реалізує диференціацію щодо 
визначення заходів та засобів примусового впливу, які застосовуватимуться до державного служ-
бовця-правопорушника. Принцип індивідуалізації має місце не лише в процесі реалізації її ка-
ральної функції, а й залежить від відновлюваної та виховної функцій юридичної відповідальнос-
ті. Характер виховної функції залежить від низки факторів, насамперед особи правопорушника, 
форми вини, мети, обставин, які вплинули на скоєння правопорушення тощо [5, с. 286]. Принцип 
індивідуалізації дає змогу розглянути всі аспекти вчиненого державним службовцем правопору-
шення та встановити найбільш оптимальну санкцію, яка надасть змогу ефективно реалізувати 
виховну та відновлювальну функції юридичної відповідальності.
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Принцип одноразовості у застосуванні. Що стосується принципу одноразовості відповідаль-
ності, то він означає, що за одне правопорушення може бути винесене одне покарання, однак вар-
то наголосити, що це не виключає можливості винесення складного покарання, яке складається 
з декількох видів, наприклад, підробка, тобто виготовлення виборчого документа невстановлено-
го зразка чи виготовлення у спосіб, не передбачений законом, внесення до виборчого документа 
завідомо неправдивих відомостей або будь-яка інша його підробка, а так само використання за-
відомо підробленого виборчого документа чи виготовленого у спосіб, не передбачений законом, 
вчинені членом виборчої комісії або іншою службовою особою, а так само завідомо неправиль-
ний підрахунок голосів або завідомо неправильне встановлення чи оголошення результатів ви-
борів може каратися позбавленням волі і позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю. Також не є порушенням цього принципу можливість зміни винесеного рішен-
ня у вищестоящій інстанції, перегляду за нововиявленими обставинами, а також у разі амністії 
чи помилування. У всіх перелічених випадках йдеться про відміну попереднього рішення й ухва-
лення нового. Все це лише стадії процесу реалізації юридичної відповідальності [6, с. 47]. Зага-
лом принцип одноразовості застосування юридичної відповідальності, зокрема щодо державних 
службовців, означає застосування до правопорушника відповідного заходу примусового впливу 
лише один раз, без використання його або аналогічного йому в майбутньому.

Принцип доцільності. Принцип доцільності виявляється у досягненні мети юридичної від-
повідальності шляхом відповідності обраної стосовно правопорушника міри впливу, індивідуалі-
зації засобів покарання залежно від ступеня суспільної небезпеки скоєного, особливостей особи 
правопорушника та обставин скоєння правопорушення. Доцільність виявляється і у наданій за-
коном можливості державному органу обрати з передбаченої санкцією норми найбільш доцільної 
у конкретних умовах міри впливу [1, с. 560]. Порушення державним службовцем встановленої 
норми права характеризується багатьма аспектами, які неодмінно мають бути враховані при за-
стосуванні санкцій щодо нього. Однак важливо передбачити можливі наслідки їхнього застосу-
вання та вплив на функціонування відповідного органу державної або місцевої влади.

Висновки. Отже, у процесі реалізації юридичної відповідальності державних службовців важ-
ливим є визначення відповідних принципів, які виступатимуть у ролі фундаментальної підтримки 
механізму негативної реакції держави на вчинене державним службовцем протиправне діяння та 
застосування до них заходів примусового характеру.
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Зубрицький М. І. Зміст та види загальних принципів юридичної відповідальності державних служ-
бовців

У статті визначено види загальних принципів юридичної відповідальності державних службовців. Розкри-
то зміст кожної з них.

Ключові слова: принцип, юридична відповідальність, державна служба, державні службовці, правопору-
шення.

Zubrytsky M. Content and types of general principles of legal responsibility of civil servants
In the article the types of general principles of legal responsibility of civil servants are defined. The content of each 

of them is revealed.
Legal liability, including legal liability of civil servants, is based on certain general principles and principles that 

guide its operation and ensure maximum efficiency. Principles of legal responsibility of civil servants provide an  
opportunity to bring a perpetrator in a qualitative manner to legal liability, without violating the rights and freedoms 
defined by the Constitution of Ukraine.

Legality means the existence of legal norms that determine for certain civil servants certain offenses for which 
a civil servant will be held liable. In addition, the principle of legality implies that civil servants will be brought to 
legal liability only in accordance with the established procedure and with observance of certain rules and norms of 
this process.

The application of the principle of fairness of legal liability implies an equivalent reaction of the state to a commit-
ted civil servant offense and the use of state-power coercive measures that are in accordance with public harm or the 
danger caused by the violation of law.

The principle of individualization allows us to consider all aspects of the offense committed by a public servant and 
to establish the most optimal sanction that will enable the effective implementation of the educational and restorative 
functions of legal liability.

In the process of implementing the legal responsibility of civil servants, it is important to determine the appropriate 
principles that will act as a fundamental support for the mechanism of the negative reaction of the state to an illegal 
act committed by a public servant and the use of measures of a coercive nature to the latter.

Violation of the established rule of law by the civil servant is characterized by many aspects that must necessarily 
be taken into account when applying sanctions against him. However, it is important to foresee the possible conse-
quences of their use and the impact on the functioning of the relevant state or local government body.

The principle of one-time use of legal liability, in particular regarding civil servants, it means the application to the 
offender of the appropriate measure of coercive influence only once, without using it or similar in the future.

Key words: principle, legal responsibility, public service, civil servants, offenses.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН 
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Розвиток бюджетних відносин в Україні обумовлюється особливостя-
ми розвитку держави в сучасний період та напрямом державної політики загалом і у бюджетній 
сфері зокрема. Бюджетне право призначене забезпечити реалізацію бюджетної політики держави 
і є інститутом фінансового права, який перебуває на стадії розвитку і вдосконалення. Це стосуєть-
ся як теоретичних, так і прикладних аспектів бюджетного права. Теоретичні питання потребують 
подальшого поглибленого дослідження, оскільки є основою для вдосконалення законодавства 
з урахуванням сучасних розробок науки фінансового права. Необхідність переосмислення і де-
талізації теоретичних понять бюджетного права пов’язана з особливостями розвитку бюджетних 
відносин, який визначається здійсненням в Україні бюджетної реформи. Бюджетна реформа є 
важливою умовою для децентралізації влади в Україні. Тому бюджетне законодавство України 
динамічно розвивається у напрямі закріплення нових форм бюджетної діяльності, а також нових 
понять та категорій, розроблених, з одного боку, фінансово-правовою наукою, а з другого – зу-
мовлених вимогами практики бюджетної діяльності. Водночас понятійний апарат бюджетного 
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права загалом потребує поглибленого аналізу і деталізації з урахуванням розвитку бюджетних 
правовідносин.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Необхідно зазначити, що аналіз поняття й змісту 
бюджетних відносин і місцевих бюджетів та пов’язаних із цим інших наукових проблем, дослі-
джувались як вітчизняними, так і зарубіжними вченими: Л. Вороновою, М. Кучерявенко, В. Чер-
надчуком, М. Піскотіним, Н. Нижник та ін. Водночас зазначені проблеми не втратили актуальнос-
ті і потребують аналізу та визначення особливостей у сучасний період.

Метою статті є аналіз та перспективи розвитку відносин у бюджетній сфері, зокрема в сфері 
місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні.

Основні результати дослідження. Децентралізація влади передбачає передання владних пов-
новажень із центру на місця, що повинно супроводжуватися також зміцненням місцевих бюдже-
тів. Саме від цього значною мірою залежить рівень самостійності органів місцевого самовряду-
вання.

У сучасних умовах розвитку місцевого самоврядування певною мірою змінюється характер 
місцевих бюджетів, тому необхідно розглянути, що вкладалося у це поняття дослідниками і які 
особливості в ньому з’являються.

Зокрема, коли йдеться про складання, прийняття та виконання бюджету термін «бюджет» роз-
глядається як фінансовий план держави, як кошторис або розпис його доходів та витрат, збалан-
сованих один із одним. Часто під бюджетом розуміють сам державний фонд грошових ресурсів, 
завдяки якому здійснюються державні витрати. Третє значення цього терміна пов’язане з його 
офіційним оформленням, коли під бюджетом розуміють державний акт, який встановлює фінан-
совий план держави [1, с. 18].

Л. Воронова зазначає, що в широкому розумінні бюджет – це централізований фонд державних 
коштів, за рахунок якого фінансуються потреби держави [2, с. 9].

Бюджет як економічна категорія – це сукупність суспільних відносин при створенні, розподілі 
та використанні централізованого фонду грошових коштів на рівні держави та органів місцевого 
самоврядування, необхідних державі та місцевому самоврядуванню для виконання їхніх завдань 
і функцій. За матеріальним змістом бюджет – це централізований фонд держави або органа місце-
вого самоврядування, який здійснює свої функції на певній адміністративній території [3, с. 72].

У правовому значенні бюджет – це нормативний акт, яким затверджено план формування, роз-
поділу та витрачання основного фонду коштів держави чи органу місцевого самоврядування, при-
значеного для виконання завдань і функцій держави та місцевого самоврядування.

Як справедливо зазначає Л. Воронова, у правовому призначенні бюджету полягає одна з най-
важливіших гарантій закономірності і необхідності управління в державі, оскільки прийняття 
і виконання будь-якого управлінського рішення потребує витрачання грошових коштів.

Політичне значення бюджету полягає у волевиявленні законодавчого органу, який затверджує 
обсяг доходів і витрат бюджету, чим зобов’язує уряд виконати прийнятий закон і ставить його  
діяльність під свій контроль. Те саме слід сказати і щодо місцевих бюджетів, які затверджуються 
відповідними представницькими органами.

Сутність бюджету будь-якої держави визначається його соціально-економічним ладом, завдан-
нями та функціями [3, с. 72–73].

Бюджетний кодекс України визначає бюджет як план формування та використання фінансових 
ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної 
влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування про-
тягом бюджетного періоду [4].

Визначення місцевих бюджетів у юридичній та економічній літературі більш конкретизувало-
ся, «локалізувалося» за територіальним принципом.

З економічної точки зору справедливим є визначення місцевих бюджетів як обумовленої  
адміністративно-територіальним поділом і бюджетним устроєм держави частини економічних від-
носин у суспільстві, пов’язаних із формуванням, розподілом та використанням грошових коштів, 
призначених для цілей соціально-економічного розвитку і задоволення суспільних потреб [5, с. 9].
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Справедливим також є визначення місцевого бюджету В. Постовим як сукупності економічних 
відносин, що забезпечують розподіл частини сукупного суспільного продукту і національного до-
ходу шляхом утворення та використання територіально відокремлених фондів грошових коштів 
з метою задоволення матеріальних та культурних потреб населення. У масштабі території рад це 
централізований грошовий фонд, що перебуває у його власності [6, с. 20].

Зазначене визначення охоплює поняття місцевого бюджету і як економічної категорії – сус-
пільних економічних відносин, і як централізованого фонду грошових ресурсів, і як власності 
населення відповідної території.

Відповідно до ст. 142 Конституції України матеріальною і фінансовою основою місцевою са-
моврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, при-
родні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також 
об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад [7].

Таким чином, конституційно закріплене право власності територіальних громад на зазначені 
матеріальні і фінансові ресурси, які є запорукою розвитку і гарантією забезпечення їх права само-
стійно, в межах Конституції України має реалізовувати інтереси населення відповідних територій.

Оскільки для відносин власності є характерною своя специфіка і свій особливий правовий 
режим, бюджетні відносини не лише є відносинами власності, а також віддзеркалюють відносини 
власності як загалом у державі, так і в певному регіоні.

Необхідно враховувати, що як справедливо зазначає Н. Нижник, відносини власності, зі свого 
боку, віддзеркалюють багатогранну систему відносин між людьми, колективами, галузями, регіо-
нами держави з використання коштів і результатів праці в процесі виробництва, розподілу, обміну 
і споживання, а також гаму політичних, економічних і державних інтересів. Зміна форм і способів 
реалізації відносин власності впливає на зміну державно-управлінських відносин [8]. Необхідно 
додати, що і відносин у сфері місцевого самоврядування, розвиток якого в державі є однією з га-
рантій зміцнення демократії в державі.

Слід зазначити, що відносини власності взаємообумовлені з бюджетними відносинами, оскіль-
ки на перший план відносин між державою й органами місцевого самоврядування та іншими 
власниками виходять економічні методи регулювання цих відносин. Велика кількість різних форм 
власності і їх правового режиму змінює і картину бюджетних відносин.

Становить інтерес визначення місцевих бюджетів, де виділяється, головним чином, їх соціаль-
на спрямованість. Зокрема, М. Ходосевич визначив місцеві бюджети як сукупність економічних 
відносин, що забезпечують у плановому порядку фінансову базу місцевих рад із розвитку й утри-
манню, головним чином, галузей народного господарства, що безпосередньо спеціалізуються на 
підвищенні добробуту населення [9, с. 9].

Н. Ширкевич пов’язує місцеві бюджети з функцією контролю, визначаючи їх як реальні ресур-
си, що перебувають у безпосередньому розпорядженні місцевих рад для здійснення ними госпо-
дарської та соціально-культурної функції, а також для безпосереднього контролю за діяльністю 
підприємств, установ, організацій, розташованих на підвідомчій кожній раді території. У них  
органічно поєднуються дві категорії. З одного боку, місцеві бюджети – це основні фінансові плани 
місцевих рад, а з другого – реальні ресурси, реальна економічна категорія, що відповідає розвитку 
виробничої сфери цієї адміністративно-територіальної одиниці [10, с. 23].

Лаконічним і близьким до самоврядної природи місцевих бюджетів є визначення місцевих 
бюджетів як сукупності завдань, які доручені місцевим бюджетам і сукупності коштів та їх на-
явності для забезпечення цих завдань [11, с. 6]. Добре доповнює це визначення і визначення міс-
цевих бюджетів як засобів задоволення місцевих потреб за допомогою доходних джерел місцевих 
рад [12, с. 7].

Необхідно зазначити, що в умовах розвитку ринкової економіки місцеві бюджети повинні мати 
гнучкість та мобільність. Це необхідно тому, що динаміка розвитку економіки в руслі європей-
ських і загальносвітових процесів, в умовах глобалізації та економічної конкуренції обумовлює 
більш прогнозний характер всіх економічних та фінансових планів як на державному, так і на 
місцевому рівнях.
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У зв’язку з цим становить інтерес думка англійського дослідника Д. Бейлі, який зазначив, що 
одна з характерних рис місцевого бюджетування полягає у самому ставленні до бюджету. У дея-
ких випадках він являє собою заяву про намір здійснити видатки з подальшим схваленням різних 
програм, після того, як вони будуть готові до втілення. В інших випадках бюджет являє собою лі-
цензію, яка видана муніципалітету, що дає змогу здійснювати витрати в межах встановленої суми. 
Останній випадок найбільш часто виникає тоді, коли муніципалітет стикається із проблемою ви-
значити вибір політики, на здійснення якої потрібне фінансування [13, с. 61].

З подальшим розвитком ринкових відносин із великою вірогідністю такі ж проблеми чекають 
й органи місцевого самоврядування в Україні, оскільки, як вже зазначалось, ринок є динамічним, 
тому точність фінансового прогнозу не може бути постійною і стовідсотковою.

Враховуючи зазначене, зростає роль резервів, які відповідно до законодавства України повинні 
обов’язково утворюватися.

Зокрема, ст. 24 Бюджетного кодексу України передбачає, що резервний фонд бюджету форму-
ється для здійснення непередбачуваних видатків, що не мають постійного характеру і не могли 
бути передбачені під час складання проекту бюджету. Порядок використання коштів із резервно-
го фонду бюджету визначається Кабінетом Міністрів України. Рішення про виділення коштів із 
резервного фонду бюджету приймаються, відповідно, Кабінетом Міністрів України, Радою Міні-
стрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими орга-
нами місцевого самоврядування. Резервний фонд бюджету не може перевищувати 1 % обсягу ви-
датків загального фонду відповідного бюджету. У Державному бюджеті України резервний фонд 
передбачається обов’язково. Рішення щодо необхідності створення резервного фонду місцевого 
бюджету приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада [14].

На нашу думку, доцільно доповнити зазначену статтю положенням щодо обов’язкового утво-
рення резервного фонду в складі місцевих бюджетів.

Підсумовуючи розглянуті різні аспекти такого багатопланового поняття, як бюджет загалом 
і місцевий бюджет зокрема, необхідно погодитись з думкою Е. Рижкової, що він розглядається 
у таких аспектах:

– матеріальному – як документ, який об’єднує витрати і доходи держави та органу місцевого 
самоврядування;

– юридичному – як закон (або закони) або рішення місцевих органів про бюджети, тобто юри-
дичні акти різної правової форми;

– адміністративному – як попередній план доходів і витрат;
– бухгалтерському – як зведена таблиця, зібраних доходів і витрат (по класифікації доходів 

і витрат);
– політичному – як дозвіл парламенту уряду на формування і використання державних фінан-

сів (на місцевому рівні дозвіл представницького органу місцевого самоврядування виконавчому 
органу);

– економічному і соціальному – як інструмент впливу держави на економічне і соціальне жит-
тя країни (або на місцевому рівні – органу місцевого самоврядування на економічне і соціальне 
життя на відповідній території) [15, с. 42].

Висновки. З урахуванням розвитку бюджетних відносин у контексті здійснення децентралі-
зації влади в Україні, підвищення ролі місцевого самоврядування і зміцнення його фінансової 
основи, місцеві бюджети є запорукою самостійності органів місцевого самоврядування при вико-
нанні їхніх завдань і функцій. Розвиток різних форм власності безпосередньо впливає на розвиток 
місцевих бюджетів, які перебувають у власності територіальних громад.

У сучасний період особливого значення набуває соціальна спрямованість місцевих бюджетів, 
у яких акумулюються кошти, за допомогою яких реалізуються інтереси населення відповідних 
територіальних громад.

Також в умовах розвитку ринкових відносин зростає роль бюджетного прогнозування. Водно-
час динамічність і, значною мірою, суперечливість загальносвітових економічних процесів зага-
лом і в Україні зокрема, вимагає додаткових гарантій забезпечення стабільності місцевих бюдже-
тів за допомогою створення обов’язкових резервів і їхнього закріплення на законодавчому рівні.
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Ісаєва Н. К. Теоретико-правові питання розвитку бюджетних відносин в умовах децентралізації вла-
ди в Україні

У статті аналізуються теоретико-правові питання розвитку бюджетних відносин в умовах децентралізації 
влади в Україні.

Зокрема, звертається увага на те, що розвиток цих відносин обумовлюється особливостями розвитку держа-
ви в сучасний період та напрямом державної політики загалом і у бюджетній сфері зокрема. Бюджетне право 
призначене забезпечити реалізацію бюджетної політики держави і є інститутом фінансового права, який пере-
буває на стадії розвитку і вдосконалення. Це стосується як теоретичних, так і прикладних аспектів бюджетного 
права. Необхідність переосмислення і деталізації теоретичних понять бюджетного права пов’язана з особливос-
тями розвитку бюджетних відносин, який і визначається здійсненням в Україні бюджетної реформи. Бюджетна 
реформа є важливою умовою для децентралізації влади в Україні. Тому бюджетне законодавство України ди-
намічно розвивається у напрямі закріплення нових форм бюджетної діяльності, а також нових понять та кате-
горій, розроблених, з одного боку, фінансово-правовою наукою, а з другого – зумовлених вимогами практики 
бюджетної діяльності. Водночас понятійний апарат бюджетного права загалом потребує поглибленого аналізу 
і деталізації з урахуванням розвитку бюджетних правовідносин.

Децентралізація влади передбачає передання владних повноважень із центру на місця, що повинно супро-
воджуватися також зміцненням місцевих бюджетів. Саме від цього значною мірою залежить рівень самостій-
ності органів місцевого самоврядування.

У сучасних умовах розвитку місцевого самоврядування певною мірою змінюється характер місцевих 
бюджетів, тому в статті розглядається, що вкладалося у це поняття дослідниками і які особливості в ньому 
з’являються.

Ключові слова: державний бюджет, місцевий бюджет, децентралізація влади, місцеве самоврядування, бю-
джетне законодавство.

Isayeva N. Theoretical and legal issues of development of budgetary relationships under conditions of decen-
tralization of power in Ukraine

The article analyzes theoretical and legal issues of the development of budgetary relationships under conditions of 
decentralization of power in Ukraine.

In particular, author pays attention to the fact that the development of these relations is stipulated by the specific 
of the development of the state in the modern period and the directions of general state policy and in the budget 
sphere. Budgetary law is intended to ensure implementation of the state budget policy and this sphere is an institu-
tion of financial law, which is in the stage of development and improvement. This applies to theoretical and practical 
aspects of budgetary law. The necessity of rethinking and detailing the theoretical concepts of budgetary law is linked 
to peculiarities of the development of budgetary relations, which is now characterized by the implementation of the 
budgetary reform in Ukraine. Budgetary reform is an important condition for the decentralization of power in Ukraine. 
Therefore, the budgetary legislation of Ukraine is dynamically developed in the direction of consolidating new forms 
of budgetary activity, as well as new concepts and categories developed on the one hand by the financial and legal  
science, and, on the other hand, – conditioned by the requirements of the practice of budgetary activity. At the same 
time, general concept of budgetary law needs in-depth analysis and detail consideration of the development of bud-
getary legal relationships.

Decentralization of power involves the transfer of power from the center to the local level, which should also be 
accompanied by the strengthening of local budgets. This is largely dependent on the level of autonomy of local self-
government.
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The article researches on the nature of local budgets changes, reviews recent research on the this concept and its 
features under current conditions. 

Taking into account the development of budgetary relationships in the context of decentralization of power in 
Ukraine, increasing the role of local self-government and strengthening its financial basis, local budgets are the key to 
the independence of local self-government bodies in fulfilling their tasks and functions. The development of various 
forms of ownership directly affects the development of local budgets that are owned by local communities.

In the modern period, the social orientation of local budgets, in which the funds are accumulated, at the expense of 
which the interests of the population of the respective local communities are realized, becomes of special importance.

Also, in the development of market relationships, the role of budget forecasting is increasing. At the same time, 
the dynamism and, in a large sense, the contradictory nature of economic processes both on the global level and in 
Ukraine, in particular, require additional guarantees of ensuring the stability of local budgets through the creation of 
mandatory reserves and their consolidation at the legislative level.

Key words: state budget, local budget, decentralization of power, local self-government, budgetary legislation.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  
ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Постановка проблеми. Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації вла-
ди на засадах децентралізації, концептуальні засади якої були закладені у розпорядженні Кабінету 
Міністрів України від 1 квітня 2014 р. «Про схвалення Концепції реформування місцевого само-
врядування та територіальної організації влади в Україні» [1], а практична реалізація розпочалася 
у 2015 р., виявилася однією з результативних проголошених стратегічних реформ. Означена ре-
форма спрямована на створення сучасної системи місцевого самоврядування в Україні на основі 
європейських цінностей розвитку місцевої демократії, наділення територіальних громад повно-
важеннями та ресурсами, що забезпечать місцевий економічний розвиток, надання населенню 
високоякісних і доступних публічних послуг. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Правове та адміністративно-правове забезпечен-
ня є однією з фундаментальних категорій у науці адміністративного права. Зокрема, її досліджен-
ням займались такі вчені, як В. Авер’янов, В. Бевзенко, А. Берлач, К. Волинка, В. Головко, А. Де-
нисов, О. Дручек, Р. Ігонін, І. Ієрусалімова, Є. Колесников, В. Колпаков, І. Ковлер, Д. Негреша, 
В. Олефір, А. Селіванов, К. Степаненко, С. Стеценко, Б. Стародубський, Г. Тимчик, Ю. Юдін та 
багато інших.

Ця проблематика є предметом багатьох сучасних дисертаційних досліджень, зокрема Г. Волин-
ки «Механізм забезпечення прав і свобод особи: питання теорії і практики», Ю. Корнєєва «Адміні-
стративно-правове забезпечення особистої безпеки працівників податкової міліції», О. Кузьменко 
«Адміністративно-правове забезпечення менеджменту в державній податковій службі України», 
К. Степаненка «Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод громадян України за кор-
доном», В. Головка «Адміністративно-правове забезпечення захисту соціальних та економічних 
прав учасників дорожнього руху в Україні: проблеми теорії та практики» та ін.

Зі свого боку проблеми децентралізації виконавчої влади тією чи іншою мірою висвітлювалися 
у працях В. Авер’янова, М. Баймуратова, О. Батанова, В. Кампа, І. Коліушка, Н. Нижник, В. По-
горілка, М. Пухтинського, В. Цвєткова, В. Шаповала, Ю. Шемшученка та ін. Однак комплексні 
дослідження адміністративно-правового забезпечення децентралізації виконавчої влади відсутні, 
що свідчить про актуальність обраної тематики дослідження. 

Мета статті – проаналізувати стан адміністративно-правового забезпечення децентралізації 
виконавчої влади в Україні.
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Основні результати дослідження. У науці адміністративного права відсутній єдиний підхід 
до поняття як правового, так і адміністративно-правового забезпечення. Водночас у наукових 
джерелах [2, с. 5] все різноманіття поглядів науковців пропонується класифікувати, використову-
ючи запропонований О. Дручек [3, с. 124, 125] підхід до адміністративно-правового забезпечення 
через призму динамічних і статичних елементів на: 

а) статичний, за яким правове забезпечення визначається через категорії дотримання, визнання 
і гарантування прав і свобод людини [4, с. 5];

б) динамічний, за яким адміністративно-правове забезпечення трактується як діяльність 
уповноважених органів держави, що використовують різноманітні адміністративно-правові за-
соби [5];

в) статично-динамічний, що поєднує в собі обидва вищевикладені підходи [6, с. 37–43].
Віддаючи належне проведеним науковим дослідженням, пропонуємо визначати адміністра-

тивно-правове забезпечення децентралізації виконавчої влади як регламентовану адміністратив-
ним законодавством діяльність органів публічної адміністрації, спрямовану на реформування міс-
цевого самоврядування та територіальної організації влади.

Механізм адміністративно-правового забезпечення має відповідну структуру, до якої вклю-
чають: об’єкт адміністративно-правового забезпечення; суб’єкти адміністративно-правового за-
безпечення; норми адміністративного права; адміністративно-правові відносини та їх зміст; га-
рантії, заходи, засоби, форми та методи адміністративно-правового забезпечення. 

Зокрема, під об’єктом адміністративно-правового забезпечення розуміють суспільні відноси-
ни, які потребують державного регулювання. У наукових джерелах він розкривається через визна-
чення поняття, сутності, історії виникнення, правової основи, цілі, функцій, принципів, елементів 
тощо [7, с. 46–50]. У контексті нашого дослідження об’єктом адміністративно-правового забез-
печення є децентралізація виконавчої влади. 

Щодо децентралізації, то аналіз наукової літератури дає змогу зробити висновок про те, що 
більшість науковців наголошує на необхідності оптимізації системи виконавчої влади в Україні, 
однак єдність поглядів щодо розуміння змісту поняття «децентралізації» відсутня. Хоча загалом 
визнається, що це поняття означає процес розширення та зміцнення прав і повноважень адміні-
стративно-територіальних одиниць (областей, автономій, республік тощо) або самоврядних орга-
нів та організацій при одночасному звуженні прав і повноважень відповідного центру [8, с. 88].

Отже, децентралізація виконавчої влади уможливлює розв’язання суспільних проблем із мак-
симальним наближенням до інтересів громадян, що є, зокрема, головною метою Європейського 
Союзу (ч. 2 ст. 1 Договору про Європейське Співтовариство) і має також наслідком кваліфіковане 
вирішення місцевих питань. Не випадково на другій нараді експертів ООН із проблем адміністра-
тивно-державного управління підкреслювалось: «Національні уряди повинні відшукати шляхи 
більшої децентралізації та розосередження урядових функцій і рішень. Надзвичайно термінового 
характеру наразі набуває проблема створення більш дієвих органів штату, провінції, області чи 
міста, які були б наділені повноваженнями місцевих органів влади та були б забезпечені необ-
хідними фондами з метою використання для найважливіших потреб і служб місцевого населен-
ня» [9, с. 82–83].

На нашу думку, децентралізація є одночасно і принципом, і процесом. Однак, зважаючи на те, 
що принципи закладають основу процесу, а потім і супроводжують його реалізацію, категорія 
принцип є визначальною [10, с. 10]. 

Засадничим підґрунтям виокремлення принципу децентралізації виконавчої влади є консти-
туційна вимога про те, що територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та ці-
лісності державної території, поєднання централізації та децентралізації у здійсненні державної 
влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їх історичних, 
економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних 
традицій (ст. 132 Конституції України). Власне, це означає, що принципи централізації і децент-
ралізації вивчаються вітчизняною наукою адміністративного права, по-перше, крізь призму їх 
територіальної реалізації; по-друге, у тісному взаємозв’язку, що є нетиповим для європейського 
підходу, за яким централізація стосується тільки державного рівня, а децентралізація означає ви-



• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •   395

Кисіль Л. Є. Децентралізація виконавчої влади як об’єкт адміністративно-правового забезпечення

хід за межі цього рівня і передбачає передачу функцій і повноважень на недержавний рівень – міс-
цеве самоврядування і відповідні громадські утворення  [11, с. 15]. 

У контексті адміністративної реформи дослідження поняття і сутності децентралізації вико-
навчої влади не перестає бути актуальним не лише у наукових колах, в органах державної влади, 
а й у практиці державотворення в Україні. Хоча реформа виконавчої влади України на місцях 
і місцевого самоврядування перманентно здійснювалась з часу набуття Україною незалежнос-
ті, початком реального впровадження децентралізації виконавчої влади можна вважати прийнят-
тя розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. «Про схвалення Концепції 
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» [12] та 
реєстрацію 1 липня 2015 р. Верховною Радою України законопроекту про внесення змін до Конс-
титуції України № 2217а (щодо децентралізації влади), поданого на виконання приписів ст. 154 
Основного Закону України Президентом України [13]. Однак, на жаль, до цього часу означений 
законопроект так і не прийнятий.

5 лютого 2015 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» [14]. Статистика свідчить, що у 2015 р. було утворено 159 об’єднаних  
територіальних громад (далі – ОТГ), у 2016 р. їхня кількість зросла у 2,3 рази, у травні 2017 р. – 
413 ОТГ, а у лютому 2018 р. – понад 700 ОТГ [15].

У вересні 2016 р. Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням затвердив нову редакцію 
плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіаль-
ної організації влади в Україні [16], яким передбачено напрацювання концептуальних засад сек-
торальних реформ у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо, удосконалення 
законодавчо-нормативного забезпечення реформи, посилення відповідальності органів місцевого 
самоврядування за прийняті ними рішення, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, 
надання консультативно-методологічної допомоги територіальним громадам. Також у 2016 р. Ка-
бінетом Міністрів України прийнято постанову «Про внесення змін до Методики формування 
спроможних територіальних громад» [17], якою врегульовано питання внесення змін до перспек-
тивних планів формування територій громад областей, подання таких змін на розгляд Уряду, а та-
кож офіційного підтвердження складу об’єднаних територіальних громад, включених до відпо-
відного перспективного плану. 

У квітні 2017 р. Урядом прийнято розпорядження «Про затвердження середньострокового 
плану пріоритетних дій Уряду до 2020 р. та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік» [18].  
У середньостроковому плані децентралізація визначена серед ключових пріоритетів у формуван-
ні системи ефективного врядування в державі, передбачено 100 % об’єднання місцевих рад базо-
вого рівня у спроможні територіальні громади до 2020 р. 

Указом Президента України «Про першочергові заходи розвитку місцевого самоврядування 
в Україні на 2017 рік» підвищення інституційної спроможності місцевого самоврядування було 
визначено одним із пріоритетів розвитку держави на 2017 р. [19]. 

У 2017 р. відбулося також суттєве удосконалення законодавчого регулювання процесу форму-
вання спроможних територіальних громад [20]. Зокрема, прийнято Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо добровільного приєднання територіальних гро-
мад» [21], яким запроваджено порядок добровільного приєднання до вже створеної ОТГ, уточне-
но вимоги щодо визнання ОТГ спроможною. Крім того, був прийнятий Закон України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об’єднання 
територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів» [22], яким запроваджено 
механізм для створення ОТГ, до складу якої увійшли територіальні громади сусідніх адміністра-
тивних районів та можливість створення ОТГ, центром якої є місто обласного значення, визначе-
но порядок призначення перших місцевих виборів у таких ОТГ. Законом України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо статусу старости села, селища» [23] удосконалено функціо-
нування інституту старост в ОТГ, уточнено їх правовий статус, визначено повноваження та форми 
підзвітності і відповідальності перед громадою та місцевою радою відповідної ОТГ тощо. 

А Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо набуття повноважень 
сільських, селищних, міських голів» [24] внесено зміни до законів України «Про місцеве самовря-
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дування» та «Про місцеві вибори» щодо унормування питання набуття повноважень сільського, 
селищного, міського голови. 

Постанова, прийнята Кабінетом Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 353 [25], передбача-
ла значне підвищення посадових окладів посадових осіб місцевого самоврядування; відновлення 
у сільських, селищних радах та їх виконавчих органах надбавок за високі досягнення у праці; 
упорядкування оплати праці у сільських, селищних радах та їх виконавчих органах, що пред-
ставлять ОТГ; уточнення порядку преміювання. А розпорядженням «Про затвердження переліку 
спроможних об’єднаних територіальних громад, у яких відбулися перші вибори депутатів сіль-
ської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови у 2016 році» 
[26] Уряд затвердив перелік спроможних об’єднаних територіальних громад для нормативно-пра-
вового забезпечення переходу на прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом України 
об’єднаних громад, в яких відбулися перші місцеві вибори у 2016 р. 

6 червня 2017 р. приймається Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2017 рік (щодо забезпечення фінансування місцевих виборів)» [27], 
який регулював питання фінансового забезпечення місцевих виборів, в тому числі і перших міс-
цевих виборів в об’єднаних територіальних громадах. 9 лютого 2017 р. Верховна рада України 
прийняла Закон «Про службу в органах місцевого самоврядування», який запроваджував прин-
ципово нові засади служби в органах місцевого самоврядування. Проте 21 березня 2017 р. Пре-
зидент України повернув закон для повторного розгляду зі своїми пропозиціями [28]. 3 квітня 
2018 р. Верховна Рада не підтримала доопрацьований Закон. Також не було підтримано рішення 
про повернення його у комітет на доопрацювання. Отже, означений закон вважається відхиленим.

Також було вжито заходів щодо удосконалення інституційного забезпечення реалізації рефор-
ми децентралізації. Зокрема, створено Центральний офіс реформ як постійно діючий консуль-
тативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України з метою забезпечення на належному рівні 
організації та координації впровадження реформ, зокрема щодо планування відповідних заходів, 
проведення моніторингу та аналізу стану їх виконання. З кінця 2016 р. запрацювала Асоціація 
об’єднаних територіальних громад, завданнями якої визначено взаємодію з органами виконавчої 
влади на місцевому і національному рівні, відстоювання інтересів членів Асоціації і надання їм 
послуг, партнерства й об’єднання зусиль з усіма зацікавленими сторонами. 

22 лютого 2018 р. у Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про засади адміні-
стративно-територіального устрою України» [29]. 

Висновки. Отже, важливу роль у правовому забезпеченні децентралізації виконавчої влади ві-
діграє на сьогодні адміністративно-правове забезпечення. Його завдання полягають у завершенні 
формування ОТГ на всій території країни, посиленні інституційної та ресурсної спроможності 
громад, запровадженні стратегічного планування розвитку ОТГ, розбудові інфраструктури гро-
мад, підвищенні якості надання всього спектру публічних послуг населенню. Для цього необ-
хідно врегулювати питання розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та  
органами виконавчої влади загалом та, зокрема, розподілу функцій та повноважень між місцеви-
ми радами ОТГ та районними адміністраціями й районними радами районів, на території яких 
створені ОТГ; належного кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування ОТГ; відно-
вити роботу над законопроектом про внесення змін до Конституції України (у частині децентра-
лізації), прийняти закон, який би врегулював питання адміністративно-територіального устрою.
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Кисіль Л. Є. Децентралізація виконавчої влади як об’єкт адміністративно-правового забезпечення
У статті розглядаються наукові підходи до розуміння поняття «адміністративно-правове забезпечення». Ана-

лізується зміст децентралізації виконавчої влади. Встановлено, що єдиного погляду на поняття як правового, 
так і адміністративно-правового забезпечення у науці немає. Аналізуючи існуючі наукові позиції, можна зазна-
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чити, що одні вчені визначають правове й адміністративно-правове забезпечення через його статичні елементи, 
другі – через динамічні, треті – із врахуванням обох цих складових. У межах динамічного підходу запропоно-
вано під адміністративно-правовим забезпеченням децентралізації виконавчої влади розуміти регламентовану 
адміністративним законодавством діяльність органів публічної адміністрації, спрямовану на реформування міс-
цевого самоврядування та територіальної організації влади.

Проаналізовано розвиток адміністративно-правового та інституційного забезпечення реалізації реформи 
територіальної організації влади на засадах децентралізації. Встановлено, що впродовж 2014 – першої по-
ловини 2018 рр. прийнято низку законодавчих та підзаконних нормативних актів, що врегулювали проблемні 
питання процесу формування та розвитку об’єднаних територіальних громад. Визначені проблемні питання, 
які потребують вирішення для успішного продовження реформи. Сформульовані певні пропозиції щодо вдос-
коналення адміністративно-правового забезпечення децентралізації виконавчої влади.

Ключові слова: правове забезпечення, адміністративно-правове забезпечення, децентралізація виконавчої 
влади, об’єднані територіальні громади, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

Kysil L. Decentralization of executive power as an object of administrative and legal support
The athor considers scientific approaches to understanding the concept of «administrative and legal provision» and 

analyzes the content of decentralization of executive power. It has been established that there is no single view on the 
concept of both legal and administrative legal support in science.

Analyzing existing scientific positions, it can be noted that some scientists define legal and administrative legal sup-
port through its static elements only, others – through its dynamic elements only, and still others – taking into account 
both these components. Within the framework of the dynamic approach, it is suggested that administrative decentraliza-
tion of the executive power should be understood as the activity of public administration bodies regulated by administra-
tive legislation aimed at reforming local self-government as well as territorial organization of power.

The athor also analyzes development of administrative, legal and institutional support of the implementation of the 
reform of the territorial organization of power on the basis of decentralization. It is concluded that during 2014 – the 
first half of 2018 some of legislative and subordinate normative acts were approved aimed at regulation key problematic 
issues of the formation and development of the united territorial communities.Identified problematic issues that require 
a solution for the successful continuation of the reform. Certain proposals have been formulated to improve legal regula-
tion of the administrative functions of decentralization of executive power.

Key words: legal support, administrative and legal support, decentralization of executive power, united territorial 
communities, executive authorities, local self-government bodies.
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СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВОЮ ПЕРЕДУМОВ  
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ  

ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Постановка проблеми. У системі конституційних прав людини і громадянина в Україні важ-
ливе значення належить гарантованому ст. 57 Конституції України праву кожного знати свої пра-
ва та обов’язки, конституційна гарантія якого передбачає необхідність створення державою та  
іншими суб’єктами належних умов його реалізації. Це випливає, з одного боку, з конституційного 
визначення України як правової держави, а з другого – з її зобов’язань перед міжнародним спів-
товариством, згідно з якими законодавчими, адміністративними та іншими відповідними захода-
ми мають створюватися і забезпечуватися передумови реалізації гарантованого ст. 57 Конституції 
України права людини знати свої права та обов’язки. Водночас форми забезпечення таких пере-
думов, як свідчить практика, можуть бути різними, що потребує їхнього вивчення і теоретичного 
узагальнення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню форм забезпечення передумов для реа-
лізації конституційного права людини знати свої права та обов’язки, як показує аналіз вітчизняної 
наукової літератури, спеціальних публікацій не присвячено.
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Метою статті є аналіз практики створення державою передумов для реалізації конституцій-
ного права людини знати свої права та обов’язки з урахуванням вимог відповідних міжнародно-
правових документів щодо відповідних зобов’язань держави.

Основні результати дослідження. У грудні 1998 р. Генеральна Асамблея Організації 
Об’єднаних Націй (далі – ООН) прийняла Декларацію про право та обов’язок окремих осіб, груп 
і органів суспільства заохочувати та захищати загальновизнані права людини і основні свободи 
(далі – Декларація) [1]. 

У Декларації зазначається, що основна відповідальність й обов’язок заохочувати та захищати 
права людини й основні свободи лежить на державі. У ній також закріплено право й обов’язок 
окремих осіб, груп та асоціацій сприяти більш глибокому осмисленню прав людини на національ-
ному і міжнародному рівнях. У статті 2 встановлено, що кожна держава здійснює такі законодавчі, 
адміністративні та інші заходи, які необхідні для забезпечення ефективних гарантій прав і свобод, 
згаданих у Декларації. 

Відповідно до ст. 14 Декларації держава несе відповідальність за прийняття законодавчих, су-
дових, адміністративних або інших належних заходів з метою сприяння розумінню усіма особами, 
які перебувають під її юрисдикцією, своїх цивільних, політичних, економічних, соціальних і куль-
турних прав. Такі заходи включають передусім публікацію і широке розповсюдження національ-
них законів і положень, а також основних міжнародних договорів про права людини. 

Згідно зі ст. 15 Декларації держава несе відповідальність за заохочення і сприяння викладанню 
прав людини та основних свобод на всіх рівнях освіти і за забезпечення включення всіма особа-
ми, відповідальними за підготовку юристів, співробітників правоохоронних органів, державних 
службовців та військовослужбовців у свої навчальні програми відповідних елементів викладання 
прав людини. 

На наше переконання, шляхом сприяння розумінню кожним своїх цивільних, політичних та 
інших прав зазначеними законодавчими, адміністративними, судовими й іншими належними за-
ходами мають створюватися і забезпечуватися передумови реалізації гарантованого ст. 57 Конс-
титуції України права людини знати свої права та обов’язки. Водночас форми забезпечення та-
ких передумов, як свідчить практика, можуть бути різними. До них, зокрема, належать заходи 
у зв’язку з проведенням Всеукраїнського тижня права. 

Згідно з Указом Президента України від 8 грудня 2008 р. № 1149/2008 «Про Всеукраїнський 
тиждень права», враховуючи важливе значення правової освіти в розбудові України як правової 
держави, з метою виховання у громадян поваги до закону і прав людини, з нагоди 60-ї річниці 
проголошення Загальної декларації прав людини було започатковано проведення Всеукраїнсько-
го тижня права. Він проводиться щороку впродовж тижня, що включає 10 грудня – День прав 
людини, який відзначається в Україні на згадку проголошення Загальної декларації прав людини 
Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 р. Цим Указом Кабінету Міністрів України було доручено 
«щороку розробляти та затверджувати до 1 жовтня плани заходів з проведення Всеукраїнського 
тижня права» [2].

День прав людини, що відзначався у 2008 р., проходив під гаслом «Гідність і справедливість 
для всіх нас». Надалі, починаючи з 2009 р., Кабінет Міністрів України затверджував заходи, яки-
ми передбачалося:

– проведення в навчальних закладах Всеукраїнського уроку «Права людини» з нагоди прого-
лошення Загальної декларації прав людини;

– проведення у навчальних закладах, закладах культури, закладах для дітей і молоді, військо-
вих частинах тематичних заходів інформаційного, освітнього та виховного характеру (лекції, бе-
сіди, зустрічі за круглим столом, конкурси, ігри, змагання тощо), спрямованих на підвищення 
рівня правової культури, поширення знань про права і свободи людини і громадянина та набуття 
навичок в їх застосуванні; 

– організація виступів у засобах масової інформації з питань реалізації та захисту прав людини;
– проведення з працівниками підприємств, установ та організацій навчань, лекцій, бесід з пи-

тань реалізації і захисту прав людини з метою підвищення загального рівня правової культури та 
набуття громадянами необхідного рівня правових знань;
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– організація роз’яснювальної роботи серед ув’язнених та засуджених щодо гарантій прав 
і свобод людини, проведення в установах виконання покарань бесід, лекцій з питань реалізації 
і захисту прав людини; 

– проведення науково-практичних конференцій, семінарів, дискусій, круглих столів, майстер-
класів провідних юристів за проблематикою прав людини, за участю представників органів ви-
конавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, народних депутатів 
України, діячів науки і культури тощо; 

– організація книжкових виставок, презентацій видань про права людини та іншої правової 
літератури, ознайомлення з їх матеріалами; оформлення у навчальних закладах, військових час-
тинах, закладах культури, інших установах й організаціях тематичних стендів;

– організація показу художніх і документальних фільмів про права людини та правозахисну 
діяльність в Україні.

Такі заходи, безперечно, мають так чи інакше сприяти розумінню кожним своїх прав, а отже, 
створюють інформаційні, освітні, виховні і практичні передумови для реалізації гарантованого 
Конституцією України права людини знати свої права та обов’язки. Водночас зазначені форми 
забезпечення таких передумов хоч і мають систематичний характер, однак є переважно коротко-
терміновими, оскільки розраховані на тижневий період. Однак до переліку цих заходів включа-
лися і такі як «забезпечення через мережу громадських приймальнь та юридичних клінік надання 
безоплатної первинної правової допомоги громадянам, насамперед малозабезпеченим верствам 
населення», хоча це не є тимчасовим заходом, а становить постійну діяльність громадських при-
ймальнь і юридичних клінік. 

Більш тривалими, фактично безстроковими формами можна вважати, наприклад, видання спе-
ціалізованої цільової освітньої та науково-практичної літератури: підручників, навчальних посіб-
ників, тематичних практичних та науково-практичних коментарів законодавства з різних питань 
тощо.

Як приклад можна навести видання посібника про права людини для дітей, що «містить аналіз 
десяти основоположних прав людини, історію та особливості їх виникнення та еволюції, зміст 
кожного з прав, а також загальну характеристику відповідальності за їх порушення». У ньому роз-
криті такі права, як право на життя, право на гідне та рівне ставлення, право на свободу і особисту 
недоторканність, право на особисте життя, право на власність, право на свободу думки і слова, на 
вільне вираження своїх поглядів і переконань, право на свободу світогляду і переконання, право 
на освіту та право знати свої права. 

Посібник розроблений на основі інтерактивної методики з урахуванням потреб дітей молод-
шого та старшого шкільного віку. Особливу увагу приділено практичним вправам, що покликані 
допомогти дітям розібратися у сутності прав людини на практиці та закріпити отримані знання й 
навички. У посібнику також вміщено тексти міжнародних та українських нормативно-правових 
актів, які сприятимуть кращому розумінню інструментів захисту прав людини [3]. 

Взагалі шкільна освіта в галузі прав людини, на нашу думку, становить чи не найбільш важли-
ву і необхідну форму створення й забезпечення передумов для реалізації конституційного права 
людини знати свої права та обов’язки. 

З приводу цього варто звернути увагу на таке. Відповідно до Всесвітньої програми ООН з осві-
ти в галузі прав людини, а також Хартії Ради Європи про виховання демократичної громадян-
ськості й освіту в галузі прав людини уряди повинні забезпечити інтеграцію освіти в галузі прав 
людини до систем шкільної освіти [4]. 

У зв’язку з цим Бюро Організація з безпеки і співробітництва в Європі  (далі – ОБСЄ) з демо-
кратичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) розробило Керівні принципи освіти в галузі прав 
людини для системи середньої школи [5]. У Передмові вказаного документа зазначено, що «шко-
ли повинні стати місцем, де з повагою ставляться до гідності кожної дитини і де знання про пра-
ва людини пов’язані з можливістю дізнатися про їхнє застосування у повсякденному шкільному 
житті. У межах навчання правам людини молоді люди повинні мати можливість випробувати на 
практиці знання та навички, які дозволять їм користуватися своїми правами, а також поважати 
і захищати права інших людей».
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Керівні принципи з освіти в галузі прав людини, за словами Директора Бюро ОБСЄ з демо-
кратичних інститутів і прав людини Я. Ленарчича, були підготовлені за результатами широко-
масштабних консультацій за участю вчителів та їхніх об’єднань, фахівців з підготовки педаго-
гів, адміністраторів навчальних закладів, представників міжурядових організацій і національних  
інститутів з прав людини, маючи на меті сприяти системному та ефективному вивченню прав лю-
дини молоддю. Вони можуть виявитися корисними у різних контекстах, пов’язаних зі шкільною 
освітою: наприклад, можуть допомогти вчителям і шкільним адміністраторам включити питання, 
теми та заходи, пов’язані з правами людини, у вже чинні навчальні програми або ж врахувати їх 
при розробці нових предметів. Вони можуть стати інструментом неформального навчання молоді, 
яке організовують неурядові організації, або яке відбувається у межах позакласних заходів у шко-
лі. Керівні принципи також можуть слугувати ресурсом для законодавців при підготовці проектів 
нових законодавчих актів, які стосуються підвищення кваліфікації вчителів, а також при розробці 
заходів з оцінювання якості освіти [5, с. 9–10].

Обґрунтовуючи необхідність освіти в галузі прав людини в середній школі, автори Керівних 
принципів зазначають про таке. Відповідно до міжнародного права держави зобов’язані пова-
жати, захищати і дотримуватися прав людини, а також забезпечувати зміцнення поваги до прав 
людини і основоположних свобод через систему освіти. Зобов’язання ОБСЄ наголошують на 
основоположному характері освіти в галузі прав людини і визнають важливість навчання молоді 
правам людини й основоположним свободам. Декларація ООН щодо освіти та навчання у галузі 
прав людини ще раз підтвердила необхідність доступу до освіти в цій сфері.

Система шкільної освіти відіграє головну роль у підготовці молоді до розуміння й усвідом-
лення цінності прав людини, а також до відстоювання прав. У зв’язку з цим вчителям і всьому 
персоналу шкіл необхідно пройти підготовку в галузі прав людини, а також опанувати методи, 
за допомогою яких освіта в галузі прав людини може здійснюватися у школах. Навчання у галузі 
прав людини повинно наскрізно проходити через усі сфери освітнього процесу, починаючи з про-
грам раннього розвитку дітей та дошкільної освіти. 

Важливість проведення занять із прав людини саме з учнями середніх шкіл була визнана 
в зобов’язаннях ОБСЄ. Держави – учасниці ОБСЄ домовилися «заохочувати обговорення у шко-
лах <...> питань розвитку та захисту прав людини та основоположних свобод» і «сприяти розроб-
ці ефективних навчальних планів і курсів з прав людини для учнів усіх рівнів».

Перший етап Всесвітньої програми ООН з освіти в галузі прав людини пропонує урядам забез-
печити інтеграцію освіти в галузі прав людини до шкільної освіти. Декларація ООН щодо освіти 
та навчання в галузі прав людини також визначає середню школу основною цільовою аудиторією 
освіти в галузі прав людини. Подібної позиції дотримуються і регіональні інститути з прав люди-
ни, зокрема, Рада Європи, яка прийняла у 2010 р. Хартію про виховання демократичної громадян-
ськості і освіту в галузі прав людини [5, с. 12].

Водночас у створенні передумов для реалізації конституційного права людини знати свої 
права та обов’язки, на нашу думку, важливо не обмежуватися тільки шкільною освітою в га-
лузі прав людини, якою б важливою не була ця форма. Необхідно доповнювати її ще однією 
формою загальної правової освіти – самоосвітою, у здійсненні якої важлива роль належить  
бібліотечним установам. Так, Управлінням культури Хмельницької облдержадміністрації ви-
дані методичні поради «Правова освіта – вимога часу». У цьому виданні зазначається, що пра-
вова освіта – це вимога часу, що правова держава починається з громадянина, який знає, розу-
міє і поважає закони своєї країни. А завдання бібліотек – забезпечити вільний доступ кожної 
молодої людини до правової інформації, сприяючи розбудові демократичного громадянського 
суспільства. В умовах становлення України як суверенної і незалежної правової держави осо-
бливо важливого значення набуває виховання правової культури у молоді. Правова освіта моло-
ді має здійснюватися в органічному поєднанні з реальними подіями, щоб вона усвідомила свій 
нерозривний зв’язок з іншими членами суспільства, відчула відповідальність перед державою, 
громадянами якої вона є [6].

До тих форм, якими створюються та забезпечуються передумови реалізації права людини зна-
ти свої права та обов’язки, на наше переконання, слід віднести також взаємодію держави з відпо-
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відними цільовими національними та міжнародними програмами і проектами, підпорядковани-
ми сприянню захисту прав людини та розбудові в Україні правової держави. 

Як приклад, можна вказати на Проект «Права людини в дії» на п’ятирічний період (2017–
2022 рр.), що є першою окремою програмою Місії USAID в Україні, присвяченою питанням за-
хисту прав людини. Вона має забезпечити реагування на порушення цих прав і надати захисни-
кам прав людини додаткові можливості для їх діяльності за допомогою таких інструментів, як:  
1) моніторинг дотримання прав людини, їх обстоювання та захист; 2) ведення стратегічних судо-
вих справ у сфері прав людини; 3) просвіта громадян у питаннях прав людини, а також надання їм 
додаткових можливостей та інструментів для захисту власних прав; 4) правова допомога людям, 
що постраждали від конфлікту [7]. 

До цієї категорії можна також віднести проект USAID на 2013–2018 рр. «Навчальні програми 
професійного зростання», який спрямований на те, щоб забезпечити передачу громадянам Украї-
ни нових знань, навичок та підходів, аби сприяти покращенню політичного, суспільного й еко-
номічного середовища у країні та підтримати формування мережі фахівців, рівень знань і методи 
діяльності яких відповідають оптимальній міжнародній практиці [8].

Реалізації вказаної взаємодії держави з національними та міжнародними проектами і програ-
мами має сприяти Національна стратегія у сфері прав людини (далі – Національна стратегія), яку 
затверджено Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015 «Про затвердження 
Національної стратегії у сфері прав людини» [9]. Цим Указом також доручено Кабінету Міністрів 
України розробити План дій щодо реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на пе- 
ріод до 2020 р. (далі – План дій), а також забезпечувати щороку оприлюднення до 1 листопада 
звіту про виконання Плану дій за поточний рік.

Імплементація Національної стратегії забезпечується спільними діями державних органів,  
інститутів громадянського суспільства, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
за підтримки ООН, Ради Європи, ОБСЄ та інших міжнародних організацій на всіх етапах розроб-
лення плану дій щодо реалізації її положень, моніторингу та контролю.

Серед інших заходів, затверджених Планом дій, передбачалося підвищення рівня обізнанос-
ті у сфері прав людини. У Національній стратегії констатувалося, що загальний рівень право-
вих знань є незадовільним, оскільки існуючі програми правової освіти не відповідають потребам 
суспільства та викликам сьогодення. Недостатній рівень обізнаності осіб, уповноважених на ви-
конання функцій держави, щодо міжнародних стандартів у сфері прав людини призводить до 
ігнорування цих прав та, як наслідок, порушення принципу верховенства права. У зв’язку з цим 
було визначено стратегічну мету – «забезпечення кожному можливості доступу до інформації та 
отримання знань про права, свободи та обов’язки людини і громадянина, механізм реалізації та 
захисту таких прав і свобод».

У Звіті за результатами моніторингу імплементації Національної стратегії, зокрема, зазначено, 
що Планом дій передбачалося розроблення у співпраці з міжнародними організаціями, зокрема 
неурядовими, та затвердження загальнодержавної програми з освіти у сфері прав людини, що 
містить чітку систему моніторингу та оцінки її виконання. 

Станом на І квартал 2018 р. вказану програму не розроблено, створено лише робочу групу 
з цього питання.

Планом дій також передбачалося включення до навчальних програм загальноосвітніх, профе-
сійно-технічних та вищих навчальних закладів теми з міжнародних стандартів у сфері прав люди-
ни, а також запровадження регулярного та системного проведення інформаційно-просвітницької 
роботи в суспільстві, зокрема з використанням альтернативних засобів спілкування та спрощеної 
мови, для поширення знань про права і свободи людини.

Вказана інформаційно-просвітницька робота, зокрема, передбачала: організацію висвітлення 
в теле- та радіопередачах питань про права і свободи людини; розроблення та поширення мето-
дичних посібників у сфері прав людини, забезпечення розміщення електронних версій зазначених 
посібників на власних веб-сайтах; проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом 
про права і свободи людини; проведення у трудових колективах лекцій про права і свободи люди-
ни; надання первинної правової допомоги громадянам у питаннях, що стосуються прав і свобод 
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людини, громадськими приймальнями з надання первинної правової допомоги, що створені при 
органах юстиції; проведення тижнів прав людини.

Особливо варто відзначити пункт Плану дій стосовно розроблення законопроекту щодо 
обов’язкового оприлюднення державними органами, органами місцевого самоврядування, гро-
мадськими установами та суб’єктами господарювання в місцях прийому чи обслуговування гро-
мадян інформаційних матеріалів щодо їхніх прав, які стосуються сфери діяльності такого органу, 
установи чи суб’єкта, та контактних даних для звернень у разі їх порушення. На наше переконан-
ня, реалізація цього заходу є необхідною і корисною, хоча, на думку Кабінету Міністрів України, 
відповідального за його реалізацію, виконання такого пункту Плану дій є неактуальним [10].

Щодо стану виконання Плану дій учасники Меморандуму про співпрацю між представниками 
громадянського суспільства та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини відзна-
чили, що «складно дати оцінку досягнутого МОН прогресу в підготовці програми освіти в галузі 
прав людини». Потребує більш системної організації робота з інформування суспільства щодо 
прав і свобод людини. У підсумку констатується: «Захід виконується не по суті» [11].

На нашу думку, слід погодитися з тим, що діяльності держави зі створення умов гарантування 
кожному права знати свої права бракує системного і комплексного підходу. Це могло би бути за-
безпечено за умови організації програмно-цільового управління вказаної діяльності. Така органі-
зація повинна забезпечуватися у процесу формування та реалізації відповідної правової політики 
держави.

Висновки. Враховуючи викладене, зазначимо, що держава здійснює певні кроки щодо ство-
рення і забезпечення передумов реалізації гарантованого у ст. 57 Конституції України права лю-
дини знати свої права та обов’язки. Водночас діяльність у цій сфері не має системного і послі-
довного характеру, здійснюється більшою мірою формально, а прийняті рішення досить часто не 
виконуються. Цьому сприяє недостатній рівень заінтересованості державної влади у зазначеній 
сфері та пов’язана з цим відсутність належної організації в діяльності органів і посадових осіб 
державної влади, їх юридичної відповідальності за стан справ у цій важливій сфері відносин. 
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ПРАВОВА АНАЛІТИКА: ПРАКТИКА ВТІЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

Корнієнко-Зєнкова Н. М. Створення державою передумов для реалізації конституційного права люди-
ни знати свої права та обов’язки 

У статті розглядається недосліджена в літературі проблема створення державою передумов належної ре-
алізації конституційного права кожного знати свої права та обов’язки. Досліджуються міжнародно-правові 
акти щодо відповідного обов’язку держави зі створення таких передумов. Аналізуються форми забезпечення 
цих передумов, законодавчі, адміністративні та інші заходи, необхідні для ефективних гарантій прав і свобод 
людини в Україні, зокрема взаємодія держави з міжнародними програмами і проектами.

Ключові слова: передумови реалізації права знати права, законодавчі заходи, адміністративні заходи, освіта 
в галузі прав людини, загальна правова освіта, захист прав людини.

Korniienko-Zienkova N. Creation by the state of preconditions for realization of the constitutional right of 
the person to know the rights and duties

The article deals with the problem of creating by the state the prerequisites for the proper implementation of the 
constitutional right of everyone to know their rights and obligations. We study international legal acts concerning the 
corresponding duty of the state to create such prerequisites. Forms of ensuring these prerequisites, legislative, admin-
istrative and other measures necessary for effective guarantees of human rights and freedoms in Ukraine, including 
interaction of the state with international programs and projects are analyzed.

It was noted that in December 1998 the UN General Assembly adopted a Declaration on the Right and Obliga-
tion of Individuals, Groups and Organizations to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and 
Fundamental Freedoms. According to the Declaration, the main responsibility and duty to promote and protect human 
rights and fundamental freedoms lies with the state. Each state carries out such legislative, administrative and other 
measures, which are necessary for ensuring effective guarantees of rights and freedoms. The State is responsible for 
the adoption of legislative, judicial, administrative or other appropriate measures to promote the understanding of all 
its civilian, political, economic, social and cultural rights by all persons under its jurisdiction.

It is argued that by promoting the understanding of each of its civil, political and other rights by the said legislative, 
administrative, judicial and other appropriate measures, the preconditions for the implementation of the right guaran-
teed by Article 57 of the Constitution of Ukraine to know their rights and obligations should be created and ensured by 
the said legislative, administrative, judicial and other appropriate measures. However, the forms of provision of such 
prerequisites, as practice shows, can be very diverse.

In particular, such forms include measures in connection with the All-Ukrainian week of law, the publication of 
specialized target educational and scientific-practical literature (textbooks, manuals, thematic practical and scientific-
practical comments of legislation on various issues, etc.), school education in the field of human rights as the most 
important and necessary form of creation and provision of prerequisites for the implementation of the constitutional 
human right to know their rights and responsibilities, general law education – self-education, in the implementation of 
which an important role belongs to library institutions, the interaction of the state with the relevant target national and 
international programs and projects that are subordinated to the promotion of the protection of human rights and the 
development of a rule-of-law in Ukraine.

It is concluded that certain steps have been taken by the state to create and ensure the preconditions for the imple-
mentation of the rights guaranteed in Article 57 of the Constitution of Ukraine to know their rights and obligations. 
At the same time, the activity in this sphere is not systematic and consistent, decisions taken are often not fulfilled, 
due to the lack of interest of the authorities in this area, the lack of proper organization in the activities of bodies and 
officials of state power.

Key words: preconditions for the realization of the right to know the rights, legislative measures, administrative 
measures, education in the field of human rights, general legal education, protection of human rights.
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КОНТРОЛЬ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ, ЙОГО ВИДИ

Постановка проблеми. Однією з найбільш складних та значущих проблем у контексті загаль-
ної тенденції побудови в Україні демократичної, правової, соціальної держави, формування і роз-
витку життєздатного громадянського суспільства є визначення та здійснення цілісної системної 
стратегії функціонування інформаційної сфери, її правового забезпечення. Підкреслюючи значен-
ня інформаційної сфери, фахівці наголошують, що від неї в сучасний період «напряму залежить 
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рівень піднесення соціально-економічного, політичного і культурного розвитку будь-якого сучас-
ного суспільства», а «ефективне використання забезпечить побудову інформаційного суспільства 
в країні та її інтеграцію у світовий інформаційний простір» [1, с. 79]. 

 Водночас існування проблем у названій сфері суспільних відносин, визнання необхіднос-
ті розвитку інформаційного законодавства, проведення системної кореляції з вирішення питань 
захисту та забезпечення основних прав, цінностей і соціально-економічних інтересів людини, 
суспільства і держави, побудови в умовах відкритого суспільства ефективної системи інфор-
маційної безпеки України було підтверджено чинною владою на спеціальних парламентських 
слуханнях [2]. 

 У наш час, як наголошують фахівці, все ще відсутнє чітке уявлення про зміст стратегії роз-
витку інформаційних процесів у сучасному суспільстві та їх наслідки. Існує тенденція до зрос-
тання стану незахищеності членів світового співтовариства від негативних інформаційних загроз, 
впливів на політичну, економічну та інші системи тієї чи іншої держави [3, c. 114–115]. 

 Утім, актуальною в практичному і теоретичному сенсі, що визнається, є потреба напов- 
нення національного інформаційного простору об’єктивною, достовірною інформацією, спрямо-
ваною на формування та зміцнення національної свідомості з метою консолідації українського 
суспільства та вироблення, за висловом фахівців, імунітету до ворожих інформаційних впливів, 
запобігання внутрішнім конфліктам на ґрунті інформаційного протистояння [4, c. 13]. Особли-
во гострими означені питання постають в умовах сучасного стану гібридної війни, яка ведеться 
проти України, коли існує зростаючий інформаційний вплив іноземних держав на вітчизняний 
інформаційний простір, домінування агресивно налаштованих російських мас-медіа, блокування 
національного контенту на окупованих територіях. Адекватна змістовна відповідь на інформацій-
ну війну проти українського суспільства, держави стає надзвичайним завданням. 

 Зрозуміло, що успішне функціонування та розвиток цієї важливої сфери суспільної діяльності 
не може відбуватися стихійно та безконтрольно, а тому потребує певного владно-організуючого 
впливу з боку держави. Значущою постає проблема вироблення нових науково-обґрунтованих 
концептуальних засад збалансованої державної інформаційної політики, основними напрямами 
якої є, зокрема, забезпечення: доступу кожного до інформації; рівних можливостей щодо її ство-
рення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту; забезпе-
чення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів владних повноважень, інформаційної без-
пеки України; створення умов для формування в Україні інформаційного суспільства; сприяння 
міжнародній співпраці в інформаційній сфері та входженню України до світового інформаційного 
простору тощо (ст. 3 Закону України «Про інформацію»).

 Усвідомлення нагальності вирішення існуючих проблем зумовлює не тільки потребу в модер-
нізації процесів формування та реалізації державної інформаційної політики на тлі викликів су-
часних глобалізаційних процесів, євроінтеграційних прагнень нашої держави, завдання побудови 
інформаційного суспільства, моніторингу й контролю за її впровадженням.

 У контексті проблематики цієї статті можна наголосити, що істотною умовою ефективного 
функціонування інформаційної сфери загалом є поєднання зусиль спеціально уповноважених на 
здійснення контролю і нагляду органів державної влади та представників громадського контролю. 

Ці питання набувають якісно нового значення у світлі пошуку найбільш ефективних шляхів 
і суттєвих форм та методів, якісних механізмів взаємозв’язку влади і суспільства у вирішенні за-
вдань і проблем, що стоять перед ними; прийняття зважених владно-управлінських рішень, впро-
вадження контролю громадянського суспільства з метою підвищення відповідальності державних 
органів за результати відповідних рішень тощо.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, присвячених висвітленню окресленої проблема-
тики в українській юридичній науці, свідчить, що проблемам контролю, контрольної діяльнос-
ті в інформаційній сфері присвячено незначне коло наукових праць, переважно підготовлених  
в адміністративно-правовій науці та науці інформаційного права і які стосуються здійснення 
державної інформаційної політики. Це, зокрема, праці вітчизняних учених: І. Арістової, К. Бєля-
кова, В. Брижка, О. Вознесенської, О. Довганя, Б. Кормича, Г. Красноступ, А. Марущака, Ю. Мо-
сенко, Н. Новицької, О. Олійника, В. Пилипчука та ін. На рівні окремих публікацій предметом 
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дослідження стали, зокрема, адміністративно-правові питання інформаційно-правового забез-
печення громадського контролю за діяльністю публічної влади (В. Кравчук).

 Окремо слід наголосити, що в науці конституційного права окремих питань, пов’язаних із 
предметом цього дослідження, у різні періоди становлення і розвитку інформаційних відносин, 
здійснення державної інформаційної політики торкалися такі, наприклад, вітчизняні дослідники, 
як: Н. Кушакова, О. Нестеренко, В. Погорілко, В. Серьогін, Т. Чубарук та ін. Утім, комплексні 
конс титуційно-правові монографічні розробки відповідної проблематики, які б відповідали су-
часним потребам, у вітчизняній юридичній науці на сьогодні відсутні.

 Метою статті є визначення конституційно-правових аспектів ролі і значення контролю 
в інфор маційній сфері, характеристика деяких сфер основних його видів: державного та громад-
ського контролю.

 Крім того, загальною теоретико-методологічною основою дослідження проблем у межах 
окресленої тематики можна назвати розробки, присвячені, зокрема, теоретико-правовим питан-
ням контролю, контролю у державному управлінні, зокрема у державному управлінні національ-
ними інформаційними ресурсами, таких українських дослідників, як: В. Авер’янов, О. Андрійко, 
Ю. Барабаш, В. Дрешпак, О. Майданик, Г. Почепцов, О. Соснін, В. Шестак та ін. 

 Не вдаючись до поглибленого аналізу існуючих підходів, оскільки це є предметом спеціаль-
ного дослідження, зауважимо, що, на нашу думку, ефективному функціонуванню інформаційної 
сфери, поступальному її розвитку сприятиме вирішення існуючих проблем в аспекті застосу-
вання для обґрунтування конкретних висновків і пропозицій щодо їх подолання, відповідно до  
обґрунтованої у сучасній спеціальній літературі так званій широкій концепції контролю у де-
мократичній державі як різновиду юридичної діяльності, що одночасно охоплює інститути дер-
жавного і громадського контролю та враховує існування механізму міжнародного контролю.  
Її автором є правознавець С. Косінов, який критично проаналізував існуючі, насамперед галузеві, 
методологічні підходи щодо природи, змісту та видів контролю [5, c. 25]. 

 Основні результати дослідження. Для ґрунтовного, об’єктивного й всебічного аналізу сут-
ності, змісту, визначення поняття такого явища, як контроль в інформаційній сфері, його значення 
і ролі для розвитку національних інформаційних відносин, становлення інформаційного суспіль-
ства, подолання негативних наслідків інформаційної війни, що ведеться проти України, доцільно 
розглянути окремі проблеми основних понятійних категорій, що входять до змісту досліджува-
ного поняття. Як зазначається в юридичній літературі, «правове поняття, його внутрішній зміст,  
обсяг і структура є логіко-смисловою основою для окреслення термінологічного значення у ви-
гляді дефініції, яка узагальнює найістотніші ознаки і взаємозв’язки правового явища» [6, c. 482].

З метою формування досконалого понятійно-категорійного апарату досліджуваної пробле-
матики спершу доцільно зупинитися на такому дискусійному поняттю для юридичної науки, як  
«інформаційна сфера» (далі – ІС), яке входить до терміносполучення, що аналізується. Його зако-
нодавче визначення на рівні дефініції у чинному вітчизняному законодавстві на сьогодні відсутнє, 
однак у спеціальній літературі широковживане.

 Зокрема, у науці адміністративного права існують усталені підходи до визначення вказаного 
поняття, сформовані декілька років тому, зокрема, як «єдиного інформаційного простору Украї-
ни...», а також розуміння багатогранності, багатоаспектності цієї категорії [7, с. 28, 107]. 

У науці інформаційного права відомий фахівець К. Бєляков вважає, що ІС можна розглядати 
як: 1) інформаційну діяльність; 2) сферу правового регулювання інформаційних відносин. При 
цьому він називає основні складові національної ІС, які, без всебічного аналізу, наводимо з огля-
ду на потреби характеристики багатогранності відповідного явища, що унеможливлює, на наше 
переконання, його визначення на рівні уніфікованої дефініції. Такими, зокрема, є: система націо-
нальних інформаційних ресурсів, система національних масових комунікацій, система забезпе-
чення інформаційної безпеки, національне інформаційне законодавство тощо [1, c. 80–81].

Спробу визначити сутність інформаційної сфери як об’єкта конституційно-правового регу-
лювання, здійснила Т. Чубарук, яка визначає вказану категорію як систему суспільних відносин 
з приводу збирання, зберігання, використання, поширення інформації (інформаційних відносин), 
що підлягають правовому регулюванню [8].
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 Також слід сказати, що науковий інтерес до досліджуваного поняття не припиняється. У ме-
жах спеціального адміністративно-правового дисертаційного дослідження з урахуванням довго-
тривалих наукових розвідок пропонується удосконалене поняття ІС як «предметно-територіаль-
ний, системно-структурний та юрисдикційний простір вчинення дій щодо збирання, зберігання, 
обробки, передачі, перетворення та захисту інформації, виробництва інформаційної продукції, 
надання інформаційних послуг, формування інформаційної інфраструктури, а також забезпечен-
ня інформаційних прав, свобод особи, правомірних інтересів учасників інформаційних відносин, 
публічного інформаційного правопорядку та національної інформаційної безпеки України в ці-
лому, межі якого визначаються властивостями самої інформації, її правовими режимами, а та-
кож видами інформаційної діяльності» [9, c. 8]. Загалом погоджуючись із наведеним підходом, 
зауважимо, що окремі компоненти представленого визначення потребують деякого критичного 
осмислення.

Не відкидаючи значущості доробку вітчизняних правознавців у цьому напрямі, припускаємо, 
що теоретико-методологічні підстави подібних досліджень з урахуванням національних особли-
востей функціонування визнаного соціально-правового явища на сьогодні все ще не остаточно 
визначені. Як вже наголошувалося, більш пильна увага, порівняно з іншими складовими катего-
ріями поняття контролю в інформаційній сфері, до наведеної категорії є виправданою.

Безумовно, подальші дослідження сутності, змісту, визначення поняття таких явищ, як «інфор-
маційна сфера», «контроль в інформаційній сфері», «державний контроль в інформаційній сфері», 
«громадський контроль в інформаційній сфері» тощо мають ґрунтуватися на засадах комплексно-
го застосування системи загальнонаукових і спеціально-наукових методів. Серед них провідним є 
метод аналізу, який є суттю аналітичної (інформаційно-аналітичної) діяльності.

Значення державного контролю, під яким деякі фахівці розуміють «діяльність компетентних 
державних органів, що полягає у виявленні та усуненні порушень у діяльності суб’єктів інфор-
маційної сфери та можливості застосування до них юридичної відповідальності» [10, c. 151], 
зумовлена багатьма чинниками. Його параметри моделюють нагальні завдання інформаційної  
діяльності держави, зумовлені сучасними викликами, тими невідворотними змінами, що сталися 
в українському суспільстві, в його інформаційній сфері, в медіа-просторі. При цьому унеможлив-
люється перетворення контролю на цензуру, яка заборонена на конституційному рівні. 

При визначенні сфер громадського контролю у досліджуваній сфері слід зважати на існуючий 
у науковій літературі підхід до умовного виокремлення сфер цього інституту за основними вида-
ми прав людини: політичної, сфери особистих прав людини, соціальної [5, c. 269–277]. Становить 
інтерес, зокрема, виокремлення сфери реалізації доступності інформації про діяльність органів 
державної влади та місцевого самоврядування. Певно, що всебічний аналіз сфер громадського 
контролю в ІС – один із напрямів для подальшого наукового пошуку фахівців. 

Слід додати, що здійснення державного і громадського контролю, зокрема, за додержанням 
інформаційного законодавства є однією з передбачених законодавством гарантій права на інфор-
мацію в Україні (ст. 6 Закону України «Про інформацію), забезпечення якого, як наведено вище, є 
одним із напрямів державної інформаційної політики в Україні. Здійснення, як визначено, парла-
ментського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної 
інформації закріплено як їх правову гарантію (ст. 3 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації»). 

Серед форм громадського контролю можна назвати, зокрема, інститут запитів на доступ до 
публічної інформації, інститут звернень громадян, діяльність різноманітних громадських органі-
зацій, рухів тощо, які функціонують із різним ступенем правового забезпечення.

 Зрозуміло, що напрямів для подальшого наукового та практичного інтересів фахівців до проб-
лем контрольної діяльності в інформаційній сфері існує достатньо. 

Висновки. На підставі викладеного можна зазначити, що у налагодженні дієвої системи конт-
ролю в національній інформаційній сфері з метою забезпечення її поступального функціонуван-
ня, розвитку, усунення існуючих негативних явищ тощо головне значення має поєднання зусиль 
органів державної влади (зокрема, органів парламентського, президентського та парламентсько-
президентського контролю), спеціально уповноважених на здійснення контролю і нагляду в ме-
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жах наданої компетенції, та форм громадського контролю. Ці питання актуалізуються з точки зору 
підвищення ефективності демократичних механізмів національного розвитку, взаємовідносин  
органів публічної влади з громадянським суспільством як зрілої самоорганізації громадян. 
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Костецька Т. А. Контроль як необхідна умова функціонування інформаційної сфери, його види 
 Становлення системи контролю в інформаційній сфері розглядається у контексті існуючих проблем фор-

мування і реалізації державної інформаційної політики в сучасний період. Визначаються найбільш суттєві 
з них. Наголошується на ролі та значенні контролю в інформаційній сфері в подоланні існуючих негативних 
явищ, сприянні поступальному її розвитку.

Підкреслюється, що істотною умовою ефективного функціонування зазначеної сфери загалом є поєднання 
зусиль органів державної влади, спеціально уповноважених на здійснення контролю і нагляду, та інституцій 
і форм громадського контролю. Виокремлюються сфери державного і громадського контролю в інформаційній 
сфері. Дається загальна їх характеристика.

Вказується на недостатню теоретико-прикладну розробку юридичних аспектів окресленого явища, зокре-
ма, на відсутність у сучасній науці комплексного аналізу конституційно-правових проблем контрольної діяль-
ності в означеній сфері суспільних відносин. 

Обґрунтовано доцільність розробки базових понять і визначень, уточнення існуючих категорій з метою 
формування понятійно-категорійного апарату досліджуваної проблематики. Акцентовано увагу, що подальші 
дослідження мають ґрунтуватися на засадах комплексного застосування системи загальнонаукових та спеці-
ально-наукових методів. Серед них – метод аналізу, який є суттю аналітичної діяльності.

Ключові слова: інформаційна сфера; контроль, державна інформаційна політика, державний контроль, гро-
мадський контроль. 

Kostetska T. Control as a necessary condition for the functioning of the information sphere and its kinds
In this article the formation of the control system in the information sphere is considered in the context of existing 

problems of the formation and implementation of state information policy against the background of the challenges 
of globalization information processes and the current state of the hybrid war being waged against Ukraine. The most 
significant of them are determined.

Emphasizes the role and importance of control in the information sphere to overcome existing negative facts and 
promotion of its steady development.

The role and tasks of the state in ensuring the implementation of the relevant processes are stands out and the need 
for modernization of the formation and implementation of the state information policy is substantiated. It said that the 
essential condition for effective functioning of the named sphere of research as a whole is a combination of efforts of state 
authorities, which are specifically authorized to exercise control and supervision, and institutions and forms of public 
control.

The areas of state and public control in the information sphere singled out. A general description of their characteristics 
is given.

It is indicated by insufficient theoretical and applied development of legal aspects of the definite phenomenon.  
In particular, in modern science there is no comprehensive analysis of the constitutional and legal problems of control 
activities in the identified sphere of social relations.

The expediency of developing the basic concepts and definitions, refinement of existing categories in order to form a 
conceptual-categorical apparatus of the studied problem is substantiated. 
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The author analyzes certain doctrinal approaches to the interpretation of the concept of «control» on the so-called 
broad concept of control in a democratic state, which simultaneously encompasses institutions of state and public control 
and takes into account the existence of a mechanism for international control. 

It is emphasized that further research of the essence, content, definition of phenomena such as: «information sphere», 
«control in the information sphere», «state control in the information sphere», «public control in the information sphere», 
etc., in the legal sense should be based on the principles of integrated application of the system of general scientific and 
special-scientific methods. Among them – the method of analysis, which is the essence of analytical (information and 
analytical) activity.

Key words: informative sphere, control, types control, public informative policy, state control, public control.
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ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКА  
ЯК ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Постановка проблеми. Актуальність обраної проблематики полягає у тому, що злочини 
у сфері службової діяльності та їх об’єкт зазвичай розглядалися доволі абстрактно. Було розумін-
ня того, що службові злочини порушують порядок управління у тій чи іншій сфері суспільного 
буття та таким чином здійснюється їхній негативний вплив на суспільні відносини. Однак у кон-
тексті їхньої спрямованості на порушення об’єктів інших злочинів, відповідні злочинні пося-
гання досліджувалися доволі фрагментарно. Особливо це стосується тих випадків, коли злочини 
у сфері службової діяльності завдають шкоди трудовим правам. Як наслідок, багато проблем, що 
стосуються кримінально-правової кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності, якщо вони 
прямо спрямовані на порушення трудових прав найманих працівників, зокрема в частині розме- 
жування та кваліфікації за сукупністю, залишаються не розробленими та не вирішеними. 

Недостатнє дослідження окреслених вище питань зумовлює фрагментарність науково-мето-
дичних рекомендацій для органів досудового слідства, прокуратури та суду щодо розслідування 
та притягнення до відповідальності осіб, що вчинили злочини у сфері службової діяльності, які 
були спрямовані на порушення трудових прав найманих працівників. Це не сприяє ефективності 
захисту порушення трудових прав найманих працівників засобами трудового права. Тому окрес-
лення та вирішення проблем кваліфікації злочинних посягань на трудові права матиме практич-
ний ефект, який проявлятиметься у більш ефективному розслідуванні та притягненні до відпо-
відальності осіб, які порушили трудові права найманих працівників, вчиняючи злочин у сфері 
службової діяльності, а також захисту таких трудових прав найманих працівників.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню злочинів у сфері службової діяль-
ності тією чи іншою мірою присвячено увагу багатьох учених у сфері кримінального права, серед 
яких Г. Анісімов, О. Бахуринська, О. Дудоров, О. Книженко, В. Кушнір, Д. Михайленко, Я. Оста-
пенко, А. Савченко, Д. Сисоєв, В. Хашев, Д. Шумейко та багато інших. Однак, як вже зазначалося, 
ці злочинні діяння не були досліджені крізь призму їх негативного впливу на систему трудових 
прав найманих працівників, а отже, відповідні проблеми кримінально-правової кваліфікації на 
сьогодні у науці розкриті доволі фрагментарно. Усе це вказує на актуальність та практичну до-
цільність дослідження проблем кримінально-правової кваліфікації злочинів у сфері службової 
діяльності, що посягають на трудові права найманих працівників.

Для кращого розуміння проблем кваліфікації та співвідношення злочинів у сфері службової 
діяльності необхідно звернути увагу на питання об’єкта злочинів у сфері службової діяльності.

Метою статті є аналіз та характеристика трудових прав працівника як об’єкт злочинів у сфері 
службової діяльності.
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Основні результати дослідження. М. Мельник, розглядаючи цю проблематику, родовим 
об’єктом злочинів у сфері службової діяльності визначав встановлений законом порядок здій-
снення посадовими та службовими особами органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, їх апарату, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від 
форм власності своїх повноважень. При визначенні безпосереднього об’єкта таких злочинів, ви-
ходячи з розподілу управлінської праці взаємопов’язаних і взаємодіючих ланок апарату управ-
ління, кожна з яких має відносну самостійність і виконує чітко визначені функції, за основу слід 
брати функціональну ознаку. Отже, безпосереднім об’єктом злочинів у сфері службової діяль-
ності є правильна (нормальна) діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, 
об’єднань громадян, окремих організацій, установ, підприємств (незалежно від форми власнос-
ті), зміст якої визначається законодавством України [1, с. 917]. Відповідно, науковець звернув 
увагу саме на функціональну ознаку тих чи інших ланок управління на підприємстві, чи в інших 
суб’єктів-роботодавців. Із цього приводу слід зазначити, що, по-перше, ланки управління та їх 
належна діяльність сама забезпечується працею службових осіб, по-друге, таке управління, яке 
поширюється на інших працівників, нерозривно пов’язане з трудовими правами відповідних най-
маних працівників, що зумовлює суміжну природу трудових суспільних відносин та відносин 
з управління підприємствами, установами й організаціями як об’єктами досліджуваних злочинів. 

При цьому це не означає, що кожен злочин у сфері службової діяльності матиме також 
об’єктом трудові права, що зумовлюватиме необхідність вирішення складних питань криміналь-
но-правової кваліфікації відповідних злочинних діянь, однак одночасне порушення трудових 
прав службовими злочинами виявлятиметься доволі часто. Вирішувати відповідні питання до-
цільно, звертаючи увагу на об’єкт злочину, який за умови ймовірного включення до нього тру-
дових прав найманих працівників означатиме для суб’єкта кримінально-правової кваліфікації, 
що слід розглянути можливість кримінально-правової кваліфікації злочину за іншими статтями 
Кримінального кодексу України (далі – КК України), які охороняють саме трудові права найма-
них працівників, або ж кваліфікації за сукупності, чи вирішення питань про подолання колізії 
або конкуренції кримінально-правових норм. Усі наведені дії органів досудового розслідування, 
прокуратури чи суду повинні здійснюватися за встановленими у КК України правилами подо-
лання колізій та вирішення проблемних моментів кримінально-правової кваліфікації, однак саме 
початкове вирішення окресленого переліку питань лежить у межах дослідження безпосередньо-
го об’єкта конкретного злочинного діяння, який може відрізнятися від окресленого родового 
об’єкта злочинів у сфері службової діяльності.

А. Задорожний, аналізуючи злочини у сфері службової діяльності, виокремлював єдиний ро-
довий об’єкт злочинів у сфері службової діяльності – суспільні відносини, які становлять зміст 
правомірної діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських фор-
мувань, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також їх авторитет 
і ділову репутацію. При цьому, на думку вченого, із такого розуміння родового об’єкта злочинів 
у сфері службової діяльності повинен виділятися спеціальний об’єкт [2, c. 108]. Ми вважаємо, 
що в цьому разі безпосередній об’єкт злочину не може обмежуватися виключно питанням пра-
вомірності функціонування тих чи інших суб’єктів чи їх правомірної діяльності, адже поняття 
цього об’єкта може бути розтлумачене занадто широко. Тому тут слід виходити з того, що право-
мірність діяльності тих чи інших осіб – питання комплексне, яке може включати будь-яку сферу 
суспільної діяльності. Слід звернути увагу на те, що інколи під правомірністю чи неправомірніс-
тю як характеристикою конкретних дій суб’єкта-роботодавця можуть матися на увазі обставини, 
з приводу яких точиться практично-правовий спір. Це не даватиме змогу однозначно здійснити 
кваліфікацію відповідних злочинних діянь. Тому в цьому контексті доцільно визнати, що безпосе-
редній об’єкт злочинів у сфері службової діяльності може включати відповідні конкретні реальні 
суспільні блага, які були порушені тим чи іншим суспільним проявом та зазнали шкоди. До при-
кладу, такими благами можуть бути нормальне функціонування підприємств, належна організація 
трудового колективу, трудові права конкретної особи тощо.

Інші автори науково-практичного коментаря зазначають, що родовим об’єктом злочинів у сфе-
рі службової діяльності є суспільні відносини, які забезпечують нормальну, тобто таку, що від-
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повідає вимогам законодавства, діяльність державного апарату, апарату управління органів міс-
цевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від 
форми власності й організаційно-правової форми, а також суспільні відносини, що забезпечують 
здійснення регламентованої законодавством професійної діяльності, пов’язаної з наданням пу-
блічних послуг. Безпосереднім об’єктом кожного з цих злочинів є суспільні відносини, що забез-
печують нормальну службову діяльність в окремих ланках апарату управління органів державної 
влади, місцевого самоврядування, в окремих юридичних особах публічного чи приватного права, 
а також суспільні відносини, які забезпечують нормальне здійснення тих конкретних видів про-
фесійної діяльності, які пов’язані з наданням публічних послуг [3, с. 783]. При цьому ми б зміс-
тили акцент з виключно видів надання публічних послуг на будь-яку професійну діяльність, що 
пов’язана з виконанням адміністративно-господарських чи організаційно-розпорядчих функцій. 
Оскільки такі функції, як вже неодноразово зазначалося, стосуються будь-якої діяльності, а не 
лише сфери державного управління, то й безпосередні об’єкти у різних варіаціях злочинних по-
сягань доцільно розкривати ширше, зокрема таким чином, як це зазначено вище. Очевидно, що 
порушення певних правил у сфері службово-трудової діяльності може мати більш негативний 
вплив на суспільні відносини та охоронювані законом блага, ніж аналогічні порушення зі сторони 
службових осіб приватного права, однак ця проблематика вирішена шляхом розмежування кри-
мінально-караних діянь передбачених статтями 364 «Зловживання владою або службовим стано-
вищем» та 3641 «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного 
права незалежно від організаційно-правової форми» КК України, за які передбачені різні пока-
рання. Ми розуміємо, що трудові права повинні мати однаковий захист, однак у міру вчинення 
злочину, який посягає і на трудові права конкретного працівника, і на нормальне функціювання 
органів державної влади, і не авторитет цих органів, захист трудових прав державних службовців 
від порушення повинен бути превалюючим.

Практичне значення об’єкта злочину у сфері службової діяльності для кримінально-правової 
кваліфікації може проявлятися в такому. У разі посягання службовою особою на інші суспільні 
відносини вчинене слід кваліфікувати (за наявністю для того підстав) як інший злочин, що міс-
титься в іншому розділі Особливої частини КК України. Якщо ж службова особа посягнула одно-
часно на суспільні відносини, які визначають правильну діяльність державних органів, органів 
місцевого самоврядування, об’єднань громадян, окремої організації, установи, підприємства (не-
залежно від форми власності) і, наприклад, господарську діяльність, власність, довкілля, то її дії 
треба кваліфікувати за наявності відповідних ознак як злочин у сфері службової діяльності і той 
чи інший злочин у сфері господарської діяльності або злочин проте власності чи довкілля (крім 
випадків, коли діяння, яке описане у статтях про злочини у сфері службової діяльності, є спосо-
бом вчинення іншого злочину). Останнє, наприклад, має місце при заволодінні чужим майном 
шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що підлягає кваліфікації 
за відповідною частиною ст. 191. Додаткова кваліфікація вчиненого ще й за ст. 364 у цьому разі 
непотрібна. Також зазначається, що чотири злочини – зловживання владою або службовим стано-
вищем, перевищення влади або службових повноважень, службове підроблення (кваліфікований 
склад – ч. 2 ст. 366) і службова недбалість можуть посягати і на охоронювані законом блага особи 
(трудові, політичні та інші права і свободи людини й громадянина, власність тощо), які є факуль-
тативним додатковим об’єктом цих злочинів. Але для злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365, такі 
блага, як здоров’я і гідність особи, є обов’язковим додатковим об’єктом. Тому перевищення влади 
або службових повноважень, поєднане, наприклад, із умисним заподіянням тілесних ушкоджень 
(крім тяжких), повністю охоплюється ч. 2 ст. 365 [1, с. 971]. Із цього приводу хочемо зазначити 
таке. По-перше, ми вважаємо, що не лише названі чотири види злочинів можуть посягати на інші 
суспільні блага, зокрема трудові права найманих працівників, а й більшості злочинам у сфері 
службової діяльності притаманним буде додатковий факультативний об’єкт злочину. По-друге, 
у випаду з забезпеченням трудових прав, диспозиціями злочинів у сфері службової діяльності, як 
і диспозиціями відповідних злочинів у сфері трудових прав, не передбачено одночасне охоплення 
кримінально-правовою охороною відповідних об’єктів, що передбачає відповідну кримінально-
правову кваліфікацію за сукупністю. Так, порушення трудових прав державного службовця під 
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час проходження ним державної служби, яке полягало у його незаконному звільненні на основі 
підроблених документів, повинно бути кваліфіковано за сукупністю статей 366 та 172 КК Украї-
ни. Ті ж діяння, якщо вони поєднані з одержанням неправомірної вигоди, повинні отримати ще й 
відповідну кримінально-правову кваліфікацію.

Така ж позиція і в авторів науково-практичного коментаря за редакцією В. Тація, відповідно 
до якої переважна більшість діянь, передбачених у розділі XVII Особливої частини КК Украї-
ни, належать до так званих загальних видів злочинів, вчинюваних у сфері службової діяльнос-
ті (далі – службові злочини), бо кожне з них посягає на суспільні відносини, що забезпечують 
нормальну службову діяльність в окремих ланках державного чи громадського апарату, а також 
апарату управління окремих підприємств, установ та організацій. Проте чимало норм КК України 
передбачають відповідальність за так звані спеціальні види службових злочинів (наприклад, стат-
ті 132, 137, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 173, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 206, статті 210, 238, 271, 284, 351, 
371, 373, 375, 423–426), вчинення яких також зумовлене службовим становищем суб’єкта, але їх 
основним безпосереднім об’єктом є інші суспільні відносини: життя та здоров’я, воля та гідність 
особи, її виборчі, трудові, інші права та свободи, власність, господарська діяльність, громадська 
безпека та громадський порядок, авторитет органів влади та місцевого самоврядування, інтереси 
правосуддя та порядок несення військової служби тощо [3, с. 783].

У цьому контексті показово наводиться як приклад п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду 
України від 26 грудня 2003 р. «Про судову практику у справах про перевищення влади або служ-
бових повноважень», в якому зазначається, що кваліфікація спеціальних діянь, які можна вважати 
видами перевищення влади або службових повноважень, додатково за ст. 365 КК України можли-
ве за наявності реальної сукупності [4]. Однак у будь-яких з інших випадків, коли йдеться про тру-
дові права та їх порушення, і такі діяння не є видом перевищення службових повноважень, слід 
здійснювати кваліфікацію відповідних злочинів і у випадку ідеальної сукупності. Так, здійснення 
зловживання службовим становищем, чи зловживання впливом, чи інший злочин, який не забез-
печив належної процедури прийняття державних службовців на державну службу, чим порушено 
їх трудові права, особі одночасно за наявності відповідних підстав може бути інкриміновано як 
ст. 172, так і відповідну статтю КК України із вказаних вище складів злочинів. 

Отже, об’єкт злочину та відповідна об’єктивна сторона у злочинах у сфері службової діяль-
ності є основними у здійсненні кримінально-правової кваліфікації злочинів у сфері службової 
діяльності, що посягають на трудові права найманих працівників за сукупністю.

Зважаючи на наведене, вирішувати проблему кримінально-правової кваліфікації злочинних 
посягань у сфері службової діяльності, які порушують трудові права, за сукупністю можливо 
шляхом визначення двох основних питань: чи є об’єктом злочину трудові права; чи не охоплю-
ються диспозицією злочинів у сфері службової діяльності або, навпаки, злочинів проти трудових 
прав відповідні діяння.

Суб’єктивна сторона переважної більшості злочинів, передбачених у розділі XVII Особливої 
частини КК України, характеризується умисною формою вини. При цьому злочини з формальним 
складом (ч. 1 ст. 366, статті 368, 3682, 3683, 3684, 369, 3692 і 370 КК України) можуть бути вчинені 
лише з прямим умислом. Для суб’єктивної сторони більшості злочинів із матеріальним складом 
(статті 364, 3641, 365, 3652, ч. 2 ст. 366 КК України) також характерна умисна форма вини, бо 
стосовно окремих із них закон прямо вказує на умисний характер діяння і в статтях 364, 3641 КК 
України встановлює відповідальність за умисне використання влади, службового становища чи 
наданих повноважень; у ст. 365 КК України – за умисне вчинення дій, які явно виходять за межі 
наданих прав чи повноважень; у ч. 1 ст. 366 КК України – за внесення до офіційних документів 
завідомо неправдивих відомостей; а у статтях 364, 3641, 3652 КК України – ще й на спеціальну 
мету – одержання неправомірної вигоди ‒ прагнення винного створити можливість для подальшо-
го володіння, користування і розпорядження нею на свій власний розсуд [5, с. 11–12].

Деталізуючи суб’єктивну сторону досліджуваних злочинів, окрему увагу варто приділити  
[6, с. 167] ч. 1 ст. 3652 «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послу-
ги». У диспозиції цієї статті відсутня пряма вказівка на форму вини, проте формування мети як 



• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •   413

Куцевич М. П. Теоретична характеристика трудових прав працівника як об’єкт злочинів...

обов’язкової ознаки складу злочину вказує на вид вини та обґрунтовує аспект, що злочин може 
бути вчинений виключно із прямим умислом. Тому можна стверджувати, що службове зловжи-
вання може вчинятися суто з усвідомленням винним протиправності своїх діянь.

А. Свєтлов, зі свого боку, розділяє усвідомлення та умисел й арґументує у своїй позиції двоя-
кість, тобто вказує на можливість вчинення службового зловживання з необережності [7, с. 68–71].  
Проте ми не погоджуємося із такою позицією. Службова особа має виконувати виключно ті 
обов’язки, які покладені на неї і не виходити за їх межі. Якщо вона виконує інші дії, що не перед-
бачені її трудовою функцією, зокрема з метою отримання користі, тобто поза межами її оплати 
праці, то вона усвідомлює свої неправомірні дії і, відповідно, це є прямим умислом.

Щодо суб’єкта злочину, то у КК України окреслено п’ять спеціальних суб’єктів відповідаль-
ності за вчинення злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної 
з наданням публічних послуг, а саме: будь-яка службова особа (частини 3, 4 ст. 18, статті 366, 
367, 370 КК України); публічна службова особа (статті 364, 368, 369 КК України); службова особа 
юридичної особи приватного права (статті 3641, 3683 КК України); особи, уповноважені на ви-
конання функцій держави або місцевого самоврядування (за незаконне збагачення – ст. 3682 КК 
України); особи, які надають публічні послуги (статті 3652, 3684 КК України) [8, с. 52].

Як зазначається у праці В. Тютюгіна та інших авторів, організаційно-розпорядчі функції по-
лягають у здійсненні керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою робо-
ти, виробничою діяльністю окремих працівників юридичних осіб публічного права. Такі функції 
здійснюють, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, дер-
жавних чи комунальних підприємств, установ, організацій, їх заступники, керівники структурних 
підрозділів та їх заступники, особи, які керують ділянками робіт, тощо. Відповідна діяльність 
пов’язання з плануванням роботи, організацією праці, забезпеченням трудової дисципліни тощо 
[5, c. 14]. Однак виключно керівниками, як це зазвичай зазначається, на нашу думку, визначення 
службових осіб як суб’єктів злочину не може обмежуватися. Адже на виробництві та будь-якій 
іншій трудовій діяльності функції організаційно-розпорядчого характеру можуть реалізуватися 
іншими особами, які виконуватимуть такі трудові обов’язки на рівні цеху, виробництва, іншої від-
носно відокремленої сфери службової діяльності на підприємстві чи в іншій організаційно-пра-
вовій одиниці, або ж управлінці, які виконують конкретні керівні функції на основі спеціалізації. 
При цьому саме такі особи є найбільш наближеними до виробничої діяльності, а їх безпосередні 
рішення можуть завдавати більш суттєвої шкоди трудовим правам найманих працівників, якщо 
саме на них спрямоване вчинення злочину у сфері службової діяльності. Крім цього менеджери, 
які діють на основі спеціалізації, також можуть мати набагато більший вплив на права найманих 
працівників, аніж вище керівництво. До прикладу можемо навести керівника кадрової служби 
великого підприємства, який, перевищуючи службові обов’язки чи вчиняючи службове підро-
блення, безпосередньо порушує трудові права підлеглих.

Що ж стосується адміністративно-господарських функцій, то в науці надається їх розуміння як 
діяльності, під час якої виконуються обов’язки з управління або розпорядження державним, ко-
лективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, 
забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження у тому чи іншому обсязі 
є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих 
складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, ві-
домчих ревізорів та контролерів тощо [9, с. 99]. Тому саме термін «адміністративно-господарські» 
обов’язки дає можливість визначити службову особу як таку, яка може бути суб’єктом злочинів 
у сфері службової діяльності, що у випадках, коли йдеться про трудові права найманих працівни-
ків, спрямовані на порушення відповідних прав.

Висновки. Враховуючи наведене, для кваліфікації злочинів, передбачених у статтях 366, 367 
КК України, необхідна наявність ознак службової особи у статусі працівника, які передбачають 
ознаки повноважень щодо здійснення організаційно-розпорядчих і господарсько-фінансових 
санкцій, що дає можливість вчиняти особі юридично значущі дії в організації діяльності підпри-
ємства, установи та організації, зокрема впливати на реалізацію трудових прав інших найманих 
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працівників. В інших випадках злочини щодо підроблення документів, вчинені не службовою 
особою, слід кваліфікувати за ст. 358. Також службове підроблення та/або перевищення служ-
бового становища доцільно кваліфікувати за окремими статтями КК України, зокрема тими, які 
входять до системи кримінально-правової охорони трудових прав найманих працівників.
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Куцевич М. П. Теоретична характеристика трудових прав працівника як об’єкт злочинів у сфері 
службової діяльності

У статті окреслено загальнотеоретичні основи трудових прав працівника як об’єкт злочинів у сфері служ-
бової діяльності. Визначено об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єктивну сторону та суб’єкта таких злочинів.

Ключові слова: трудові права, працівник, об’єкт злочинів, службова діяльність, службова особа.

Kutsevich M. Theoretical description of labor rights of an employee as an object of crimes in the sphere of 
official activity

In the article the general theoretical foundations of the employee’s labor rights as an object of crimes in the sphere 
of official activity is outlined. The object, the objective side, the subjective side and the subject of such crimes are de-
termined.

Every crime in the field of service will also be subject to labor rights, which will determine the need for solving 
complex issues of criminal-law qualification of the criminal offenses, but the simultaneous violation of labor rights by 
service crime will be quite common. It is appropriate to address relevant issues by focusing on the object of the crime, 
which if it is likely to include labor rights of employees, it would probably mean for the subject of criminal-legal 
qualification, which should consider the possibility of criminal-criminalization of a crime under other articles of the 
Criminal Code, which they protect the labor rights of employees, or qualifications in aggregate, or the solution of issues 
of overcoming the conflict or competition of criminal law. All of the above actions of the pre-trial investigation bodies, 
the prosecutor’s office or the court must be carried out in accordance with the rules established in the Code of Criminal 
Procedure for overcoming conflicts and solving the problem points of criminal-legal qualification, but it is the initial 
decision of the above-listed list of questions, lies within the scope of investigation of the direct object of a particular 
criminal act, which may differ from the described generic object of crime in the field of official activity.

To solve the problem of criminal-legal qualification of criminal encroachments in the sphere of official activity that 
violate labor rights, collectively possible by identifying two key issues: whether labor law is the subject of a crime; are 
not covered by the disposition of crimes in the sphere of official activity, or, contrary to the crimes against labor rights, 
the relevant acts.

For qualification of crimes stipulated by art. 366, 367 of the Criminal Code of Ukraine, there must be signs of an of-
ficial in the status of the worker, providing signs of authority regarding the organizational, administrative and economic 
and financial sanctions, allowing you to perform any person legally significant action in the organization of enterprises, 
institutions and organizations, including the impact on implementation labor rights of other employees. In other cases, 
crimes against forgery committed no officer should qualify under Art. 358. Also, forgery and/or abuse of position, it 
is advisable to qualify for certain articles of the Criminal Code of Ukraine, in particular those which form part of the 
criminal protection of labor rights of employees.

Key words: labor rights, employee, object of crimes, official activity, official person.
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 
ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Проблематика сталого розвитку національної будівельної галузі в її 
конституційному, економіко-правовому, інвестиційному, інноваційному та безпосередньо право-
вому розрізі останні роки так і не набула належного визнання у межах галузевих юридичних 
досліджень. Ця проблематика є надзвичайно складною та багатогранною не лише теоретично 
чи методологічно актуальною, а й такою, що має безпосереднє практичне значення. Адже проб-
лема житла зачіпає інтереси усіх без винятку громадян, що проживають у країні. Не меншу акту-
альність мають й питання забезпечення належною інфраструктурою, офісними приміщеннями, 
будівлями соціального призначення, виробничими потужностями тощо. Усі ці та безліч інших 
напрямів є предметом діяльності національної будівельної галузі, яка вимагає забезпечення на-
лежним, якісним, сучасним правовим інструментарієм, що відповідає європейським стандартам 
різного рівня та спрямування – як безпосередньо у частині технічних характеристик, так і в час-
тині оподаткування. Імплементація європейських стандартів у сфері оподаткування є й частиною 
виконання Україною взятих на себе зобов’язань за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом (далі – ЄС), Європейським Співтовариством з атомної енергії 
і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) [11]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми опо-
даткування будівельної галузі в Україні, зокрема й через призму міжнародних та європейських 
стандартів, дає підстави стверджувати, що у цій сфері існує значний спектр правових проблем, 
які досі залишаються за межами фундаментальних академічних досліджень і фактично ще не 
були предметом наукового аналізу з точки зору завдань та інструментів правової аналітики й 
методології. 

Окремі проблеми, пов’язані із запровадженням європейських стандартів до національного 
правового поля, відображені у працях Ю. Аністратенко, Р. Гаврилюк, Д. Гетманцева, М. Кучеря-
венка, Р. Макарчука, О. Музики-Стефанчук, О. Орлюк, Л. Савченко, Я. Толкачова та ін. Водночас 
у частині визначення особливостей оподаткування саме будівельної галузі, а тим пече через при-
зму впливу європейських стандартів, ці питання у вітчизняній фінансово-правовій науці фактич-
но відсутні. 

Метою статті є комплексне дослідження напрямів імплементації європейських стандартів до 
національного податкового законодавства та визначення їхнього впливу на розвиток будівельної 
галузі України. 

Основні результати дослідження. Угода про асоціацію [11] оцінюється як один із найбільш 
впливових факторів, що сприяє економічному розвитку України, забезпечує її сталий розвиток 
на майбутній період. Вона є всеохоплюючою рамковою угодою, положення якої, на думку П. Ван 
Елсувеге, «поширюються на весь спектр відносин між Україною та ЄС»; її комплексний характер 
пояснюється «не тільки регулюванням усіх сфер відносин, а й поставленими цілями, зокрема, до-
сягненням економічної інтеграції України у внутрішній ринок ЄС шляхом створення поглибленої 
та всеохоплюючої зони вільної торгівлі» [4, с. 10–11]. Фактично комплексний характер Угоди про 
асоціацію впливає на всі сфери економічного та суспільного життя, зокрема й на сферу будів-
ництва, сферу оподаткування тощо. Адже, як відомо, вона передбачає для України зобов’язання 
імплементувати близько 350 європейських актів до 2025 р.

Відповідно до першого моніторингу, здійсненого експертами Українського центру європей-
ської політики влітку 2016 р. [1], Україна не виконала повною мірою жодного зобов’язання, ви-
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значеного в Угоді про асоціацію на період з 2014 р. по перше півріччя 2016 р. Певний прогрес 
був продемонстрований лише у напрямах, що стосувалися запуску зони вільної торгівлі, а саме 
державних закупівель, прозорості видобувних галузей, технічного регулювання, санітарних і фі-
тосанітарних заходів. Також частковий успіх вдалося досягти у сфері енергетики. Другий моні-
торинг виконання Угоди про асоціацію показав певний прогрес, але загалом результати також 
виявилися невтішними. Так, за період з 1 липня 2016 р. по 1 листопада 2016 р. Україна мала адап-
тувати законодавство з 44 зобов’язаннями, із яких виконаними (адаптованими згідно з вимогами 
європейського законодавства) можна назвати лише 8. Найбільша кількість зобов’язань припала на 
сектори енергетики – 13 та захисту довкілля – 15. 

Практично успішним став третій моніторинг, пов’язаний зі сферою оподаткування. Адже саме 
ця сфера опинилася за один крок до успішної адаптації законодавства. Була майже завершена 
адаптація до вимог двох директив ЄС, що регулюють питання кодифікації і стягнення акцизного 
збору, й введена до практики роботи Державної фіскальної служби України. Хоча експерти заува-
жували, що для повного її завершення необхідно повністю уніфікувати перелік підакцизних това-
рів відповідно до вимог ЄС, а також гармонізувати з європейськими вимогами структуру і ставки 
акцизного податку, які стягуються із тютюнових виробів.

Із зазначеним висновком можна деякою мірою погодитися. Адже, дійсно, імплементація подат-
кових стандартів до національного законодавства набула активного впровадження щонайменше 
на рівні законодавчих розробок. Водночас оцінювати цю сферу виключно через призму акцизного 
збору, а тим паче на прикладі оподаткування тютюнових виробів, є таким, що не відображає по-
вної картини у цьому напрямі. Оскільки впровадження європейських стандартів у напрямі оподат-
кування впливає на всі галузі виробництва й споживання в Україні, зокрема й будівельну галузь. 

Зазначимо, що будівельна галузь загалом є прикладом галузі, в якій впровадження європей-
ських стандартів має комплексний характер, і не обмежується виключно податковим напрямом. 
Так, в Україні з 1 липня 2018 р. мають набути чинності так звані Єврокоди – європейські норми 
на проектування будівельних конструкцій, що одностайно оцінюється як позитивний фактор для 
розвитку вітчизняного ринку нерухомості. Єврокоди не встановлюють вимог до технології бу-
дівництва, а поширюються виключно на проектування будівельних конструкцій та встановлення 
їх відповідної надійності і безпеки через технічні принципи. У цьому напрямі перед Міністер-
ством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України було 
поставлено завдання прийняття як національних стандартів усіх 58 частин Єврокодів і 57 на-
ціональних додатків до них (крім ДСТУ-НБ EN 1997-2 «Єврокод 7. Геотехнічне проектування. 
Частина 2. Дослідження і випробування ґрунту», який не містить відповідних параметрів). Від-
повідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 547 «Про затвердження 
Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних тра-
дицій і будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу» 
[8], проектування за Єврокодами в Україні поширюється на нове будівництво і реконструкцію 
об’єктів, що відносяться до I, II, III і IV категорій складності. 

По-перше, Єврокоди встановлюють гарантований рівень надійності при проектуванні буді-
вельних конструкцій і, як наслідок, споруд загалом, дають змогу більш швидко і якісно виконува-
ти проектування. По-друге, розширюють можливості будівельних компаній щодо виходу на буді-
вельні ринки інших країн, По-третє, за рахунок встановлення зрозумілих для іноземних інвесторів 
і проектувальників вимог до проектування, створення єдиного нормативного поля, підвищується 
інвестиційна привабливість будівельної галузі України. Крім того, як очікується, застосування  
Єврокодів прискорить процес впровадження прогресивних технологій і сучасних матеріалів 
в практику роботи компаній, що працюють на будівельному ринку України, і дасть можливість 
вітчизняним компаніям оптимізувати витрати на зведення об’єктів будівництва [2]. Останнє має 
суттєве значення й для подальшого оподаткування результатів будівельної діяльності. 

Слід зауважити, що протягом перехідного періоду, який триватиме декілька років, в Україні 
нарівні з європейськими діятимуть і вітчизняні будівельні норми на проектування. Відповідно, за 
замовником будівництва залишається можливість самостійно вибирати й приймати рішення, за 
якими з нормативних документів здійснювати проектування конструкцій.
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Зазначимо, що практика впровадження європейських стандартів країнами, що не входять до 
ЄС, притаманна не лише Україні. Зокрема, активне впровадження європейських стандартів по-
чалося у Білорусі ще в 2010 р. За цей час було введено в дію 58 технічних кодексів усталеної 
практики з проектування конструкцій із різних матеріалів, ідентичних Єврокодам. Експерти по-
годжуються: застосування Єврокодів підвищить конкурентоспроможність галузі та її експортні 
можливості [6]. При цьому при впровадженні 58 технічних кодексів усталеної практики було 
встановлено 608 національних програм до 33 технічних кодексів усталеної практики. І в цьому 
немає нічого дивного, адже за кордоном на додаток до Єврокодів традиційно виходить безліч по-
яснювальних документів. Нині стосовно Єврокодів для країн – членів ЄС зареєстровано понад  
1 500 параметрів, що визначаються на національному рівні. Це означає, що при впровадженні  
Єврокодів необхідний період так званої національної адаптації, який передбачає не тільки розроб-
ку параметрів, що визначаються на національному рівні, а й проведення порівняльних розрахун-
ків, випробувань, верифікацію програмного забезпечення, навчання експертів тощо. 

Наведений вище приклад впровадження Єврокодів до вітчизняної будівельної галузі є при-
кладом імплементації у правовому розрізі технічних стандартів, що здійснюють активний вплив 
на рівень розвитку будівельної галузі та її інвестиційну складову. Серед факторів, що напряму 
впливають на інвестування коштів до будівельної сфери, є також рівень податків на нерухомість, 
оподаткування діяльності у сфері будівництва, податкові канікули, пільгове оподаткування тощо. 

Недаремно сучасні дослідники серед напрямів стратегічного розвитку будівельної сфери, 
з урахуванням взаємного впливу факторів, які враховують інноваційні, соціально-економічні 
складові, називають «впровадження європейських стандартів будівництва, що сприяють більш 
високим темпам впровадження нових матеріалів та технологій; запровадження державно-приват-
ного партнерства, кластерів у житловій сфері; надання податкових канікул, пільгове оподатку-
вання підприємств та організацій житлової сфери, що розробляють та впроваджують інновації» 
[9, с. 103]. Цей висновок робиться стосовно житлової сфери, але він буде справедливим і щодо 
будь-якого будівництва загалом. 

І в цьому сенсі роль Угоди про асоціацію є визначальною, адже вона – це не просто правовий 
документ, це, фактично, чіткий перелік зобов’язань щодо адаптації європейських стандартів у різ-
ні сфери, зі встановленням чіткого плану такої адаптації протягом усього десятирічного періоду, 
передбаченого для виконання Угоди про асоціацію в усіх сферах, яких вона стосується. У її межах 
пропонується привести у відповідність до низки директив ЄС і податкове законодавство. 

Слід зауважити, що співпраці у сфері оподаткування присвячена глава 4 розділу V Угоди про 
асоціацію. При цьому аналіз її положень свідчить про те, що основна частина її вимог стосується 
непрямих податків. Поряд із цим Угода зачіпає такі питання, як обмін податковою інформацією, 
співробітництво у сфері боротьби з економічними злочинами тощо. Усі вони так чи інакше мають 
вплив і на будівельну галузь. 

Зокрема, у частині акцизів, для будівельної галузі має значення зобов’язання держави відпо-
відно до доповнення XXVIII до глави 4 Угоди про асоціацію наблизити законодавство України 
до стандартів актів ЄС, таких як: Директива 2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 р. щодо загальних 
умов акцизного збору, що скасовує Директиву 92/12/ЄЕС, та Директива 2003/96/ЄС від 27 жов-
тня 2003 р. про реструктуризацію системи Співтовариства щодо оподаткування енергетичних 
продуктів і електроенергії [11]. Ці вимоги передбачають правила визначення бази оподатку-
вання, перелік операцій, що підлягають оподаткуванню акцизним зборами, а також мінімальні 
ставки.

Аналіз, що проводився експертами, засвідчує: практично всі мінімальні ставки ЄС на спо-
живання підакцизних товарів істотно перевищують українські акцизи. Наприклад, це стосуєть-
ся акцизів на енергетичні продукти. Так, на виконання Директиви 2003/96/ЄС Україна повинна 
встановити ставки акцизних податків не нижче передбачених директивою. При цьому ставки 
енергетичного податку встановлені залежно від енергетичної складової продукту, а також цілі 
використання. Наприклад, мінімальні ставки щодо палива для двигуна повинні становити (євро 
за 1 000 л): етиловий бензин – 421, газойль – 330, гас – 330, скраплений газ – 125 [1; 3]. Пільгові 
умови передбачені для палива, яке використовується у таких галузях: сільське господарство; ста-
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ціонарні двигуни; машини, які використовуються у будівництві, громадських роботах; машини, 
які використовуються поза громадськими дорогами.

Натомість чинний Податковий кодекс України передбачає такі ставки (євро за 1 000 л): бензи-
ни – від 30 (авіаційний бензини) до 198 (бензин для двигунів), газойль – від 98 до 128, гас – від 19 
до 182, скраплений газ – 44 [7]. Таким чином, акцизи на споживання палива для двигунів в Україні 
можуть істотно зрости: у середньому в два-три рази. Як зазначено вище, для машин, які викорис-
товуються у будівництві, європейське законодавство допускає встановлення пільг. Цей фактор 
має суттєве значення для розрахунку собівартості будівельних робіт та впливає на визначення 
кінцевої ціни для замовника об’єкта будівництва. 

Важливим є те, що Угода про асоціацію не визначає конкретні терміни для зближення ставок 
акцизів, а лише обмежується таким формулюванням: «Положення Директиви повинні імплемен-
туватися поступово, з огляду на потреби України в сфері захисту навколишнього середовища та 
енергоефективності» [11].

У частині податку на додану вартість (далі – ПДВ), то, як відомо, він є основним для функціо-
нування внутрішнього ринку ЄС. Свого часу Іспанія була вимушена ввести ПДВ у 1986 р. для 
того, аби увійти до складу ЄС. Згідно з доповненням XXVIII до глави 4 Угоди про асоціацію, 
Україна повинна наблизити законодавство до стандартів, закріплених такими актами ЄС: Дирек-
тива 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про загальну систему ПДВ; Директива 2007/74/ЄС від 
20 грудня 2007 р. про звільнення від ПДВ і мит на товари, що ввозяться особами, які подорожують 
із третіх країн; Директива 86/560/ЄЕС від 17 листопада 1986 р. про гармонізацію законодавства 
країн-учасниць щодо податків з обороту – заходів щодо відшкодування ПДВ суб’єктам оподатку-
вання, заснованих поза територією Співтовариства [11]. Стосовно останньої директиви, то гар-
монізація ПДВ вимагається для уникнення спотворення конкуренції, аби не нашкодити вільному 
обігу товарів на внутрішньому ринку ЄС.

На користь України у сфері ПДВ є те, що Директива про систему ПДВ багато в чому зна-
йшла своє відображення у положеннях Податкового кодексу України [7]. Адже як і Податковий 
кодекс України, Директива визначає поставку товарів як передачу права розпорядження товарами 
як власника, а поставку послуг – як будь-яку трансакцію, що не є постачанням товарів. Згідно 
з Директивою мінімальна ставка ПДВ повинна становити не менше 15 %. Пільгова ставка в розмі-
рі не менше 5 % може застосовуватися до вичерпного переліку операцій. Слід зауважити, що для 
національної будівельної галузі це питання має істотне значення, адже на даний момент в частині 
оподаткування житлового будівництва діє відповідна податкова пільга. 

Угода про асоціацію зачіпає також і сферу відшкодування ПДВ. У статті 351 робиться окремий 
акцент на тому, що Україна повинна вдосконалити процедуру відшкодування ПДВ, усунути на-
копичені заборгованості, забезпечити ефективний збір податків і посилити боротьбу з податковим 
шахрайством і ухиленням від сплати податків. Слід зауважити, що Україна вже зробила ряд кроків 
на шляху вдосконалення відшкодування ПДВ, прийнявши Закон від 31 липня 2014 р. № 1621-VII 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів Украї-
ни» [5], який кардинально змінив порядок адміністрування ПДВ і ввів ПДВ-рахунки. Наступним 
кроком стала розробка підзаконних нормативно-правових актів на виконання цього Закону, яка 
дала змогу запровадити цей механізм на практиці. 

Одним із напрямів запровадження європейських стандартів до податкового законодавства є 
обмін інформацією. Так, відповідно до ст. 127 Угоди про асоціацію, Україна зобов’язується дотри-
муватися міжнародних стандартів у сфері боротьби з ухиленням від сплати податків, до яких, се-
ред іншого, відноситься Угода Організації економічного співробітництва і розвитку (далі – Угода 
ОЕСР) про обмін інформацією з питань оподаткування. Як зазначається, Угода ОЕСР на сьогодні 
є зразком міжнародного механізму обміну інформацією [11]. Зазвичай такі угоди укладаються 
у разі відсутності угоди про уникнення подвійного оподаткування, що містить положення про 
обмін інформацією. Як правило, такі угоди укладаються між країнами ОЕСР і так званими оф-
шорними юрисдикціями. Для України обмін інформацією можливий відносно 105 юрисдикцій 
з огляду на 73 угоди про уникнення подвійного оподаткування та Конвенції про взаємну адміні-
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стративну допомогу в податкових питаннях [3]. При цьому нині обмін податковою інформацією 
забезпечений з усіма країнами ЄС. 

Водночас зазначений напрям зазнає поступових змін у самій Європі. Так, серед запропонова-
них 21 червня 2017 р. Єврокомісією змін Директиви про адміністративне співробітництво у по-
даткових справах. У березні 2018 р. Рада ЄС досягла політичної згоди щодо внесення змін до 
Директиви Ради 2011/16/ЄС [10]. Ця Директива ввела обов’язковий автоматичний обмін інформа-
цією в сфері оподаткування транскордонних операцій. Метою внесення змін є зобов’язання посе-
редників у таких транскордонних операціях надавати звітність про потенційно агресивні методи 
податкового планування. У проекті змін немає чіткого визначення поняття «методи агресивно-
го податкового планування», але існує перелік «характерних ознак», які слугують індикаторами 
ухилення від оподаткування або податкових зловживань. До них, серед іншого, відносяться ме-
ханізми, які: 1) передбачають транскордонний платіж на користь одержувача, який знаходиться 
в державі з нульовим або низьким рівнем оподаткування; 2) дають змогу заявити амортизаційні 
відрахування щодо одного і того самого активу в більш ніж однієї юрисдикції; 3) дають змогу 
декільком платникам податків вимагати звільнення від подвійного оподаткування стосовно однієї 
і тієї ж статті доходів в декількох юрисдикціях [10]. Як вбачається, пропоновані заходи є одним 
зі способів інформування щодо усунення від подвійного оподаткування будь-яким із методів, що 
передбачаються фінансово-правовою теорією (зокрема, М. Кучерявенко та О. Орлюк серед них 
наводять відрахування, звільнення, кредит, знижку [12, с. 340]).

Ці зміни були розроблені на основі Заходу 12 Плану дій ОЕСР з протидії розмивання бази опо-
даткування та виведення прибутку з-під оподаткування («План дій BEPS»). Україна взяла на себе 
зобов’язання імплементувати так званий мінімальний стандарт. І хоча Захід 12 Плану дій BEPS 
не є частиною цього мінімального стандарту, українські бізнес-групи з присутністю в ЄС пови-
нні ретельно переглянути й адаптувати свої методи планування і структурування, які пов’язані 
з ЄС. Зазначимо, що обмін інформацією має значення для будівельної галузі, адже діяльність у цій 
сфері передбачає як залучення іноземних інвестицій, так і можливість вітчизняним будівельним 
компаніям працювати за кордоном. Особливого сенсу це набуло із введенням Єврокодів. Також 
слід зазначити, що Україна підтвердила намір провести перший обмін податковою інформацією 
у 2020 р. за підсумками 2019 р. 

Висновки. Впровадження Єврокодів до вітчизняної будівельної галузі є прикладом імплемен-
тації у правовому розрізі технічних стандартів, що здійснюють активний вплив на рівень роз-
витку будівельної галузі та її інвестиційну складову. Серед факторів, що напряму впливають на 
інвестування коштів до будівельної сфери, є також рівень податків на нерухомість, оподаткування 
діяльності у сфері будівництва, податкові канікули, пільгове оподаткування тощо.

Запровадження європейських стандартів у галузі оподаткування є одним із напрямів, за яким 
Україна взяла на себе відповідні зобов’язання в частині виконання положень Угоди про асоціацію. 
Усі напрями гармонізації європейських стандартів у сфері оподаткування здійснюють прямий чи 
непрямий вплив на розвиток будівельної галузі в Україні. Зокрема, в частині зміни справляння 
акцизів значення матиме можливість запровадження пільгових ставок для енергетичного палива 
для машин, використовуваних в будівництві, яке це передбачено європейським законодавством. 
Цей фактор має суттєве значення для розрахунку собівартості будівельних робіт та впливає на 
визначення кінцевої ціни для замовника об’єкту будівництва. При цьому позитивним фактором є 
відсутність чітких строків для зближення ставок акцизів. 

У частині ПДВ значення має подальша імплементації положень Директиви 2006/112/ЄС від  
28 листопада 2006 р. про загальну систему ПДВ, яка багато в чому вже знайшла свого відобра-
ження в положеннях Податкового кодексу України. Водночас доцільним є перегляд базової ставки 
для ПДВ в Україні шляхом її зменшення до 15 %, передбаченої як мінімальна Директивою. Поряд 
із цим вимагає вирішення питання щодо можливості подальшого застосування пільги в частині 
оподаткування житлового будівництва, з урахуванням вичерпного переліку операцій, щодо яких 
Директивою визначено можливість застосування пільгової ставки у розмірі не менше 5 %.

Обмін інформацією з метою уникнення від оподаткування має значення і для будівельної га-
лузі, адже діяльність у цій сфері передбачає як залучення іноземних інвестицій, так і можливість 
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вітчизняним будівельним компаніям працювати за кордоном. Особливого сенсу це набуло із вве-
денням Єврокодів, впровадження яких оцінюється як позитивний крок на шляху створення спри-
ятливих умов для інвестування з боку європейських компаній, а також виходу українських забу-
довників на європейські ринки. 
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Кушнір І. М. Імплементація європейських стандартів до національного податкового законодавства та 
їх вплив на розвиток будівельної галузі України

Статтю присвячено комплексному дослідженню напрямів імплементації європейських стандартів до на-
ціонального податкового законодавства та визначення їх впливу на розвиток будівельної галузі України. Аргу-
ментується, що впровадження Єврокодів до вітчизняної будівельної галузі є прикладом імплементації у право-
вому розрізі технічних стандартів, що здійснюють активний вплив на рівень розвитку будівельної галузі та її 
інвестиційну складову. Серед факторів, що напряму впливають на інвестування коштів до будівельної сфери, 
визначаються рівень податків на нерухомість, оподаткування діяльності у сфері будівництва, податкові каніку-
ли, пільгове оподаткування тощо.

Досліджуються шляхи впровадження європейських стандартів до національного податкового законодав-
ства у частині справляння акцизів, податку на додану вартість. Доводиться, що всі напрями гармонізації євро-
пейських стандартів у сфері оподаткування здійснюють прямий чи непрямий вплив на розвиток будівельної 
галузі в Україні. Окреслюються проблеми, що потребують нормативного визначення, зокрема в частині закріп-
лення пільг стосовно житлового будівництва. Наголошується, що пропонований європейськими органами та 
Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовари-
ством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, обмін інформацією з метою уникнення 
від оподаткування має значення і для будівельної галузі, адже діяльність у цій сфері передбачає як залучення 
іноземних інвестицій, так і можливість вітчизняним будівельним компаніям працювати за кордоном. Особли-
вого сенсу це набуло із введенням Єврокодів, впровадження яких оцінюється як позитивний крок на шляху 
створення сприятливих умов для інвестування з боку європейських компаній, а також виходу українських за-
будовників на європейські ринки.

Ключові слова: будівельна галузь, імплементація, оподаткування, європейські стандарти, непрямі податки, 
Угода про асоціацію.

Kushnir I. The implementation of European standards by national tax legislation and their influence on the 
development of construction industry of Ukraine 

The article is devoted to the integrated study of the directions of implementation of European standards of national 
tax legislation and determine their effect on the development of construction industry of Ukraine. It’s argued that 
the introduction of the Eurocodes in the domestic construction industry is an example of implementation in the legal 
framework, technical standards that are considerable impact on the level of development of the construction industry 
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and its investment component. Among the factors that directly affect the investment in the construction industry, de-
termines the level of property taxes, the taxation of activity in the construction sector, tax holidays, preferential tax 
rates and the like. 

Explore ways to implement the European standards in the national legislation in terms of levying excise tax, 
value added tax. Have all directions of harmonization of European standards in the field of taxation exercise direct 
or indirect influence on the development of construction industry in Ukraine. Identifies issues that require statutory 
definition, particularly in terms of securing benefits in respect of housing. It is emphasized that the proposed European 
data protection authorities and Association Agreement the exchange of information with the purpose of tax avoidance 
is of great importance to the construction industry, because the activity in this area involves attracting foreign invest-
ment, and the possibility of a domestic construction companies to work abroad. Special meaning it has acquired since 
the introduction of the Eurocodes, implementation of which is assessed as a positive step towards creating favorable 
conditions for investments by European companies, as well as the Ukrainian builders in the European markets. 

Key words: construction industry, implementation, taxation, European standards, indirect taxation, Association 
Agreement.
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ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Незважаючи на події лютого – березня 2014 р. в Автономній Респуб-
ліці Крим (далі – АРК) та місті Севастополі, які мали наслідком анексію цієї частини території 
України, прокуратура АРК України не призупинила свою діяльність: вона проводить процесуальні 
дії у низці проваджень щодо злочинів проти людяності та воєнних злочинів на тимчасово окупо-
ваній території півострова Крим, зокрема й відкритих на підставі звернень громадян із тимчасово 
окупованої території, про порушення законодавства України при встановленні фактів народження 
або смерті, про порушення законодавства України під час оформлення шлюбних відносин, роз-
лучення або опіки щодо осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території півострова, 
в окремих кримінальних провадженнях, які стосуються збройного конфлікту/тимчасової окупації 
території півострова Крим, а також щодо порушення порядку в’їзду та виїзду з цієї території. Тож 
актуальність дослідження специфіки правового регулювання діяльності прокуратури АРК поля-
гає у тому, що, незважаючи на всі перешкоди та ситуацію, що склалася, цей орган продовжує своє 
активне функціонування із неокупованої території. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз наукової літератури засвідчив, що з мо-
менту окупації Кримського півострову досліджень правового регулювання та діяльності прокура-
тури АРК фактично не здійснювалося, а до «окупованих територій» у працях передусім віднесено 
окремі території Луганської та Донецької областей. Тож здійснення відповідного дослідження 
щодо прокуратури АРК є необхідним у сучасних вітчизняних умовах. Окремі аспекти специфіки 
діяльності прокуратури АРК у після окупаційний період у своїх працях розглядали такі науковці 
та дослідники, як: А. Дуда, С. Горобчишина, Т. Гришина, Т. Гучакова, О. Єні, Ю. Каздобіна, Л. Не-
цька, О. Смірнов, Ю. Тищенко та ін. Проте відсутність актуальних комплексних досліджень на цю 
тему обумовлює необхідність звернення до неї.

Метою статті є визначення специфіки розвитку сучасного стану правового регулювання  
діяльності прокуратури АРК України, а також позитивних та негативних аспектів такого право-
вого явища.

Основні результати дослідження. Прокуратуру АРК було передислоковано до Києва від-
повідно до наказу виконувача обов’язків Генерального прокурора України від 12 червня 2014 р. 
№ 33, а територіальні прокуратури у структурі прокуратури автономії на сьогодні не функціону-
ють взагалі [1, с. 33–34]. Як зазначається у відкритих джерелах, у зв’язку з окупацією території 
півострова Крим кримінальні справи (провадження), а також матеріали за позовами органів про-
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куратури АРК залишилися на території півострова та не були переміщені до міста Києва [2]. 
Проте прокуратура автономії продовжила підтримання державного обвинувачення в суді та пред-
ставництво інтересів держави і громадянина в окремих справах (провадженнях), які на моменту 
початку окупації Російською Федерацією території півострова Крим уже розглядалися у судах, що 
розташовані на материковій частині України. 

Структура та штатна чисельність регіональних прокуратур, зокрема й прокуратури АРК із 
дислокацією у місті Київ, на сьогодні визначається наказами Генеральної прокуратури України 
відповідно до Закону України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII «Про прокуратуру» [3]. У статті 
14 останнього, зокрема, встановлено, що загальна чисельність працівників органів прокурату-
ри становить не більше 15 000 осіб. Відштовхуючись від цієї кількості, Генеральна прокурату-
ра України і визначає кількість працівників прокуратури АРК. На веб-ресурсі прокуратури АРК 
загальна кількість працівників не вказана, проте відомо, що її структуру становлять Прокурор 
АРК, Перший заступник прокурора АРК, Заступник прокурора АРК, Відділ роботи з кадрами, 
Відділ організаційно-правового забезпечення, статистики та ведення Єдиного реєстру досудових 
розслідувань, Управління нагляду у кримінальному провадженні, Відділ нагляду за додержанням 
законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції, Відділ нагляду за додержанням за-
конів органами Служби безпеки України, державної прикордонної та фіскальної служб, Управлін-
ня з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального 
керівництва, Слідчий відділ, Відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях 
слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення, Відділ представництва інтер-
есів громадян та держави в суді, прокурори прокуратури АРК, Секретаріат (на правах відділу), 
Відділ фінансування та бухгалтерського обліку, Відділ матеріально-технічного забезпечення та 
соціально-побутових потреб, Режимно-таємна частина (на правах відділу), Головний спеціаліст 
з питань інформатизації та Прес-секретар (на правах головного спеціаліста) [4]. У науковій літе-
ратурі зазначається, що станом на червень 2015 р. структурою та штатним розписом прокуратури 
АРК в апараті прокуратури було передбачено 35 посад, із них 25 посад оперативних працівників, 
8 посад державних службовців та 2 посади технічних працівників, а вже станом на липень 2017 р. 
штатна чисельність працівників апарату прокуратури АРК становила 57 посад, із яких 35 перед-
бачено для прокурорсько-слідчих працівників, а 18 – для державних службовців (допоміжних 
працівників) і технічних працівників [1, с. 33]. Із цього можна зробити такі висновки: по-перше, 
про існування тенденції до значного збільшення кількості персоналу прокуратури АРК; по-друге, 
розширення штату прокуратури свідчить про збільшення обсягів та масштабів її діяльності, що 
також є позитивною тенденцією. 

Специфіка правового регулювання діяльності прокуратури АРК обумовлює наявність як 
позитивних, так і негативних аспектів. До позитивних нами віднесено такі:

1. Незважаючи на окупацію всієї території АРК, її прокуратура продовжила свою діяльність, 
при чому, як свідчать статистичні дані, досить успішно.

2. Вітчизняним законодавцем прийнято низку нормативно-правових актів, що обумовлюють 
специфіку правового регулювання діяльності прокуратури АРК, які ми пропонуємо поділити на 
три групи: 1) нормативно-правові акти та документи, які врегульовують діяльність прокуратури 
загалом – сюди пропонуємо віднести нормативно-правову основу функціонування прокуратури, 
оскільки нами встановлено, що відмінностей між регулюванням діяльності прокуратури АРК 
та інших прокуратур фактично не існує; 2) спеціальні нормативно-правові акти та зміни до вже  
існуючих, прийняті після агресії Російської Федерації відносно України, та окупації її територій – 
нами встановлено, що окремі норми законодавства були прийняті саме для регулювання діяльнос-
ті прокуратури АРКв умовах передислокації; 3) рішення міжнародної спільноти щодо засудження 
дій Російської Федерації та акти вітчизняного законодавства, прийняті як реакція на окупацію 
та анексію території АРК – ці норми не врегульовують безпосередньо прокурорську діяльність, 
проте є передумовою функціонування прокуратури АРК на підконтрольній Україні території. Все 
наведене вище свідчить про те, що загалом правове регулювання діяльності прокуратури АРК 
здійснюється на досить високому рівні, а українською владою здійснено чимало позитивних кро-
ків для міжнародного засудження дій Російської Федерації.
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3. Існує позитивна тенденція до збільшення кадрового ресурсу прокуратури АРК та посилення 
її активності у питаннях відкриття провадження щодо правопорушень, поновлення прав грома-
дян – мешканців Кримського півострова та виявлення фактів незаконного привласнення держав-
ного майна, яке перебуває на тимчасово окупованій території Кримського півострова, що, зокре-
ма, є наслідком належного правового регулювання її діяльності.

Водночас варто виокремити й негативні аспекти, притаманні правовому регулюванню 
діяльності прокуратури АРК:

1. Незважаючи на прийняття дійсно великої кількості нормативно-правових актів, їхній зміст 
мало враховує специфіку діяльності АРК. Для порівняння, діяльність прокуратури на окупованих 
територіях Луганської та Донецької областей є врегульованою значно деталізованішим чином. 
Проте порівнювати складнощі діяльності обох органів недоцільно з огляду на те, що в Луганській 
та Донецькій областях на сьогодні окуповано лише окремі території, тоді як АРК – повністю, вна-
слідок чого прокуратурі доводиться функціонувати в місті Києві. 

2. Згідно з Постановою Верховної Ради України від 21 травня 2015 р. № 462-VIII «Про Заяву 
Верховної Ради України “Про відступ України від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним 
пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основополож-
них свобод”» [5], прокуратурам Луганської та Донецької областей було надано широкий дозвіл 
щодо відступу від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і по-
літичні права [6] та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод [7]. Водночас 
відносно прокуратури АРК лише вказано, що повну відповідальність за дотримання прав людини 
і виконання відповідних міжнародних договорів на анексованій та тимчасово окупованій терито-
рії України несе Російська Федерація. Тобто прокуратурі АРК такий відступ не заборонено прямо, 
проте очевидно, що на практиці кожен такий випадок варто буде аргументувати на суді. Саме тому 
вважаємо негативним надання прокуратурам Луганської та Донецької областей більшої кількості 
повноважень щодо відступу України від взяття окремих зобов’язань, аніж прокуратурі АРК.

3. Незважаючи на позитивні результати діяльності прокуратури АРК, її вплив на окупаційну 
владу відсутній. Саме тому виграні Україною справи повністю ігноруються іншою стороною. 
Тож необхідними є додаткові міжнародно-правові інструменти, які зобов’яжуть владу Російської 
Федерації виконувати рішення судових установ, прийняті на користь України.

Висновки. Підсумовуючи дослідження специфіки правового регулювання діяльності проку-
ратури АРК, варто зазначити, що загалом воно здійснюється на досить високому рівні. Останніх 
чотири роки вітчизняним законодавцем та міжнародною спільнотою здійснюються злагоджені 
заходи щодо протидії Російській Федерації як агресору та поверненню АРК під контроль україн-
ської влади. Нами встановлено, що специфіка правового регулювання діяльності прокуратури 
АРК водночас характеризується як наявністю позитивних, так і негативних аспектів.

Окреслюючи позитивні аспекти, варто відзначити, що головним досягненням вітчизняної вла-
ди є все ж функціонування цього органу, при чому доволі успішне. Вітчизняна нормативно-право-
ва база дає змогу прокуратурі АРК реалізовувати свою компетенцію з Києва, а прийняття низки 
нормативно-правових актів та змін до законодавства обумовлює ефективне вирішення поставле-
них завдань.

Водночас до негативних аспектів віднесемо обмеженість можливостей щодо реалізації на 
практиці своєї компетенції та суттєві відмінності у можливостях, порівняно з прокуратурами Лу-
ганської та Донецької областей. Крім того, важливим є сильніший тиск на країну-агресора з боку 
міжнародної спільноти, адже на сьогодні окуповані території так і залишаються окупованими, 
незважаючи на протидію України в особі її державних органів, зокрема й прокуратури АРК.
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У статті проаналізовано специфіку сучасного стану правового регулювання діяльності прокуратури Авто-
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Mamedov G. Legal analysis of the current state of legal regulation of the activity of the Prosecutor’s Office of 
the Autonomous Republic of Crimea of Ukraine

In the article the specifics of the current state of legal regulation of the activities of the Prosecutor’s Office of the  
Autonomous Republic of Crimea are analyzed. The positive and negative aspects of such legal regulation are deter-
mined. Their essence is revealed.

Despite the events of February-March 2014 in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, 
which resulted in the annexation of this part of the territory of Ukraine, the Prosecutor’s Office of the Autonomous 
Republic of Crimea of Ukraine did not suspend its activities and conduct procedural actions in a number of proceedings 
against crimes against humanity and war crimes the temporarily occupied territory of the Crimean peninsula, including 
those opened on the basis of appeals from citizens of the temporarily occupied territory, violation of the legislation of 
Ukraine in establishing the facts on custody or death, violation of the legislation of Ukraine during the registration of 
marital relations, divorce or custody of persons who are in the temporarily occupied territory of the peninsula, in certain 
criminal proceedings concerning armed conflict / temporary occupation of the Crimean peninsula, as well as violation 
of the order of exit from this territory.

Over the past 4 years, domestic legislators and the international community have taken coordinated measures to 
counter the Russian Federation as an aggressor and the return of the Autonomous Republic of Crimea under the control 
of the Ukrainian authorities. We have found that the specificity of legal regulation of the activity of the Prosecutor’s 
Office of the Autonomous Republic of Crimea is characterized both by the presence of positive and negative aspects.

Emphasizing the positive aspects, it is worth noting that the main achievement of domestic power is still the func-
tioning of this body, which is quite successful. The domestic regulatory framework allows the Prosecutor’s Office of the 
Autonomous Republic of Crimea to exercise its competence from Kyiv, and the adoption of a number of legal acts and 
changes to the legislation provides an effective solution to the tasks set.

The negative aspects include the limited ability to implement in practice their competences and significant diffe-
rences in opportunities compared with the prosecutor’s offices of Luhansk and Donetsk oblasts. Moreover, it is more 
important to put pressure on the aggressor country on the part of the international community, since today the occupied 
territories remain occupied, despite the opposition of Ukraine in the person of its state bodies, including the Prosecutor’s 
Office of the Autonomous Republic of Crimea.

Key words: legal regulation, prosecutor’s office, prosecutor’s office activity, Crimea, prosecutor.
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ДО ПИТАННЯ ПРО НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ПОНЯТТЯ «УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ» НА СХОДІ УКРАЇНИ 

Постановка проблеми. У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації у Донецькій і Лу-
ганській областях надзвичайно гостро постало питання правового регулювання статусу осіб, що 
безпосередньо беруть участь у цій так званій «гібридній» війні на сході України. Віднедавна та-
ким особам надається статус учасника бойових дій.
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Микитюк Д. Ю. До питання про нормативно-правове регулювання поняття «учасник бойових дій»...

Актуальність такого питання зумовлена, по-перше, потребою у реалізації основоположного 
конституційного принципу соціального захисту державою громадян України, які перебувають на 
службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей. 
По-друге, становленням механізму набуття, реалізації та позбавлення статусу учасника бойових 
дій з урахуванням міжнародних стандартів та напрацювань, що обумовлене ратифікованими між-
народними документами та членством України в міжнародних організаціях. По-третє, потребою 
у чіткому законодавчому формулюванні та розробці механізму регулювання нових суспільних 
відносин, що виникли у зв’язку з проведення антитерористичної операції (далі – АТО) на сході 
країни. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Адміністративно-правовий статус особи дослі-
джувався такими вченими, як В. Авер’янов, О. Андрійко, Н. Армаш, Г. Атаманчук, О. Бандурка, 
Д. Бахрах, Ю. Битяк, І. Бородін, М. Бояринцева, І. Голосніченко, П. Діхтієвський, Ю. Дьомін, 
Є. Додін, Р. Калюжний, Л. Кисіль, Л. Коваль, А. Комзюк, Є. Кубко, Д. Лук’янець, В. Манохін, 
В. Опришко, І. Пахомов, Г. Петров, А. Селіванов, В. Стефанюк, Ю. Тихомиров, М. Тищенко, 
В. Цвєтков, Ю. Шемчушенко та ін. Однак тематиці адміністративно-правового регулювання ста-
тусу учасників АТО нині присвячені лише поодинокі наукові публікації і цей напрям вітчизняної 
юридичної науки ще перебуває на стадії розвитку. Водночас існують наукові доробки у сфері нор-
мативно-правого забезпечення права на соціальний захист учасників АТО та членів їхніх сімей 
(до прикладу, публікації Д. Чижова) [1].

Мета статті – аналіз нормативно-правового регулювання поняття «учасник бойових дій» на 
сході України.

Основні результати дослідження. Указом Президента України від 20 березня 2003 р. «Про 
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року “Про невідкладні 
заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України” 
у ст. 1 Закону України “Про боротьбу з тероризмом”» було запроваджено поняття «антитерорис-
тична операція» як комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попереджен-
ня, запобігання та припинення терористичної діяльності, звільнення заручників, забезпечення 
безпеки населення, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичної діяльності 
[2, c. 314–315]. Саме ці нормативні акти спричинили подальшу активну правотворчу діяльність 
у сфері безпеки та оборони України загалом і в правовому регулюванні статусу учасників вказа-
них подій зокрема. Так, були внесені зміни і до Закону України від 1 лютого 1994 р.   «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон про ветеранів війни) [3], де чітко 
зазначалося про отримання статусу учасника бойових дій тими особами, що брали безпосередню 
участь в АТО на сході України. 

Така активна правотворчість призвела до певної суперечливості понять – учасник АТО отри-
мував посвідчення учасника бойових дій, тобто посвідчення, що видається особі під час збройно-
го конфлікту у той час, як державою такий збройний конфлікт не визнавався.

Лише в Законі України від 18 січня 2018 р. «Про особливості державної політики із забез-
печення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях» [4] вперше було зазначено, що «Російська Федерація чинить злочин агре-
сії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території за допомогою збройних 
формувань Російської Федерації, що складаються з регулярних з’єднань і підрозділів, підпоряд-
кованих Міністерству оборони Російської Федерації, підрозділів та спеціальних формувань, під-
порядкованих іншим силовим відомствам Російської Федерації, їхніх радників, інструкторів та 
іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, 
підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також за допомогою оку-
паційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функ-
ціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконт-
рольні Російській Федерації самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій 
на тимчасово окупованих територіях України».

Викладене дає змогу зробити висновок, що «учасник антитерористичної операції» є швидше 
поняттям філологічним, аніж юридичним, незважаючи на те, що саме в такому формулюванні 
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воно присутнє у назві ще донедавна головного координаційного органу країни у цій сфері в сис-
темі органів виконавчої влади. 

Як відомо, Україна належить до романо-германської правової сім’ї, де основним джерелом 
права є нормативно-правовий акт. Тому такий понятійний дисонанс, на нашу думку, потребує 
наукового дослідження та законодавчого узгодження. Враховуючи сучасний стан вітчизняного 
законодавства, в подальшому у статті буде аналізуватися поняття саме учасника бойових дій на 
сході України.

Наразі єдиним нормативно-правовим актом, який встановлює коло осіб, яким надається статус 
учасника бойових дій на сході України, є Закон про ветеранів війни, відповідно до якого учасни-
ками бойових дій визнаються:

– військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил Украї-
ни, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки Украї-
ни, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, вій-
ськовослужбовці військових прокуратур, особи рядового та начальницького складу підрозділів 
оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері дер-
жавної митної справи, поліцейські, особи рядового, начальницького складу, військовослужбов-
ці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони Украї-
ни, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції 
у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, від-
січі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазна-
чених заходів (п. 19 ст. 6);

– особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для 
захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо 
в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі до-
бровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх 
справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань та правоохоронних органів (п. 20 ст. 6).

Крім того, в Законі про ветеранів зазначаються й інші категорії осіб, що визнаються на законо-
давчому рівні як такі, що були задіяні у збройному конфлікті на сході України, зокрема це особи 
з інвалідністю та учасники війни.

Аналізуючи повний перелік категорій осіб, визначених у Законі про ветеранів війни, можна  
дійти висновку, що поза увагою законодавця залишилася категорія осіб, які є членами добро-
вольчих формувань, беруть участь в операції Об’єднаних Сил, але не входять ані до військових 
і правоохоронних формувань України, утворених відповідно до законів України; ані до добро-
вольчих формувань, що в подальшому включені до Збройних Сил України та інших військових 
і правоохоронних формувань (далі – особи з добровольчих формувань). 

Утім, слід визнати, що законодавець не залишив повністю поза увагою цю категорію осіб. 
Зокрема, участь осіб з добровольчих формувань у бойових діях опосередковано визнається при 
наданні їм статусу осіб з інвалідністю внаслідок поранення, контузії або каліцтва (п. 13 ст. 7 Зако-
ну про ветеранів), а в разі їхньої смерті (загибелі) – при наданні їх рідним статусу сім’ї загиблого 
(ст. 10 Закону про ветеранів). Крім того, на сьогодні вже склалася практика, коли обласні державні 
адміністрації ухвалюють рішення щодо надання статусу учасника бойових дій особам з добро-
вольчих формувань із метою їх соціальної підтримки на місцевому рівні [5]. Однак зазначеного 
вище регулювання недостатньо з огляду на таке. 
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В Україні найвищу юридичну силу має Конституція України. Закони та інші нормативно-пра-
вові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (ст. 8 Основного 
Закону). Відповідно до ст. 17 Конституції України:

1. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покла-
даються на Збройні Сили України. 

2. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на від-
повідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності 
яких визначаються законом. 

3. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних фор-
мувань, не передбачених законом [6].

Таким чином, Основний Закон країни прямо забороняє діяльність будь-яких утворень, що не є 
частиною регулярних військ України. 

Виходячи з положень п. 20 ст. 6 Закону про ветеранів війни (особи, які у складі добровольчих 
формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення, за умови, що в подальшому 
такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства вну-
трішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів 
України військових формувань та правоохоронних органів), стає зрозумілим, що для отримання 
статусу учасника бойових дій особою, що перебувала в складі добровольчого формування, необ-
хідне дотримання двох умов: 

– фактичної умови, що полягає у безпосередній участі особи в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебування безпосередньо в районах АТО у період її проведення;

– юридичної умови – включення добровольчого формування до складу Збройних Сил Украї-
ни, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів [7].

Будь-якого іншого механізму отримання статусу учасника бойових дій для осіб з добровольчих 
формувань, що фактично перебували у зоні проведення АТО, однак юридично не були включені 
до регулярних військами України, немає. Тому дії таких осіб юридично підпадають під дію де-
кількох кримінально-правових норм, які встановлюють кримінальну відповідальність за створен-
ня різних злочинних об’єднань, участь та діяльність у них, а саме статті 255 (створення злочинної 
організації), 257 (бандитизм), 2583 (створення терористичної групи чи терористичної організації), 
260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), 262 (викраден-
ня, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи раді-
оактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим 
становищем), 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речо-
винами) Кримінального кодексу України [8].

В українській юридичній науці тривають дискусії щодо законності чи незаконності згаданих 
вище формувань із погляду міжнародного гуманітарного права, особливо це стосується науки 
кримінального права. І більшість учених доходить думки, що такі утворення є легальними із са-
мого початку їхнього створення, апелюючи до положень ст. 2 Женевської Конвенції «Про пово-
дження з військовополоненими». Ця стаття може бути застосована до збройного конфлікту на час-
тині східних територій Донецької та Луганської областей, адже він має міжнародний характер, бо 
воюючою стороною є суб’єкт міжнародного права, іноземна держава – Російська Федерація, яку 
підтримує частина населення східних українських територій, де відбувається збройний конфлікт. 
Стаття 2, загальна для всіх Женевських конвенцій 1949 р., стверджує, що міжнародний збройний 
конфлікт – це збройний конфлікт, що виникає «між двома або декількома Високими Договірни-
ми Сторонами». Крім того, такі добровольчі формування відповідають усім ознакам комбатантів 
(від франц. combattant – боєць, воїн), визначених у Женевських конвенціях, і головною метою їх 
створення і діяльності є не порушення громадської безпеки, а захист суверенітету, територіальної 
цілісності та незалежності України, захист її законних кордонів [9].
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На жаль, точні дані щодо кількості осіб, що брали участь в АТО у складі добровольчих форму-
вань, відсутні. Переважно відомості щодо таких формувань надходили із засобів масової інфор-
мації. Відомо, що з початком активних бойових дій на сході України такі численні добровольчі 
формування як «Айдар», «Донбас» перетворилися на військові частини силових структур, проіс-
нувавши лише певний час автономно. Але на сьогодні правовий статус осіб із таких підрозділів, 
як Добровольчий український корпус (далі – ДУК або ДУК Правий Сектор), ОУН і Українська 
добровольча армія (далі – УДА), так і залишається у невизначеному стані, навіть незважаючи на 
те, що багато осіб з ДУК вже підписали контракти з Міністерством оборони України.

Однак доти, доки такі добровольчі формування будуть перебувати поза узгодженим правовим 
полем, не будуть внесені зміни щодо переліку осіб, які визнаються учасниками АТО у Закон про 
ветеранів війни, а також допоки не буде прийнятий відповідний нормативно-правовий акт, де буде 
визначений уніфікований механізм отримання статусу учасника бойових дій для осіб із таких  
добровольчих формувань з метою приведення вітчизняного законодавства у повну відповідність 
до міжнародних стандартів, підвищення рівня їх ефективності та боєздатності в зоні бойових дій, 
реальна кількість таких осіб залишатиметься поза офіційною статистикою.

Висновки. Таким чином, враховуючи, що на теренах незалежної України бойові дії розгор-
таються вперше, надзвичайно важливого значення набувають наукові напрацювання задля на-
лежного регулювання абсолютно нових суспільних відносин. Передусім необхідно вдосконалити 
нормативно-правові акти з метою усунення неузгодженості понять «учасник АТО» та «учасник 
бойових дій». По-друге, врегулювати механізм визначення осіб із добровольчих формувань як 
учасників бойових дій, що брали участь в АТО з метою належного захисту останніми своїх прав 
та гарантій.
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Микитюк Д. Ю. До питання про нормативно-правове регулювання поняття «учасник бойових дій» на 
сході України

Здійснено аналіз нормативно-правового регулювання поняття «учасник бойових дій» на сході України. Про-
аналізовано співвідношення понять «учасник бойових дій» та «учасник антитерористичної операції»; дослідже-
но коло осіб, яким надається статус учасника бойових дій. Доведено, що поза увагою законодавця залишилася 
категорія осіб, які є членами добровольчих формувань, беруть участь в операції Об’єднаних Сил, але не вхо-
дять ані до військових та правоохоронних формувань України, утворених відповідно до законів України; ані до  
добровольчих формувань, що в подальшому включені до Збройних Сил України та інших військових та право-
охоронних формувань. Запропоновано вдосконалити нормативно-правові акти з метою усунення понятійного 
дисонансу між учасниками антитерористичної операції та учасниками бойових дій, а також врегулювати меха-
нізм визначення осіб з добровольчих формувань як учасників бойових дій, що брали участь в антитерористич-
ній операції.
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Mykytiuk D. The issue of legal framework of the notion of «participant in hostilities» in the East of Ukraine
Events that take place in the South of Donetsk and Luhansk regions with the participation of the Russian Fed-

eration cause the urgent need to review the current legislation of Ukraine in the military sphere, and to develop the 
appropriate legislation for regulation of the status of combatans. The article focuses on the scientific and theoretical 
analysis of the regulatory framework of the notion of «participant in hostilities» in the East of Ukraine in the country’s 
legislation. In addition, was analyzed the correlation between the notions of «participant in hostilities» and «partici-
pant in antiterrorist operation»; and also was investigated the range of people who are given the status of participant 
in hostilities. In the article was proved that «participant in antiterorristic operation» is rather a philological notion than 
a legal one, despite the fact that in such formulation it is present in the name of State service of Ukraine in the affairs 
of veterans of the war and participants in antiterrorist operation which is the main specialized coordinating body of 
the country in the system of executive bodies. In the paper was proved that the Legislator left out the attention of the 
category of people who are members of volunteer groups, which participate in the United Nation military operation, 
but who are not included neither in the military and law-enforcement formations of Ukraine that formed in accordance 
with the laws of Ukraine; nor to volunteer organizations that are subsequently included in the Armed Forces of Ukraine 
and other military and law enforcement units. As a result, such combatants face problems with the implementation 
of their rights on the primary stage of identification themselves as combatants after return from hostilities. Finally, in 
the paper was offered to unify the legal acts for the elimination of conceptual dissonance between the notions «the 
participants in antiterrorist operation» and «the participants in hostilities», as well as to regulate the mechanism of 
determination of unknown amount of people from volunteer groups as participants in hostilities that participated in 
antiterrorist operation in order to bring the Ukrainian legislation in accordance with international standards, to increase 
their effectiveness and combat capability in the hostilities.

Key words: antiterrorist operation, participant in hostilities, participant in antiterrorist operation, veteran of war, 
volunteer formation.
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ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Постановка проблеми. З огляду на новий етап євроінтеграційних процесів, перебування на-
шої держави в умовах перехідного періоду, розвиток громадянського суспільства та правової дер-
жави, виникнення нових викликів часу – масова вимушена внутрішня міграція українців, прове-
дення антитерористичної операції (далі – АТО) – все більшої актуальності набуває проблематика 
захисту прав людини і громадянина правозахисними інституціями. 

Важливою умовою забезпечення дієвого механізму захисту прав людини та громадянина є ви-
значення місця й ролі правозахисних організацій у системі державних органів та у громадянсько-
му суспільстві.

При цьому для концептуальних основ правозахисної діяльності особливе значення має 
з’ясування понятійно-категоріального апарату, зокрема висвітлення поняття «правозахисна орга-
нізація», що є широковживаним, але якому приділено недостатньо уваги як на законодавчому, так 
і на науковому рівнях. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичним підґрунтям статті стали праці віт-
чизняних і зарубіжних науковців у галузі загальної теорії держави і права та інших галузей права: 
С. Бойченка, С. Дубенка, О. Карпінської, В. Ковальського, А. Колодія, В. Маляренка, Л. Москви-
ча, А. Олійника, Н. Цимбалюк.

Правовий статус правозахисних громадських організацій і проблеми їх функціонування були 
предметом наукових досліджень Л. Наливайко, І. Грицай, О. Дніпрова, Є. Захарова, А. Майстрен-
ко та інших науковців.

Незважаючи на значну кількість праць, присвячених правозахисній діяльності, питання визна-
чення поняття та видів правозахисних організацій на сьогодні не знайшли належного відображен-
ня у науковій літературі.
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Мета статті полягає у дослідженні поняття правозахисних організацій та класифікації їх 
видів.

Основні результати дослідження. Українська громадськість, говорячи про правозахисні орга-
нізації, здебільшого має на увазі організації громадського спрямування.

Так, до Довідника правозахисних організацій, створених Мережею активістів правозахисного 
руху, внесено лише громадські правозахисні організації [1].

Відомий правозахисник Є. Захаров теж пов’язує їх лише з громадським сектором і визначає як 
«особливий вид недержавних неприбуткових організацій, діяльність яких спрямована на утвер-
дження й захист прав і свобод людини, ефективний контроль за їхнім дотриманням державою, її 
органами і посадовими особами» [2].

Насправді це поняття за своїм змістом є значно ширшим – включає в себе організації як гро-
мадського, так і державного інституційного сектору.

Хоча термін «правозахисна організація» досить широко використовується на сторінках інтер-
нет-мережі, під час офіційного та побутового спілкування, але в чинному законодавстві відсутнє 
його закріплення, немає визначення поняття і загальних критеріїв діяльності правозахисних ор-
ганізацій.

Згадки про правозахисні організації, та й то в певній інтерпретації, є лише в Законі України від 
2 жовтня 1996 р. «Про звернення громадян», де ч. 5 ст. 16 суб’єктом подання скарги в інтересах 
громадянина за його уповноваженням визначено «організацію, яка здійснює правозахисну діяль-
ність» та п. 5 ч. 1 ст. 16 – закріплено право громадянина користуватися послугами «організації, 
яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом 
порядку» [3].

На офіційному рівні цей термін був використаний у повідомленні Секретаріату Уповноважено-
го Верховної Ради з прав людини про підготовку до створення та видання довідника «Неурядові 
правозахисні організації України» [4].

У сучасній науковій літературі, на жаль, недостатня увага приділена визначенню поняття пра-
возахисних організацій, а підходи щодо їх класифікації різняться. Відсутність єдиної позиції щодо 
цього питання, можливо, пов’язано з множинністю підходів до проблеми розмежування понять 
«правоохорона», «правозахист», «правозахисна» та «правоохоронна діяльність».

Так, А. Олійник визначає основну мету створення правозахисних організацій, їхні види, при 
цьому власного визначення не надає. 

Науковець вважає основною метою створення правозахисних організацій «здійснення 
діяльності по захисту фізичних і юридичних осіб від правопорушень та зловживань правом з боку 
суспільства, держави, місцевого самоврядування, недержавних об’єднань людей та окремих 
фізичних осіб», на основі цього надає визначення правозахисної діяльності у вузькому розумінні: 
«…вчинки (дії чи бездіяльність) правозахисних органів (державних і недержавних), спрямовані на 
надання кожній людині і громадянину, їх об’єднанням та юридичним особам правової допомоги 
щодо припинення порушень права, притягнення винних до юридичної відповідальності, 
відновлення права і відшкодування спричинених порушенням права збитків» [5, с. 756].

Основними ознаками правозахисної діяльності, на думку вченого, є їхня системність; входжен-
ня до системи правозахисних організацій, як державних, так і недержавних організацій; спрямо-
ваність діяльності на надання правової допомоги; означення цільового спрямування правової до-
помоги – з метою припинення порушень права, недопущення зловживання правом, притягнення 
винних до юридичної відповідальності, відновлення порушеного права, відшкодуванням збитків, 
завданих його порушенням. 

Автор зазначає, що «найбільш загальним групуванням правозахисних органів є їх поділ на 
державні і недержавні, міжнародні і національні». До державних правозахисних організацій на-
уковець відносить «органи юстиції, органи захисту прав споживачів, Уповноваженого Верховної 
Ради України із прав людини, міжурядові правозахисні організації», серед недержавних розріз-
няє: «адвокатуру, недержавних нотаріусів, міжнародні неурядові правозахисні організації та інші 
правозахисні недержавні організації» [5, с. 757].
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Іншої думки дотримуються С. Дубенко та Л. Москвич, які зазначають, що правозахисна  
діяльність передусім закріплюється за адвокатурою, що є недержавною інституцією та надає 
правничу допомогу. Це положення, на їхнє переконання, безпосередньо закріплено в Конституції 
України. Діяльність адвокатури, на думку авторів, є професійною діяльністю щодо забезпечення 
права на захист від кримінального обвинувачення, представництва іншої особи в суді та надання 
професійної правничої допомоги [6, с. 12].

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, органи юстиції дослідники відносять до систе-
ми правоохоронних органів, зокрема другої їх групи. Умовно визначаючи дві групи правоохорон-
них органів, науковці до першої відносять «силові» правоохоронні органи, для яких першочерго-
вим завданням є здійснення саме правоохоронної діяльності, до другої – «контрольно-наглядові, 
а також органи з правового забезпечення: Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, органи 
юстиції, прокуратуру, інші контрольні органи, як такі, для яких правоохоронна функція не є осно-
вною» [6, с. 14]. 

Окрему роль вчені відвели Міністерству юстиції та його органам на місцях як державному 
органу, що «має сприяти розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних 
інтересів громадян та юридичних осіб, надання їм платних послуг правового та технічного харак-
теру» [6, с. 11].

У науковій літературі існують також інші думки з приводу зазначеного питання. Так, колектив 
авторів на чолі з В. Ковальським до системи правозахисних органів відносить: Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, органи юстиції, нотаріат, адвокатуру [7, с. 248].

Водночас відомий учений В. Маляренко, виокремлюючи три групи суб’єктів правозахисної 
діяльності, до першої відносить державні органи в особі органів юстиції, Міністерство праці 
та соціальної політики (нині – Міністерство соціальної політики), Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини, органи захисту прав споживачів; до другої – «підприємницькі 
структури (як приватні підприємці, так і юридичні особи), що надають різні юридичні послуги, 
наприклад консультації та роз’яснення законодавства, складання юридичних документів, пред-
ставництво громадян у юрисдикційних установах тощо»; до третьої – «громадські організації 
(наприклад, об’єднання із захисту прав споживачів, правозахисні організації тощо)» [8, с. 27]. 
При цьому власне до системи правозахисних органів, на його думку, належать: Уповноваже-
ний Верховної Ради України з прав людини, юстиція, Державна судова адміністрація, нотаріат,  
адвокатура [8, с. 294]. 

Немає одностайності щодо вказаної проблеми і у зарубіжних учених. Звернемо увагу на 
позицію російського науковця С. Бойченка, який стверджує, що всі державні органи входять 
у конституційну систему захисту прав і свобод людини та громадянина, представляють публіч-
ний сектор правозахисної структури суспільства та держави, «одні державні органи (наприклад 
Державна Дума, уряд) здійснюють, зокрема, й правозахисну діяльність, інші (регіональні уповно-
важені з прав людини) покликані виконувати саме її…» [9, с. 3]. 

З цією позицією погоджується російська дослідниця Н. Цимбалюк і як доповнення до зазначе-
ного переліку суб’єктів правозахисної діяльності називає громадян країни, кожний з яких володіє 
правом самостійно захищати свої права і свободи, а також державні установи й організації, недер-
жавні організації будь-якої організаційно-правової форми і різноманітні громадські об’єднання. 
При цьому до правозахисних суб’єктів відносить і всі правоохоронні органи [10, с. 98]. 

Вважаємо, що досить цікавим є підхід до класифікації суб’єктів правозахисної діяльності, за-
пропонований О. Карпінською.

Науковець вважає правозахисну діяльність складним, багатоструктурним, соціально-правовим 
явищем, складовими якої є як державницькі, так і недержавницькі утворення, або ж інститути на 
межі цих галузей [11, с. 31]. 

Автор визначає важливим критерієм класифікації суб’єктів правозахисної діяльності сту-
пінь пріоритетності правозахисної функції в їхній діяльності та залежно від нього поділяє їх на 
суб’єкти правозахисної діяльності з основною (титульною) правозахисною функцією та суб’єкти 
правозахисної діяльності з субсидіарною (додатковою) правозахисною функцією.
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До суб’єктів правозахисної діяльності з основною (титульною) правозахисною функцією від-
носить: судові органи, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органи юстиції, 
нотаріат, адвокатуру, інституції громадянського суспільства, перш за все громадські об’єднання, 
які визначили основною метою своєї діяльності правовий захист.

Серед органів державної влади, що здійснюють правозахисні функції додатково, поряд з інши-
ми основними функціями (субсидіарно), виокремлює: Конституційний Суд України, Кабінет Мі-
ністрів України та інші органи виконавчої влади, Верховну Раду України, Президента України, 
органи внутрішніх справ, органи прокуратури [11, с. 213].

Значну увагу поняттю і видам неурядових правозахисних організацій приділили Л. Наливайко, 
І. Грицай, О. Дніпров.

Дослідники, аналізуючи співвідношення понять «недержавні» та «неурядові організації» через 
призму теоретико-правового аналізу понять «держава» та «уряд», доходять висновку, що більш 
коректним буде вживання назви «неурядові організації», ніж «недержавні організації», «оскільки 
термін неурядова організація вказує на її незалежність від Уряду, тобто колегіального органу дер-
жави, який безпосередньо здійснює державне управління країною. Назва «недержавна організа-
ція» означатиме не тільки, що організація знаходиться поза межами державної влади, а також і за 
межами її території» [12, с. 32].

На думку авторів, поняттям «неурядова правозахисна організація» охоплюється будь-яке утво-
рення, засноване не органами державної виконавчої влади, мета створення якого – захист прав як 
фізичних, так і юридичних осіб», більш широким поняттям є неурядові організації, різновидом 
яких є неурядові правозахисні організації, які, зі свого боку, складаються з громадських правоза-
хисних організацій та спілок, адвокатури, приватного нотаріату, міжнародних неурядових право-
захисних організацій, професійних правозахисних громадських організацій тощо [12, с. 40].

Опрацьовуючи літературні джерела до статті, ми дійшли висновку, що вітчизняні вчені, аналі-
зуючи поняття та види правозахисних організацій, мають певні розбіжності у трактуванні понять 
«організація» та «орган».

Для з’ясування цього питання звернемося до тлумачного словника.
В Академічному тлумачному словнику української мови одним із значень слова «організа-

ція» є: «Об’єднання людей, суспільних груп, держав на базі спільності інтересів, мети, програ-
ми дій і т. ін./ Державна, партійна, громадська і т. ін. установа» [13, с. 739]. Поняття «орган» 
визначено як «установа, що виконує певні функції в галузі державного управління, контролю, 
нагляду і т. ін.» [13, с. 738]. 

У Великому енциклопедичному юридичному словнику за редакцією Ю. Шемшученка, де 
витлумачено основні поняття і терміни чинного законодавства України, міжнародного та євро-
пейського права, в статті, присвяченій поняттю «організація» зазначено: «…особливим видом 
О. (організацій) є державні органи, тобто О. (організації), які мають закріплені в законодавстві 
державно-владні повноваження щодо здійснення функцій управління» [14, с. 587].

Таким чином, з урахуванням зазначених вище положень під поняттям «правозахисні організа-
ції» можна розуміти організації, що є суб’єктами правозахисної діяльності з основною (титуль-
ною) правозахисною функцією.

В основі запропонованого визначення лежить твердження автора щодо якісних характеристик 
правозахисних організацій як правового явища: це організації – об’єднання людей, суспільних 
груп на базі спільності інтересів, мети, програми дій тощо; це суб’єкти правозахисної діяльності; 
правозахисна функція є їх основною (титульною) функцією; особливим видом організацій є дер-
жавні органи; для державних правозахисних органів предмет їх діяльності може бути законодавчо 
закріплений як їх завдання або функції саме правозахисного характеру (але на законодавчому 
рівні це не завжди має місце); для громадських правозахисних організацій обов’язковим є зазна-
чення у статуті організації захисту прав і свобод людини та громадянина як основного напряму 
діяльності.

З урахуванням множини визначених науковцями видів суб’єктів правозахисної діяльності, 
правозахисних організацій ми пропонуємо власну класифікацію правозахисних організацій у ви-
гляді групування за основними ознаками.
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Класифікаційна ознака Види правозахисних організацій

За формою здійснення правоза-
хисної діяльності:

Державні:
судові органи;
органи юстиції;
державний нотаріат;
органи захисту прав споживачів;
інститут омбудсманів:
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
Рада бізнес-омбудсмена при Кабінеті Міністрів України та інші.
Неурядові:
адвокатура;
приватний нотаріат;
громадські правозахисні організації та спілки;
професійні правозахисні громадські організації;
міжнародні неурядові правозахисні організації тощо.

За територіальною ознакою: Міжнародні:
міжурядові правозахисні організації;
міжнародні неурядові правозахисні організації.
Національні 
Регіональні 

За напрямами (за векторністю) 
правозахисної діяльності:

Багатовекторні
Вузькоспеціалізовані (одновекторні)

У запропонованій класифікації об’єктом особливої уваги став інститут безпосередньо уповно-
важених держави на здійснення правозахисної діяльності суб’єктів. Йдеться про інститут омбуд-
сманів, який відноситься науковцями, зокрема В. Шатіло, до комплементарних інститутів конс-
титуційного механізму державної влади, що являють собою «відносно незалежні від держави 
органи, які частково виконують у межах, визначених законодавством, делеговані їм повноважен-
ня, спрямовані на реалізацію функцій держави» [15, с. 358]. 

Крім Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, посада якого була введена ще у 1997 р. 
Законом України від 23 грудня 1997 р. «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини» 
[16], в Україні також діють й інші представники інституту омбудсманів, більшість із яких є но-
воствореними: Уповноважений Президента України з прав дитини (з 2011 р.); Уповноважений 
Президента України з прав людей з інвалідністю (з 2014 р.); Уповноважений Президента України 
з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, 
каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції (з 2016 р.); Рада 
бізнес-омбудсмена при Кабінеті Міністрів України (з 2014 р.); Урядові уповноважені: Урядовий 
уповноважений з питань гендерної політики (з 2017 р.), Уповноважений у справах Європейського 
суду з прав людини (така назва посади – з 2017 р., з 2006 р. до 2017 р. – Урядовий уповноважений 
у справах Європейського суду з прав людини; з 1998 р. по 2006 р. – Уповноважений у справах 
дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод), Урядовий уповноважений з прав осіб 
з інвалідністю (з 2017 р.), Урядовий уповноважений з питань інвестицій (з 2016 р.) та ін.

Отже, вважаємо, що таке групування правозахисних організацій відповідає запропонованій 
дефініції досліджуваного поняття, визначає суттєві відмінності основних видів та дає можливість 
для їхньої систематизації.

Висновки. Таким чином, нами здійснено узагальнення щодо поняття, видів, засад класифіка-
ції правозахисних організацій.

З’ясовано, що правоохоронну функцію можуть виконувати лише уповноважені на це державні 
органи, а правозахисну – як державні, так і не недержавні (неурядові утворення), або інституції 
на межі цих галузей.

В основу запропонованого визначення та класифікації правозахисних організацій покладено 
пріоритетність, визначальність ролі саме правозахисної функції в їхній діяльності. 
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Вважаємо, що запропоновані в статті положення розширюють наукове уявлення про поняття, 
класифікацію правозахисних організацій та спрямовують на подальше розроблення вказаної про-
блематики. 

Перспективами подальших наукових пошуків є дослідження видів правозахисних організацій 
та розроблення на цій основі рекомендацій щодо оптимізації їх діяльності.
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Науменко О. П. Поняття та класифікація правозахисних організацій
Статтю присвячено дослідженню поняття «правозахисна організація» та проблемі класифікації їх видів.  

На підставі аналізу наявних трактувань щодо специфіки правозахисної діяльності здійснена спроба сформулю-
вати авторське визначення досліджуваного поняття, окреслити його якісні характеристики. На основі вивчення 
різноманітних точок зору науковців щодо визначення та класифікації видів суб’єктів правозахисної діяльності, 
правозахисних організацій, правозахисних органів здійснено класифікацію правозахисних організацій у ви-
гляді групування за основними ознаками. 

Ключові слова: правозахисна організація, класифікація, правозахист, суб’єкти правозахисної діяльності.

Naumenko O. The concept and classification of human rights organizations
Article is devoted to a concept research «human rights organization» and a problem of classification of their types. 

On the basis of the analysis of the available treatments about specifics of human rights activity the attempt to formulate 
author’s definition of the studied concept, to define his qualitative characteristics is made. On the basis of studying of 
various points of view of scientists concerning types of subjects of human rights activity, human rights organizations, 
human rights bodies, classification of human rights organizations in the form of grouping on the main signs is carried 
out. It is found out that only the public authorities authorized on it, and human rights – both state, and not non-state 
(non-governmental institutions), or institutes on border of these areas can perform law-enforcement function. In a 
basis of the offered definition and classification of human rights organizations the priority, primordiality of a role of 
human rights function in their activity is assigned. We consider that provisions of article expand scientific idea of the 
studied concept and direct to further development of the specified perspective. The prospects of scientific researches 
are studying of types of human rights organizations and development on this basis of recommendations about optimi-
zation of their activity.

Key words: human rights organization, classification, legal assistance, subjects of human rights activity.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку українського правосуддя посилення 
правової позиції сторони захисту є надзвичайно актуальним питанням. Так, реальне змістовне 
наповнення принципу процесуальної рівності сторін кримінального провадження є запорукою 
ефективного захисту прав і свобод людини під час здійснення кримінального переслідування 
(притягнення до кримінальної відповідальності).

Водночас реалії українського кримінального процесу дають змогу констатувати декларатив-
ність цього принципу – принаймні на сьогодні. Така ситуація пояснюється не лише обвинуваль-
ним ухилом вітчизняного правосуддя, а й відсутністю чітких стратегій захисту у значній частині 
кримінальних проваджень. 

Метою статті є розробка науково-методичних підходів до формування стратегії захисту у кри-
мінальному провадженні.

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Методичною базою є праці вітчизняних дослід-
ників (В. Гринюк, Я. Зейкан, І. Зубач, О. Капліна, М. Моторигіна, Р. Сопільник, Н. Хмелевська), 
а також власний науковий та адвокатський досвід автора. 

Основні результати дослідження. Функція захисту у кримінальному провадженні є діаме-
трально протилежною функції обвинувачення. Водночас слід зауважити про примітивність під-
ходу до того що захист у кримінальному процесі зводиться виключно до спростування позиції 
обвинувачення. Варто зауважити, що фактично різниця між функціями захисту й обвинувачення 
має фундаментальний, світоглядний характер. 

Так, В. Гринюк визначає такі ознаки функції обвинувачення: 1) спрямованість на застосуван-
ня заходів кримінально-правового характеру; 2) суб’єкти реалізації; 3) правові засоби реаліза-
ції; 4) засади здійснення (прямо не закріплені в Кримінальному процесуальному кодексі України 
(далі – КПК України), але ґрунтуються на засадах кримінального провадження); 5) етапи реаліза-
ції [1, c. 76].

Варто зважити, що функція захисту у кримінальному провадженні має загалом схожі ознаки 
за винятком цілепокладання – адже притаманна обвинуваченню спрямованість на застосування 
заходів кримінально-правового характеру у встановленні функції захисту обертається на свою 
протилежність – спрямованість на мінімізацію застосування заходів кримінально-правового ха-
рактеру щодо особи. 

У частині 1 ст. 1 Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що за-
хист – це вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних 
інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосов-
но якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або 
вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої 
розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притяга-
ється до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне право-
порушення [2]. 

Це визначення, як і переважна більшість законодавчих диспозицій, є занадто загальним, що й 
зрозуміло, адже занадто високий рівень деталізації фактично звузив би права і реальні можливос-
ті адвоката – захисника, що однозначно мало б негативний характер. Відтак змістовне розкриття 
функції захисту можливе шляхом вивчення наукових (доктринальних) тлумачень такого явища.
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Стороною захисту, на думку М. Моторигіної, доцільно розуміти передбачених у КПК України 
учасників кримінального провадження, діяльність яких об’єднана спільною метою та функціо-
нальною спрямованістю на спростування підозри та обвинувачення, встановлення невинуватості 
або меншої винуватості підозрюваного, обвинуваченого, обставин, що пом’якшують покарання, 
виключають кримінальну відповідальність або є підставами для закриття кримінального про-
вадження, звільнення особи від кримінальної відповідальності або покарання [3, c. 59]. Відтак 
у практиці трапляються різноманітні форми захисту, зокрема й ті, що не місять у собі заперечення 
підозри чи обвинувачення. 

Більшість дослідників вказують на багатогранність захисту як правового явища [4, c. 268–270], 
зазначаючи при цьому що реакцію на підозру або обвинувачення може бути не лише повне або 
часткове їх заперечення, але й визнання вини з метою отримання передбачених кримінальним за-
коном заохочень (звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям, при-
миренням із потерпілим, звільнення від відбування покарання з випробуванням тощо). Конкретна 
форма захисту визначається із урахуванням обставин справи. 

І. Зубач зазначає, що до основних ознак захисту як кримінально-процесуальної функції по-
трібно зараховувати: чітку регламентацію процесу реалізації означеної функції нормами кримі-
нально-процесуального законодавства; очевидно визначений зміст, що виявляється у можливості 
застосування суб’єктом захисту, передбаченого законом комплексу різноманітних (організаційних 
та правових) заходів, які направлені на повне або часткове спростування підозри (обвинувачен-
ня) та повне забезпечення його прав та свобод під час кримінального провадження; постійність 
здійснення такої функції та можливість застосування цієї функції по кожному кримінальному 
провадженню на усіх його етапах [5].

Варто зауважити, що це визначення імпонує автору передусім через зв’язок із підозрою чи 
обвинуваченням, адже без цих форм кримінального переслідування (притягнення особи до кри-
мінальної відповідальності). 

З огляду на це, слід погодитися з визначенням, яке надає О. Капліна: підозра – це обґрунтоване 
припущення слідчого та/або прокурора про причетність особи до вчинення кримінального право-
порушення, яке формалізоване у повідомленні про підозру, та має бути перевірено для спросту-
вання або підтвердження. Повідомлення про підозру – це процесуальна діяльність, зміст якої по-
лягає у складанні слідчим або прокурором письмового повідомлення про підозру та його врученні 
особі відповідно до статей 276–279 КПК України [6, c. 238–242].

Підозра у вітчизняній науці сприймається як процесуальне рішення прокурора, слідчого за по-
годженням з прокурором, що ґрунтується на зібраних доказах під час досудового розслідування 
та у якому формується припущення щодо причетності конкретної особи до вчинення криміналь-
ного правопорушення з повідомленням про це такій особі та з роз’ясненням її прав і обов’язків 
[7, c. 20–25]. Можна зробити висновок, що фактично повідомлення про підозру є результатом 
збирання доказів стороною обвинувачення і проявом її волі щодо початку притягнення особи до 
кримінального провадження. Зі свого боку таке рішення (повідомлення про підозру) спричиняє 
виникнення специфічних процесуальних прав, які мають бути негайно роз’яснені.

Обвинувачення ж у п. 13 ч. 1 ст. 3 КПК України визначається як твердження про вчинення 
певною особою діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, вису-
нуте в порядку, встановленому цим Кодексом [8]. Припущення, притаманне підозрі, таким чином, 
переростає у твердження про вину особи у вчиненні кримінального правопорушення. Відтак об-
винувачення завжди є наслідком підозри, а без підозри обвинувачення неможливе. 

Слід зауважити, що захист у кримінальному провадженні є закономірною реакцією на підозру, 
а згодом – обвинувачення. Це, звичайно, не виключає ситуацій, коли адвокатом і його клієнтом 
визначається ймовірність повідомлення про підозру клієнту (його афілійованим особам) у май-
бутньому. Маркерами такої ситуації зазвичай виступають певні слідчі дії – обшуки, допити тощо, 
які проводяться щодо клієнта, тимчасовий доступ до речей і документів тощо. На цій – умовно 
«нульовій» стадії захисту важливо зібрати інформацію, що розкриває сутність правовідносин. 
Здійснюється це, зокрема, такими шляхами: 
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– подання адвокатських запитів;
– опитування адвокатом учасників відповідних правовідносин;
– огляд предметів і документів із складенням протоколу, оглядом та копіюванням (фотографу-

ванням); 
– замовленням та отриманням судових та науково-технічних експертиз (зокрема й правових).
Традиційно першою стадією захисту є період досудового розслідування тобто стадія кримі-

нального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне право-
порушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального 
провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування при-
мусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кри-
мінальної відповідальності (п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України). Досудове розслідування реалізовується 
шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих розшукових дій тощо. 

Особливість цієї стадії кримінального провадження є те, що кримінально-правова кваліфіка-
ція діяння є попередньою – така кваліфікація може бути змінена шляхом повідомлення про нову 
підозру або зміну раніше повідомленої підозри. Відтак сторона захисту має можливість «манев-
рувати» змінюючи стратегії захисту. Тривалість досудового розслідування – особливо у складних 
провадженнях як правило дає адвокату – захиснику можливість випробувати елементи стратегій 
захисту різного типу – із максимально можливим забезпеченням прав і свобод підзахисного. 

Слушно зауважує Я. Зейкан, зазначаючи, що захисникові протистоїть могутній державний ме-
ханізм, включаючи таємну і для захисника, і для підзахисного оперативно-пошукову діяльність 
силових структур. Тому завдання адвоката просте і конкретне: зробити все можливе, що дозволяє 
закон, для захисту свого підзахисного [9, c. 40]. 

Такі способи захисту традиційно реалізовуються шляхом: 
– оскарження повідомлення про підозру – щодо проваджень, внесених до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань після 15 березня 2018 р. 
– ініціювання проведення слідчих дій шляхом подачі клопотань (із наступним оскарженням 

відмови або бездіяльності слідчому судді);
– ініціювання перекваліфікації злочину або повного чи часткового закриття справи – із  

обґрунтуванням такої перекваліфікації або закриття та наступним оскарженням;
– ініціювання судових експертиз перед слідчим суддею із самостійним підбором питань та 

ймовірних виконавців експертиз. 
Конкретний перелік заходів залежить від первісно обраної стратегії. Так, Н. Хмелевська ви-

окремлює такі стратегії захисту у кримінальному провадженні: 
1. Стратегії забезпечення правової допомоги у сфері захисту, яким надано умовну назву «Стра-

тегії повного виправдання», або стратегії забезпечення правової допомоги у сфері захисту першо-
го типу. 

2. Стратегії забезпечення правової допомоги у сфері захисту, які символічно названі «Стратегії 
часткового виправдання», або стратегії забезпечення правової допомоги у сфері захисту другого 
типу. 

3. Стратегії забезпечення правової допомоги у сфері захисту за умовною назвою «Стратегії 
пом’якшення вини», або стратегії забезпечення правової допомоги у сфері захисту третього типу. 

4. Стратегії забезпечення правової допомоги у сфері захисту, що отримали умовну назву «Стра-
тегія замовчування», або стратегії забезпечення правової допомоги у сфері захисту четвертого 
типу [10, c. 194–201]. 

Зрештою, другою і третьою стадіями захисту є захист на судовій стадії кримінального про-
вадження (судовий розгляд). Характеризуючими ознаками даної стадії є те, що вона проводиться 
у судах всіх інстанцій за умов, коли сторона обвинувачення вже визначилася із власною правовою 
позицією, встановленою обвинувальним актом, що не виключає зміни обвинувачення або відмови 
від підтримання обвинувачення в суді. Відтак, на відміну від досудового розслідування, стратегія 
сторони захисту також має стати більш сталою, що не виключає можливостей її зміни та адаптації 
до існуючих обставин. 
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Варто зауважити, що коло способів реалізації на цій стадії досить широке і потребує розкриття 
в окремій публікації. 

Висновки. Стратегія захисту у кримінальному провадженні побудована на науково-практич-
них засадах системою дій сторони захисту (обвинуваченого та його професійного захисника –  
адвоката) на кожній стадії кримінального судочинства (провадження), а у низці випадків і до по-
чатку такого провадження та спрямована на досягнення мети захисту – уникнення або мінімі-
зацію дії заходів кримінально-правового характеру щодо обвинуваченого. Така мета може бути 
реалізована як у формі повного чи часткового заперечення вини та інших ознак складу злочину, 
так і у формі визнання вини із пом’якшенням відповідальності, або мовчання – оскільки тягар до-
ведення вини покладено саме на сторону обвинувачення. 

Слід констатувати, що на відміну від стратегії сторони обвинувачення, стратегія захисту є 
більш адаптивною, та може бути переглянута залежно від процесуальної ситуації, зібраних сто-
роною обвинувачення доказів, наявності та виду застосованого щодо підзахисного запобіжного 
заходу чи інших заходів забезпечення кримінального провадження (арешт майна, відсторонення 
від посади, тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом) тощо. 

При цьому слід врахувати реальну, а не декларативну ситуацію у судочинстві України – коли 
стороні захисту протистоїть весь державний апарат, наділений владними функціями. Це зобов’язує 
суд прискіпливіше ставитися до правової позиції сторони захисту, а не вважати її виключно спро-
бою уникнути кримінальної відповідальності. 
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Нерсесян А. С. Науково-методичні підходи до стратегії захисту у кримінальному провадженні
Стаття присвячена особливостям дій сторони захисту (обвинуваченого та його професійного захисника – 

адвоката) у кримінальному провадженні України. Зокрема, розкрито особливості розробки та реалізації стра-
тегії захисту. 

Автор вказує, що захист у кримінальному провадженні є закономірною реакцією на підозру, а згодом – 
обвинувачення. Виділено нульову, першу, другу і третю стадії формування стратегії захисту, притаманні їм 
юридичні риси та форми реалізації. Визначено, що стратегія захисту у кримінальному провадженні побудована 
на науково-практичних засадах системою дій сторони захисту на кожній стадії кримінального провадження, 
а у низці випадків і до початку такого провадження та спрямована на досягнення мети захисту – уникнення або 
мінімізацію дії заходів кримінально-правового характеру щодо обвинуваченого. Констатовано, що на відміну 
від стратегії сторони обвинувачення, стратегія захисту є більш адаптивною.

Ключові слова: захист, кримінальне провадження, стратегія, адвокат, підозрюваний. 

Nersesian A. Scientific and methodical approaches to the defense strategy in criminal proceedings
The article is devoted to the peculiarities of the actions of the defense party (the accused and his professional advo-

cate – lawyer) in the criminal proceedings of Ukraine. In particular, the specifics of the development and implementa-
tion of the protection strategy are disclosed.
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The author points out that protection in criminal proceedings is a natural reaction to suspicion, and subsequently – 
an accusation. The author identifies the zero, first, second and third stages of the formation of the defense strategy, their 
inherent legal features and forms of implementation.

It is determined that the defense strategy in criminal proceedings is based on the scientific and practical principles 
of the defense party’s action system (the accused and his professional advocate, advocate) at each stage of criminal 
proceedings. In a number of cases, protection begins even before the opening of such proceedings and is aimed at 
achieving the goal of protection – avoiding or minimizing the effect of criminal law measures on the accused. Such 
a goal can be realized either in the form of a complete or partial denial of guilt and other signs of the crime, or in the 
form of confessing guilt with a mitigation of responsibility, or silence – since the burden of proving guilt lies precisely 
on the side of the charge.

It should be noted that, unlike the prosecution’s strategy, the defense strategy is more adaptive. It can be reviewed 
depending on the procedural situation, evidence collected by the party, evidence of the preventive measure or other 
measures taken to ensure criminal proceedings (arrest of property, removal from office, temporary restriction in the 
use of special law), etc.

At the same time, it is necessary to take into account the real, and not the declarative, situation in the legal pro-
ceedings of Ukraine – when the whole state apparatus, vested with power functions, opposes the side of defense. This 
obliges the court to take a more careful approach to the legal position of the defense side, and not to consider it exclu-
sively as an attempt to avoid criminal liability.

Key words: defense, criminal justice, strategy, lawyer, suspect.
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НАУКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА ПОРУШЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Трудові відносини між працівником і роботодавцем, як відомо, ви-
никають внаслідок укладання між ними трудового договору, який визначає взаємні права та 
обов’язки сторін. Крім визначеного законодавством переліку прав та гарантій, працівники також 
мають дотримуватися та виконувати свої основні обов’язки, які покладені на них державою та 
роботодавцем. Одним із таких обов’язків є дотримання та виконання внутрішнього трудового роз-
порядку, що визначений на конкретному підприємстві, установі чи організації. За порушення або 
ж невиконання норм внутрішнього трудового розпорядку працівник повинен бути притягнутий 
до юридичної відповідальності, якщо інше не встановлено законом.

Юридична відповідальність за порушення норм внутрішнього трудового розпорядку – це ва-
жіль впливу на працівника, встановлена законодавством міра покарання порушника трудової дис-
ципліни, що виражається у вигляді дисциплінарного, майнового або інших видів стягнень. Досі 
правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку розвивалося шляхом збільшення та 
посилення безпосередньо норм дисциплінарної відповідальності за дисциплінарний проступок. 
Однак, враховуючи перехід держави до ринкової економіки, потрібно робити ставку на більш 
чітке правове регламентування взаємних прав працівника та роботодавця. Також з метою забез-
печення якісної роботи працівника потрібно встановити певну систему стимулювання праці, яка б 
передбачала на різних рівнях правового регулювання види заохочень та порядок й умови їхнього 
застосування, а також чіткий перелік і розмежування відповідальності працівника за порушення 
положень внутрішнього трудового розпорядку, вказавши особливість самого порушення та визна-
чивши суб’єкта з його особливими ознаками.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематиці юридичної відповідальності за по-
рушення внутрішнього трудового розпорядку в науці трудового права завжди приділялося достат-
ньо уваги, тому наукового матеріалу було накопичено вдосталь. Предметом наукового пошуку та 
об’єктом дослідження стала юридична відповідальність за порушення внутрішнього трудового 
розпорядку у таких учених, як А. Абрамової, А. Барабаша, М. Бару, В. Венедиктова, Д. Гаврилен-
ко, П. Жигалкіна, І. Картузова, В. Ковригін, Л. Корнута, Т. Коваленко, А. Мацюка, А. Медведєв, 
М. Плюхіна, В. Прокопенко, О. Процевського, В. Скобелкіна, І. Сироватської, М. Хавронюк та ін. 
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Метою статті є трактування поняття юридичної відповідальності за порушення внутрішнього 
трудового розпорядку в Україні.

Основні результати дослідження. На нашу думку, юридична відповідальність – це наслідок 
еволюції суспільства та держави. Юридична відповідальність виокремилася у самостійний вид 
лише тоді, коли була вперше унормована та застосована державою як важіль впливу та засіб при-
мусу.

На думку С. Алексєєва, юридична відповідальність – це обов’язок конкретної особи зазна-
ти визначених заходів державного примусу, покарання за протиправну поведінку [1, с. 266].  
Заходи державного примусу, які чітко визначені в законі, забезпечують виконання та дотримання 
суб’єктами правовідносин існуючих норм права. Протиправною поведінкою особи слід вважати 
дії або бездіяльність, які порушують існуючі юридичні норми. Тобто особа при порушені визна-
чених у законі юридичних норм несе юридичну відповідальність, яка забезпечується завдяки за-
ходам державного примусу.

C. Братусь пояснює, що юридична відповідальність – це заходи примусу, що визначаються 
державою або суспільством [2, с. 115]. Як правило, юридична відповідальність за порушення 
юридичних норм визначається суб’єктом їх встановлення. Оскільки їх встановлює держава, то й 
заходи примусу будуть встановлюватися виключно державою. За порушення ж суспільних норм 
особа буде зазнавати заходів примусу встановлених і санкціонованих суспільством. Підставою 
притягнення особи до юридичної відповідальності є вчинення останньою порушення визначених 
законом норм права. Порушення полягає в діянні, яке виражається в дії або бездіяльності, тобто 
в умисному протиправному вчинку особи, що порушує норми права, або ж в умисній протиправ-
ній бездіяльності, невиконання норм права. 

Однією з основних умов притягнення особи до юридичної відповідальності є наявність складу 
правопорушення. До складу правопорушення входять: 

1. Об’єкт правопорушення – охоронювані законом суспільні відносини, яким завдано шкоди.
2. Об’єктивна сторона правопорушення, яка складається із сукупності елементів протиправної 

поведінки, що характеризують її як акт зовнішнього прояву об’єктивної дійсності.
3. Суб’єкт правопорушення, яким може бути фізична або юридична особа, що вчинила право-

порушення. Фізична особа характеризується такими ознаками, як дієздатність та наявність певно-
го віку, з якого настає юридична відповідальність за конкретне правопорушення. 

4. Суб’єктивна сторона правопорушення полягає у психологічному ставленні особи до вчиню-
ваного нею діяння та наслідків. До її ознак належить вина, мотив, ціль та особливий психологіч-
ний стан особи [3, с. 9–10].

Підсумовуючи сказане вище, потрібно дати визначення юридичної відповідальності. Юри-
дична відповідальність – це один із видів соціальної відповідальності, який закріплений у за-
конодавстві держави, забезпечується самою державою та настає у випадку наявності складу пра-
вопорушення; юридичний обов’язок особи, яка порушила встановлені державою норми права, 
відповісти перед суспільством та державою, зазнавати заходів державного примусу та понести 
визначене за певне правопорушення конкретний вид покарання.

Враховуючи те, що трудове право є складовою вітчизняного законодавства, особа за пору-
шення його норм повинна нести юридичну відповідальність, встановлену нормами закону. Отже, 
відповідальність за порушення внутрішнього трудового розпорядку настає у випадку, коли осо-
ба не дотримується або ж порушує передбачений законом, підзаконними нормативно-правовими 
актами, актами договірного характеру та локальними нормативно-правовими актами правила, які 
регулюють внутрішній трудовий розпорядок на підприємстві, установі або організації.

Відповідальність за порушення правових норм внутрішнього трудового розпорядку – це один 
із видів юридичної відповідальності та підвидів трудової відповідальності, що встановлена за-
коном України. Вона, як і трудова відповідальність, ґрунтується на принципах справедливості, 
законності, невідворотності, доцільності, обґрунтованості та гуманізму. Основною підставою для 
притягнення працівника до юридичної відповідальності за порушення норм внутрішнього трудо-
вого розпорядку є вчинення ним трудового правопорушення. Трудовим правопорушенням слід 
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вважати винне, протиправне діяння (дія або бездіяльність), яке полягає у невиконанні або ж нена-
лежному виконанні працівником своїх трудових обов’язків. 

Отже, відповідальність за порушення внутрішнього трудового розпорядку – це встановлені 
державою, уповноваженими органами, трудовим колективом та роботодавцем види юридичних 
стягнень, які особа повинна понести у випадку порушення або ж невиконання норм внутрішнього 
трудового розпорядку, встановлених на конкретному підприємстві, установі чи організації. 

У доктрині трудового права прийнято розрізняти два основні види трудових правопорушень, 
а саме: трудове майнове правопорушення та дисциплінарний проступок [4, с. 46]. Спільним для 
цих правопорушень є невиконання працівником своїх трудових обов’язків. Зазначені правопо-
рушення зумовлюють і відповідні види відповідальності за їхнє вчинення – матеріальну та дис-
циплінарну [5, с. 47]. Як правило, за порушення норм внутрішнього трудового розпорядку настає 
дисциплінарна або ж матеріальна відповідальність. Проте існує низка винятків, які стосуються 
окремих категорій праці.

У випадках, коли працівник вчиняє правопорушення, яке підпадає під норми не тільки внут-
рішнього трудового розпорядку, а й під конкретні статті адміністративного чи кримінального зако-
нодавства, він буде нести відповідальність не лише дисциплінарну чи матеріальну, а й криміналь-
ну. Отже, існують випадки, коли особа, порушуючи правила внутрішнього трудового розпорядку, 
несе не тільки дисциплінарну чи майнову відповідальність, а й цивільно-правову, адміністратив-
ну та навіть кримінальну.

Як зазначає І. Новоселька, для всіх видів трудової відповідальності притаманні такі спільні 
ознаки: 

1) види відповідальності одного суб’єкта трудових правовідносин перед іншим, так звані внут-
рішні її види; 

2) зв’язок видів трудової відповідальності з державою має опосередкований, латентний харак-
тер і зумовлений наявністю відповідних правових норм і правом працівника оспорювати дії іншої 
сторони в суді;

3) конкретні склади правопорушень, за які передбачено трудову відповідальність, у трудовому 
законодавстві в повному обсязі не передбачені; 

4) суб’єктами, які притягаються до трудової відповідальності, можуть бути як сторони трудових 
правовідносин, так і їхні представники [6, с. 65]. Такі самі ознаки притаманні і відповідальності за 
порушення норм внутрішнього трудового розпорядку. Крім того, вони ще характеризуються особ-
ливим суб’єктом встановлення такої відповідальності (роботодавець або ж уповноважена ним 
особа чи орган) та особливим порядком й умовами притягнення особи до відповідальності, які 
визначаються по-різному щодо різних категорій працівників.

Аналізуючи вітчизняне законодавство на предмет порядку, умов та підстав притягнення особи 
до юридичної відповідальності за порушення норм трудового законодавства та провівши дослі-
дження, потрібно зазначити про таке. Вітчизняна система юридичної відповідальності за пору-
шення норм внутрішнього трудового розпорядку є недосконалою. Зокрема, існують такі недоліки:

1) покращення якості роботи здійснюється завдяки збільшенню видів дисциплінарних стяг-
нень та кількості осіб, притягнених до відповідальності, а не завдяки збільшенню заохочень і ма-
теріальних винагород працівників;

2) відсутність у Кодексі законів про працю України чіткої регламентації підстав, порядку та 
умов притягнення особи до відповідальності за порушення норм внутрішнього трудового розпо-
рядку;

3) нездійснене розмежування видів відповідальності за діяння, яке порушує норми внутріш-
нього трудового законодавства та норми інших законів;

4) дисциплінарні стягнення, зазначені у правилах внутрішнього трудового розпорядку, не ви-
значають особливостей процедури притягнення особи до відповідальності, а лише повторюють 
і декларують уже прийняті законами норми;

5) законом не визначено юридичні наслідки повторного притягнення особи до дисциплінарної 
чи матеріальної відповідальності протягом чітко визначеного періоду.
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Висновки. Отже, провівши дослідження наявних у правовій доктрині видів відповідальності 
за порушення норм внутрішнього трудового розпорядку та аналізуючи вітчизняну правову систе-
му на предмет дисциплінарної та майнової відповідальності за порушення внутрішнього трудово-
го розпорядку, ми дійшли таких висновків.

Інтереси роботодавця та працівника не завжди збігаються, що призводить до виникнення різ-
номанітних конфліктних ситуацій. Для того аби зменшити кількість цих спорів держава, упов-
новажені органи та роботодавець повинні чітко регламентувати права, обов’язки, умови роботи 
працівника та встановити норми юридичної відповідальності за порушення визначених правил 
внутрішнього трудового розпорядку. 
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Падалка А. О. Наукова інтерпретація юридичної відповідальності за порушення внутрішнього трудо-
вого розпорядку в Україні

У статті проаналізовано сутність юридичної відповідальності. Надано авторське визначення юридичної 
відповідальності за порушення внутрішнього трудового розпорядку. Вказано на недоліки вітчизняного законо-
давства у цій сфері.

Ключові слова: юридична відповідальність, порушення, внутрішній трудовий розпорядок, працівник, тру-
дове законодавство.

Padalka A. Scientific interpretation of legal liability for violation of internal labor regulations in Ukraine
In the article the essence of legal liability is analyzed. Author’s definition of legal liability for violation of internal 

labor regulations is given. The drawbacks of the domestic legislation in this area are noted.
Responsibility for violation of internal labor regulations occurs in the event that the person does not comply or 

violates the rules governing the internal labor regulations at the enterprise, institution or organization stipulated by the 
law, by subordinate normative legal acts, acts of a contractual nature and local normative legal acts.

It has been determined that responsibility for violating internal labor regulations is defined by the state, authorized 
bodies, labor collective and employer types of legal charges that a person must incur in case of violation or non-com-
pliance with the norms of internal labor regulations established at a particular enterprise institution or organization.

The domestic system of legal liability for violation of the internal labor regulations has the following disadvan-
tages:

1) improvement of the quality of work is carried out by increasing the types of disciplinary charges and the number 
of persons prosecuted, and not by increasing incentives and material remuneration of employees;

2) absence in the Code of Practice of clear regulation of the grounds, procedure and conditions for bringing a per-
son to liability for violation of the rules of internal labor regulations;

3) no distinction is made between the types of liability for acts that violate the norms of internal labor legislation 
and the norms of other laws;

4) the disciplinary penalties specified in the rules of the internal labor regulations do not determine the peculiarities 
of the procedure for bringing the person to liability, but only repeat and declare the norms already adopted by the laws;

5) the law does not define the legal consequences of a person’s repeated prosecution of disciplinary or material 
liability within a clearly defined period.

The interests of the employer and the employee do not always coincide, which leads to the emergence of va rious 
types of conflict situations. In order to reduce the number of disputes by the state, the authorized bodies and the  
employer must clearly regulate the rights, obligations, terms of work of the employee and establish the rules of legal 
responsibility for violation of certain rules of internal labor regulations.

Key words: legal liability, violation, internal labor regulations, employee, labor legislation.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НАСЛІДКИ АВАРІЇ  
В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ МОРСЬКОМУ ПРАВІ

Постановка проблеми обумовлена глобалізацією міжнародних морських перевезень та роз-
витком інституту відповідальності в міжнародному приватному морському праві в результаті 
морських аварій. Протягом століть традиційними видами використання Світового океану були 
переважно перевезення людей і товарів (вантажів), рибальство і морський промисел, то нині ви-
ник і набуває великого розвитку видобуток у надрах морського дна паливно-енергетичних ресур-
сів (нафти і газу), що стало сферою комерційної та морегосподарської діяльності суб’єктів, які 
стикаються із колізійними проблемами (конфлікт кваліфікацій). 

Інститут відповідальності за морські аварії в міжнародному приватному морському праві має 
значну кількість особливостей, що обумовлюють необхідність аналізу внутрішньодержавних 
норм та положень міжнародних угод про уніфікацію відповідальності судновласника, перевізни-
ка і вантажовідправника. Сторони, які безпосередньо беруть участь у морському перевезенні, ма-
тимуть договірні відносини, в яких передбачена компенсація в результаті морської аварії. Досить 
важко оцінити вартість інтересів у цих договірних відносинах, вона залежить від вартості відван-
таження, вартості судна та його вантажу. Також важливим є питання обмеження відповідальності 
в межах транспортних угод і відповідальність оператора ядерного судна. Проте морські аварії мо-
жуть мати наслідки, що виходять за межі інтересів договірних сторін. Інститут відповідальності 
включає в себе два різних за своєю юридичною природою та правовими наслідками інститути, зо-
крема: відповідальність суб’єктів міжнародного приватного морського права за правопорушення 
щодо забруднення морського середовища; відповідальність за збиток, спричинений у результаті 
аварії. Питання відповідальності закріплено в багатьох міжнародно-правових актах, однак фор-
ми і види такої відповідальності, а також порядок компенсації збитків потребує більш детальної 
регламентації та включення в Конвенцію щодо обмеження відповідальності власників морських 
суден 1957 р., Конвенцію про обмеження відповідальності з морських вимог 1976 р., Конвенцію 
ООН про перевезення вантажів морем 1978 р., Міжнародну конвенцію про уніфікацію деяких 
правил щодо арешту суден 1952 р., Брюссельську конвенцію 1924 р., з змінами та протоколом 
1968 р. (Правила Гаага-Вісбі, Йорк-Антверпенські правила 2004) та інші акти [6, с. 21].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичну базу дослідження цього питання ста-
новлять теоретичні висновки та узагальнення як вітчизняних (К. Александрова, Г. Анцелевіча, 
К. Бекяшева, П. Виноградова, К. Гунн, І. Тарханова, Г. Іванова, В. Івченко, В. Кириленко, В. Ки-
сельова, А. Колодкіна, О. Маковського, Г. Мелкова, О. Мережко, Г. Некрасова, В. Пономарьова, 
Н. Решетова, В. Сидорченко, О. Переверзєвої, О. Шемякіна, В. Шемонаєва), так і зарубіжних 
учених (П. Андерсен, П. Бастилло, Х. Абрахам, Дж. Берлінгієр, С. Ферраніні, В. Кеннеді, І. Віл-
дебоєр, М. Норріс, А. Колинен, Є. Стівен, Б. Хатчинсон).

Мета статті. Дослідження присвячене вивченню особливостей інституту відповідальності за 
наслідки аварії у міжнародному приватному морському праві.
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Основні результати дослідження. Міжнародне приватне морське право – підгалузь міжна-
родного приватного права, яка регулює майнові відносини, ускладнені іноземним елементом, що 
виникають у процесі міжнародного економічного обороту та пов’язані з використанням моря [8]. 
Види інституту відповідальності у міжнародному приватному морському праві. 

1. Договірна. До нормативно-правових актів, які регулюють цю відповідальність, можна від-
нес ти конвенції, які спрямовані на уніфікацію правил за договорами перевезення вантажу та пе-
ревезення пасажирів і багажу, зокрема: Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил про 
коносамент 1924 р.; Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 р.; 
Конвенція ООН з морського перевезення вантажів 1978 р. та ін. [2].

2. Позадоговірна. До нормативно-правових актів, які регулюють цю відповідальність і вини-
кають унаслідок заподіяння шкоди на морі, відносяться: Міжнародна конвенція про об’єднання 
деяких правил щодо зіткнення суден 1910р.; Конвенція про цивільну відповідальність у сфері мор-
ського перевезення ядерних матеріалів 1971 р.; Міжнародна конвенція про відповідальність і ком-
пенсацію збитку в зв’язку з перевезенням морем шкідливих і небезпечних речовин 1996 та ін. 

3. Відповідальність, яка застосовується в обох випадках до нормативно-правових актів, які ре-
гулюють обидва види відповідальності: Міжнародна конвенція про обмеження відповідальності 
власників морських суден 1957 р.; Конвенція про обмеження відповідальності за морським ви-
могами 1976 р. та ін. [4, с. 66].

На практиці виникає проблема кваліфікації конфлікту. Вона виникла через те, що однойменні 
юридичні терміни і поняття у різних правових системах мають різний зміст і різні визначення. 
Це відбувається через неоднакове розуміння правових понять і категорій. Тобто ті самі фактичні 
обставини суди різних країн можуть кваліфікувати неоднаково. Таким чином, передумовою ви-
никнення проблем кваліфікації і тлумачення в міжнародному морському праві є різне розуміння 
чи тлумачення змісту і юридичної природи правових понять у різних правових системах.

У міжнародному приватному морському праві існують такі причини конфлікту:
 1) коли відповідальність за одну і ту саму шкоду розцінюють у національному праві інак-

ше, ніж у конвенції. Наприклад, у національному праві відповідальність перевізника за заподі-
яння смерті або ушкодження здоров’я пасажира може розглядатися за загальними правилами про 
зобов’язання, які виникають унаслідок заподіяння шкоди, тобто як деліктна відповідальність, а не 
як договірна, що виникає з договору морського перевезення пасажирів, укладеного згідно з Афін-
ською конвенцією про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 р. [4, с. 20–21];

2) коли конкуренція договірного і деліктного позовів, яку допускає внутрішнє право деяких 
держав, яка отримала практичне вираження в тому, що позивачеві дозволяється, на його розсуд, 
порушувати позов, який ґрунтується на порушенні або умов договору, або об’єктивної норми пра-
ва з заподіяння шкоди. Як приклад можна привести морське законодавство Англії, Німеччини та 
низки інших держав [4, с. 20–21].

У складі національної колізійної норми використовується поняттєвий апарат, відомий внут-
рішньому праву цієї держави. Зважаючи на це, видається логічним кваліфікувати фактичний 
склад правовідносин відповідно до термінів і понять, які існують у певній системі. Визначивши, 
із якою групою правовідносин він має справу (договірні зобов’язання, спадкування, відшкодуван-
ня збитків тощо), тобто встановивши «обсяг» правовідносин, суд або інший орган мали би знайти 
належну колізійну норму, застосувати її прив’язку і таким чином вирішити колізійне питання [5].

Слід пам’ятати, що колізійна норма відсилає не просто до права іноземної держави, а до певно-
го статуту правовідносин, який в іноземній державі може мати свою специфіку. Отже, за логікою, 
скажімо, місцевий суд має застосувати іноземне право так, як це зробив би компетентний інозем-
ний суддя. А для цього необхідно звернутися до поняттєвого апарату іноземної держави й визна-
чити зміст відповідних понять та інститутів за іноземним правом. Результатом такої логіки може 
бути віднесення правовідносин до зовсім іншого статуту, застосування іншої колізійної норми, 
що, зрештою, вплине на результат розгляду справи в цілому [5].

Щоб усунути можливі наслідки «конфлікту кваліфікації» відповідальності, який може при-
звести до незастосування правил відповідної конвенції, всі конвенції, які стосуються перевезень 
вантажів, пасажирів та їх багажу, починаючи з Конвенції про уніфікацію деяких правил про пере-
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везення пасажирів морем 1961 р., містять спеціальні положення, які спрямовані на те, щоб не дати 
можливості усунути дію уніфікованих норм. Так, наприклад, відповідно до п. 1 ст. 3 Протоколу 
1968 р. про зміну міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил про коносамент 1924 р. 
положення про звільнення від відповідальності і її межі, передбачені Конвенцією, застосовуються 
до будь-якого позову, який подається на перевізника, «незалежно від того, ґрунтується позов на 
договорі або на заподіянні шкоди» [4, с. 21].

Аналогічний підхід закладений у п. 1 ст. 7 Конвенції ООН з морського перевезення вантажів 
1978 р., відповідно до якого заперечення відповідача і межі відповідальності, передбачені Конвен-
цією, застосовуються при будь-якому позові проти перевізника з приводу втрати або пошкоджен-
ня вантажу «незалежно від того, ґрунтується цей позов на договорі, делікті або іншій правовій 
підставі».

Подібні, хоча і більш загальні формулювання, які закріплюють аналогічний підхід до вирішен-
ня цієї проблеми, мають всі «пасажирські» конвенції. Наприклад, у ст. 14 Афінської конвенції про 
перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 р. закріплена норма, відповідно до якої «будь-
яка вимога про відшкодування збитків, завдана смертю пасажира, заподіянням йому тілесного 
ушкодження або втратою чи пошкодженням його багажу, може бути представлена до перевезення 
тільки на підставі даної Конвенції» [4, с. 21].

Проблема розбіжності видів відповідальності в праві різних держав актуальна також і для Кон-
венцій, що регламентують позадоговірну відповідальність, за зобов’язаннями, які викликають за-
подіянням шкоди на морі. Як вже зазначалося, до таких конвенцій належать Міжнародна конвен-
ція про обмеження відповідальності власників морських суден 1957 р. і Конвенція про обмеження 
відповідальності за морським вимогами 1976 р. 

Зазначені конвенції обмежують відповідальність певного кола осіб, передусім судновласників. 
Тому в державах з англосаксонською правовою системою правила, які містяться у цих конвенціях, 
могли б бути обійдені шляхом подання позовів, які містять ті самі вимоги, але не на судновласни-
ка, а на його майно (у цьому разі – на судно) [4, с. 22].

З метою виключення можливості обходу правил, які містяться у Конвенції 1957 р., у п. 1 ст. 6 
цієї Конвенції передбачено, що «відповідальність власника судна містить в собі відповідальність 
самого судна». Однак це правило постійно викликало нарікання, оскільки термін «відповідаль-
ність судна» в праві значної кількості держав просто позбавлений сенсу. Тому в п. 5 ст. 1 Конвенції 
1976 р. застосовано вираз «відповідальність за позовами, поданими на саме судно», який, власне 
кажучи, і дав змогу вирішити це коло проблем [4, с. 22].

Необхідність виключити можливість обходу правил, які містяться у конвенціях про відпові-
дальність і про обмеження відповідальності, шляхом підведення вимог на іншій матеріально-пра-
вовій або процесуально-правовій підставі все частіше тягне включення в конвенцію положення 
про те, що такі вимоги не можуть бути представлені інакше, як відповідно правилам відповідної 
конвенції. Прикладом такого підходу може бути п. 4 ст. III Конвенції про цивільну відповідаль-
ність за збитки від забруднення нафтою 1969 р. відповідно до якої «ніякий позов про відшкоду-
вання збитків від забруднення не може бути поданий на власника судна інакше як відповідно до 
даної Конвенції. Ніякий позов про відшкодування збитків від забруднення на підставі даної Кон-
венції або на інших підставах не може бути представлений на службовців або агентів власника 
судна» [4, с. 21].

Особливістю у міжнародному приватному морському праві є відповідальність оператора ядер-
ного судна, оскільки відповідно до п. І ст. II Конвенції про відповідальність операторів ядерних 
суден 1962 р. «оператор ядерного судна несе абсолютну відповідальність за будь-яку ядерну шко-
ду, якщо доведено, що ця шкода заподіяна ядерним інцидентом, пов’язаним із ядерним паливом 
такого судна або радіоактивними продуктами або відходами цього судна». Найцікавішим є той 
факт, що відповідно до п. 2 ст. 1 цієї Конвенції «за винятком тих випадків, коли в Конвенції перед-
бачене інше, жодна інша особа, крім оператора, не несе відповідальності за таку ядерну шкоду», 
тобто відповідальність за будь-яку ядерну шкоду, у разі, якщо вона заподіяна ядерним інцидентом, 
пов’язаним із ядерним паливом ядерного судна або радіоактивними продуктами або відходами 
цього судна. Така відповідальність називається «спрямованою» [1].
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Відповідальність оператора ядерного судна:
1) охоплює випадки заподіяння шкоди його власними діями і діями його робітників і служ-

бовців (дана відповідальність є такою ж самою як і звичайна цивільна відповідальність) [4, с. 68];
2) причинний зв’язок між заподіяною шкодою і поведінкою відповідальної особи, 

необов’язковий. Так, відповідно до положень Конвенції 1962 р. оператор повинен відповідати 
і за таку ядерну шкоду, яка пов’язана з його судном, що причинена будь-якій сторонній особі. 
Причому неважливо, чи була ця особа з оператором у договірних відносинах (наприклад, влас-
ник портового буксира, який надає послуги за договором портового буксирування при здійсненні 
швартових операцій або судноремонтне підприємство і тощо), або він не має з ними до інциденту 
ніяких правових відносин (наприклад, деліктні відносини власника судна, яке зіткнулося з ядер-
ним судном) [4, с. 68].

Відповідно до Закону України «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове 
забезпечення», який регулює відносини щодо цивільної відповідальності за ядерну шкоду, запо-
діяну ядерним інцидентом, та фінансового забезпечення такої відповідальності [3]. Законом вста-
новлюються межі цивільної відповідальності за цей вид аварії та порядок відшкодування ядерної 
шкоди.

Таким чином, зазначена відповідальність являє собою «відповідальність за чужі дії», відому 
і в теорії цивільного права. Наприклад, відповідальність власника джерела підвищеної небезпеки. 
У той же час від відомих у цивільному праві випадків такої відповідальності «спрямовану» відпо-
відальність відрізняють дві характерні ознаки:

1) це невизначеність кола осіб, за дії яких вона настає»
2) кінцевий характер «спрямованої» відповідальності, який виявляється у фактичній немож-

ливості, за загальним правилом, перевести її на того, хто безпосередньо заподіяв шкоду. Тому 
випадки, коли оператор може зробити це шляхом подачі на таких осіб регресних позовів, має ви-
нятковий характер і точно встановлені нормою права – п. 6 ст. II Конвенції 1962 р. [4, с. 69–70].

Дуже схожою до відповідальність за будь-яку ядерну шкоду, у разі, якщо вона заподіяна ядер-
ним інцидентом, пов’язаним із ядерним паливом ядерного судна або радіоактивними продуктами 
або відходами цього судна є відповідальність за забруднення моря нафтою (незалежно від того, 
чи є вона бункером або вантажем) відповідно до положень Конвенції про цивільну відповідаль-
ність за шкоду від забруднення нафтою 1969 р. або в результаті морського перевезення шкідли-
вих і небезпечних речовин відповідно до положень міжнародної конвенції про відповідальність 
і компенсацію шкоди у зв’язку з перевезенням морем шкідливих і небезпечних речовин 1996 р. 
тощо [7].

Так, згідно з п. 1 ст. III Конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення на-
фтою 1969 р. власник судна «відповідає за будь-яку шкоду від забруднення, який став результатом 
витоку або зливу нафти з його судна». На практиці, як правило, власник судна і є тим, хто повинен 
вважатися таким, що заподіяв шкоду. Однак можливі й інші випадки, наприклад, коли джерелом 
забруднення виявилося судно, яке перебувало в бербоут чартер, або коли аварія трапилася через 
зіткнення з вини іншого судна і тощо. У цих випадках відповідальність перед потерпілими все 
одно буде нести власник судна, який заподіяв шкоду [4, с. 70]. Особливістю спрямованої відпо-
відальності є можливість подальшого перекладання цієї відповідальності на того, хто дійсно за-
подіяв шкоду.

Висновок. Підсумовуючи, слід зазначити, що відповідальність за наслідки аварії в міжнарод-
ному приватному морському праві найбільш повно показує проблематику «конфлікту кваліфіка-
ції». Це зумовлено розвитком цієї підгалузі та застосуванням великої кількості колізійних норм 
під час морських перевезень вантажів, пасажирів та їх багажів, страхування, зіткнення суден, ря-
тування, буксирування, аварії, забруднення моря. Також ця підгалузь зображує специфічний вид 
відповідальності, а саме «спрямовану відповідальність», яка широко застосовується при певних 
видах шкоди. Дослідження інституту відповідальності за наслідки аварії в міжнародному при-
ватному морському праві відіграє важливу роль для дослідження як позитивних, так і негативних 
особливостей міжнародного приватного морського права.
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Переверзєва О. С., Шишикін С. М. Відповідальність за наслідки аварії в міжнародному приватному 
морському праві

Для визначення інституту відповідальності за наслідки аварії в міжнародному приватному морському праві 
потрібно зазначити, що відповідальність може бути: договірною, позадоговірною та відповідальність, яка за-
стосовується в обох випадках. 

Однією з найважливіших проблем у міжнародному приватному морському праві є конфлікт кваліфікацій, 
яка є загальною для міжнародного приватного морського права. Ця проблема виникла через те, що однойменні 
юридичні терміни і поняття у різних правових системах мають різний зміст і різні визначення. 

У міжнародному приватному морському праві вдало розкривається специфічний вид відповідальності, такий як 
спрямована відповідальність. Цей вид відповідальності стосується лише певних видів шкоди, таких як ядерна шкода. 
Проте в подальшому вона може буди перекладена на іншу особу, яка безпосередньо винна у нsй.

Відповідальність за наслідки аварії в міжнародному приватному морському праві найбільш повно показує проблема-
тику конфлікту кваліфікації та спрямованої відповідальності, які склалися у міжнародному приватному морському праві.

Ключові слова: відповідальність за наслідки аварії в міжнародному приватному морському праві, конфлікт кваліфіка-
ції, спрямована відповідальність.

Pereverzyeva O., Shyshykin S. Liability for results of an accident in international private maritime law
To identify a liability for results of an accident in international private maritime law, first of all we have to note that 

this liability can be: contractual, non-contractual, and liability which can be used both cases.
One of the most important problems in international private maritime law is the «conflict of qualifications» (conflict 

of laws), which is general for all international private law. This problem appeared because the same legal terms and 
concepts in different legal systems have different meanings and different definitions. The reasons for the «conflict of 
qualifications» (conflict of laws) are as follows:

1) when liability for the same damage is treated in national law differently from that which is contained in conventions.
2) when the competition between different kind of claims, which are allowed by the privet law of some states, which 

has received a practical expression in the complainant to opportunity bring in a claim which based on violation contractual 
terms or an objective rule of law on causing harm, at his discretion.

Also, international private maritime law include a specifical type of responsibility, such as «direct liability». This 
type of liability concerns only certain types of damage, such as nuclear damage and damage by oil pollution at sea. 
However, such liability can be transferred to another person who is directly responsible for the damage.

An example of such liability is the liability of the operator of a nuclear ship:
1) covers cases of damage to its own actions and actions of its employees (this liability is the same as ordinary civil 

liability);
2)  the causal link between the harm caused and the behavior of the responsible person is not necessarily. Since, in 

accordance with the provisions of the 1962 Convention, the operator must also be responsible for any nuclear damage 
caused by his ship to any third party. It does not matter whether this person with the operator in contractual relations (for 
example, the owner of a port tug, which renders services under a contract of port towing in the execution of mooring 
operations or a ship repair company, etc.), or he has no legal relationship with them before the incident (for example, 
the tort relations of the owner of the ship, which collisioned to a nuclear ship).

«Direct liability» has the following factors:
1) is the uncertainty of the circle of persons for whose actions it occurs.
2) 2) the ultimate nature of «directed liability», which is manifested in the actual impossibility, according to the 

general rule, to transfer it to the person who directly caused the damage.
Summarizing the above, the liability for results of an accident in international private maritime law is most fully 

show the problems, such as «conflict of qualifications» (conflict of laws) as well as the special kind of liability, such 
as «directed liability». This leads us to conclude that it is necessary to study these issues in the context of international 
private maritime law.

Key words: liability for results of an accident in international private maritime law, conflict of qualifications (conflict 
of laws), «direct liability».
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ПОДАТКОВА АМНІСТІЯ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Постановка проблеми. В Україні, як і в багатьох зарубіжних країнах проблема несплати по-
датків є однією з гострих та викликає занепокоєння з боку податкових органів. Масштаби ухилен-
ня від сплати податків змушують держави вивчати це соціально-правове явище, встановлювати 
його причини, а також розробити правові та інші засоби, за допомогою яких можна подолати 
сформоване в суспільстві негативне ставлення до оподаткування. Одним із таких засобів, по-
кликаних стимулювати позитивне ставлення громадян до оподаткування та податкової політики 
держави загалом, слугує інститут податкової амністії.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Правове явище «амністія» ставав об’єктом на-
укового дослідження у працях вітчизняних науковців не тільки як міжгалузевий правовий ін-
ститут. Зокрема, дослідженням податкової амністії займалися такі вітчизняні вчені, як  Л. Касья-
ненко, Т. Коляда, Н. Краус, І. Криницький, А. Новицький, О. Палій, Н. Поплічева та ін. Однією 
з ґрунтовних праць сучасної фінансово-правової науки, в якій комплексно досліджено феномен 
«податкової амністії», є дисертаційне дослідження І. Приходько «Інститут податкової амністії та 
його місце в податковому праві» (2017 р.).

Серед зарубіжних авторів, які приділяли увагу аналізу індонезійського феномена, необхідно 
виокремити В. Агунга, Д. Саутето, Д. Ясина, Е. Саїда. 

Незважаючи на теоретичні доробки у дослідженні різних аспектів правового феномена «по-
даткова амністія», недостатньо проаналізованим залишається зарубіжний досвід правового регу-
лювання податкових амністій (в умовах регулярності їх проведення в іноземних країнах).

Метою статті є визначення перспектив запровадження в Україні податкової амністії, а також 
вдосконалення концепції механізму її реалізації на основі вивчення досвіду проведення податко-
вих амністій на сучасному етапі в зарубіжних країнах (на прикладі Республіки Індонезія).

Основні результати дослідження. Останнім часом не вщухають дискусії навколо проведен-
ня податкової амністії в Україні й необхідності законодавчого забезпечення процедури її орга-
нізації. В історії сучасної України термін «податкова амністія» на нормативно-правовому рівні 
ще не використовувався. Тому податкове законодавство і не містить ані легального визначення 
податкової амністії, ані основ правового регулювання умов та процедури таких амністій. Тради-
ційно термін «амністія» відносять до кримінально-правової категорії. Підтвердженням цієї тези 
є легальне його визначення, закріплене у ст. 1 Закону України від 1 жовтня 1996 р. № 392/96-ВР 
«Про застосування амністії в Україні». Відповідно до цієї норми амністією є повне або часткове 
звільнення від відбування покарання осіб, визнаних винними у вчинені злочину, або криміналь-
ні справи стосовно яких розглянуто судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної 
сили. Тобто наведені в законодавстві ознаки поняття амністії характеризують це правове явище 
виключно як кримінально-правовий інститут. Утім, не можемо погодитися із таким вузьким за-
конодавчим трактуванням, адже закон має передусім загально-правове значення, а тому повинен 
визначати основні загальні аспекти застосування амністії в Україні. Подібної думки дотримують-
ся й деякі науковці [1, c. 76]. До того ж аналіз нормативних основ амністії свідчить, зокрема, що 
цей інститут має міжгалузевий характер, особливості якого проявляються в тій чи іншій галузі 
(підгалузі) права.

Щодо податкової амністії варто зазначити, що досі немає законодавчо закріпленого визначен-
ня поняття «податкова амністія». Низка економістів і правників розуміють цей термін переважно 
як пропозицію «пробачити» (списати) податкову заборгованість в обмін на відміну призначення 
покарання у випадку виявлення фактів несплати податків – чи то часткової, чи повної. Проте ми 
переконані, що таке «прощення» потребує сплати всіх боргів державі. Таким чином, під подат-
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ковою амністією слід розуміти звільнення неплатників та інших осіб, що скоїли податкові пра-
вопорушення, від податкової відповідальності, за умови добровільного, повного або часткового 
внесення в бюджет і декларування раніше приховуваних сум податків.

Серед представників наукової спільноти відсутній однозначний підхід до доцільності про-
ведення податкових амністій. Одні автори наполягають на аморальності, незаконності та дис-
кримінаційному характері податкових амністій і визначають помилковість їхнього застосування 
(І. Криницький, О. Лукашев, В. Рядінська, Н. Протопопова, Р. Каленяк). Проте існує й інший під-
хід, за яким автори хоча і вказують на негативні наслідки податкових амністій, проте відзначають 
також і позитивні (І. Соловйов, В. Кротіна, Н. Протопопова).

При прийнятті рішення про проведення податкової амністії держава може мати на меті різні 
цілі, проте, як правило, її підсумком стає поповнення бюджету за допомогою податкових надхо-
джень. Крім того, вихід підприємців і організацій з тіньового сектора в легальну економіку має 
сприяти збільшенню оподатковуваної бази, а отже, отримати додаткові джерела фінансування 
державних видатків й інвестицій. Наслідком вдало проведеної амністії податкових «боргів» може 
стати зменшення стимулів до ухилення від сплати податків за допомогою зниження податкових 
ставок.

Світовий досвід проведення податкових амністій досить суперечливий, і якщо деякі країни 
активно використовують цей інструмент, то інші вважають його неприйнятним. Складно сказати, 
що цей досвід у більшості випадків був успішним, проте приклади таких держав, які застосову-
вали його (наприклад, Сполучені Штати Америки, Бельгія, Індія, Франція, Ірландія, Південно- 
Африканська Республіка, Аргентина), безумовно, повинні сприяти розробці концепції проведен-
ня такої амністії в Україні.

Близький за метою та змістом захід вже впроваджувався у нашій країні. Так, у 2014 р. був реа-
лізований податковий компроміс як особливий режим звільнення від юридичної відповідальності 
платників податків та/або їх із посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов’язань 
з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за будь-які податкові періо-
ди до 1 квітня 2014 р. з урахуванням строків давності, що фактично становив податкову амністію, 
результати якої не досягли очікуваної мети (податковим компромісом скористалося 0,5 % плат-
ників податків – юридичних осіб, а до бюджету надійшло лише 2,6 % очікуваних сум надходжень 
від його реалізації). Водночас за оцінками експертів цей захід не сприяв досягненню очікуваної 
мети. Однак набутий Україною не до кінця вдалий досвід актуалізував діяльність держави щодо 
вивчення питання про введення податкової амністії, зокрема з урахуванням прорахунків податко-
вого компромісу та практичного втілення податкових амністій у зарубіжних країнах.

Достатньо цінним прикладом може стати досвід відносно «свіжої» податкової програми  
амністії, що була реалізована в Республіці Індонезія в 2016 р. Висхідні дані цієї країни порівняно 
з Україною такі: податок є найбільшим джерелом бюджету доходів України (за період із 2013 р. 
по 2016 р. у загальній структурі доходів зведеного бюджету ключове місце посідають податкові 
надходження (78–85 %)) [2] та Індонезії (майже 75 % доходів Індонезії надходить від податків); 
податковий потенціал як в Україні, так і в Індонезії насправді дуже великий: оскільки в Україні 
й Індонезії близько 57 % і 47,5 % мешканців перебувають у продуктивній (працездатній) віковій 
категорії. Утім, лише 8,15 % осіб зареєстровані платниками податків і регулярно платять подат-
ки в Індонезії. В Україні за розрахунками дослідників Інституту соціально-економічної транс-
формації через найбільші схеми з ухиляння від сплати податків держава недоотримує кожен рік 
100 млрд грн [3, c. 7]

Однією з причин невеликої кількості платників податків або надходжень від податкового сек-
тору як в Україні, так і в Індонезії є широкомасштабна практика ухилення від сплати податків. 
Одним із найпопулярніших способів такої протиправної діяльності є приховування доходів від 
податкових органів Індонезії або переведення капіталу за кордон з метою унеможливлення його 
виявлення фіскальними органами. Ухилення/уникнення від оподаткування в Індонезії широко 
поширені, і це призводить до мінімізації державних доходів від податкового сектора. Нестача 
податкових надходжень стримує розвиток інфраструктури, запланований індонезійським урядом 
у зв’язку з недостачею бюджетних коштів.
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Низький податковий показник, отриманий Індонезією, став результатом незадовільного дотри-
мання податкового законодавства в Індонезії. Щоб уникнути сплати податків платники податків  
в Індонезії застосовують таке: 1) зберігають свої капітали за кордоном, вкладають або інвестують 
в інші форми, такі як об’єкти нерухомості та акції, з метою уникнення звітування у річному по-
датковому звіті; 2) зберігають свої капітали в Індонезії у формі депозитів або акцій, про які не 
повідомляють у своєму річному податковому звіті; 3) зберігають свої капітали в Індонезії у формі 
майна чи готівкових коштів, про які не повідомляють у своєму щорічному податковому звіті; 
4) передають своє майно за дорученням іншим особам, у яких відсутній ідентифікаційний номер 
платника податків; 5) інвестують свій капітал у нелегальний бізнес [4].

Для уникнення податків платники податків в Індонезії часто переміщають та інвестують кош-
ти за кордон. Основними країнами, до яких індонезійські платники податків переказують свої 
гроші: Сінгапур, Гонконг, Малайзія, Макао, Люксембург, Швейцарія, Кайманові острови та інші 
країни, що мають податкові привілеї. Так, у 2016 р. за межами Індонезії зберігалося 250 млрд до-
ларів, що належали індонезійським громадянам [4].

Для порівняння зазначимо, що схеми уникнення податків в Україні не дуже відрізняються 
від інших країн. До стандартного набору, зокрема, входять: контрабанда (маніпуляції з митною 
вартістю товарів; перерваний транзит; пряма контрабанда); розкрадання податку на додану вар-
тість (далі – ПДВ) (незаконне відшкодування з бюджету при експорті; фіктивне підприємництво 
(missing trader) – зокрема, «карусельні» схеми; контрафакт; переміщення прибутку до «податко-
вих гаваней» («офшорів»); викривлення бази оподаткування (приховування обсягів продажу); 
зловживання податковими пільгами та преференціями; неофіційне підприємництво та індивіду-
альна економічна діяльність без реєстрації. Разом із тим українській економіці притаманні і пев-
ні нетипові явища. Насамперед це індустрія «конвертаційних центрів» – зокрема, «ліцензовані 
майданчики», на яких така діяльність відбувається під прикриттям працівників правоохоронних 
органів та фіскальної служби [2, с. 2].

За вказаних вище умов Уряд Індонезії дійшов висновку, що в податковому секторі сформува-
лося достатньо підстав для прийняття Закону Республіки Індонезії № 11/2016 (Закон про подат-
кову амністію). Законодавство про амністію у сфері оподаткування мало на меті: 1) проведення 
репатріація активів («амністія капіталів») з метою прискорення зростання та реструктуризації 
економіки для створення позитивного ефекту, зокрема, збільшення внутрішньої ліквідності, по-
кращення курсу рупії (грошової одиниці), зменшення фінансових інтересів та збільшення інвес-
тицій; 2) підтримання податкової реформи в частині створення системи оподаткування на основі 
справедливості та розширення бази даних оподаткування, яка буде більш достовірною та все-
осяжною в процесі інтеграції; 3) збільшення податкових надходжень, які мали бути використані 
для фінансування розвитку країни [5].

Отже, головною метою індонезійської податкової амністії стало заохочення репатріації  
активів індонезійськими платниками податків, які зберігалися за межами Індонезії, а потім їх 
подальше інвестування в економіку Індонезії. Кампанія податкової амністії в Індонезії прово-
дилася протягом восьми місяців, починаючи з 1 липня 2016 р. і закінчуючи 31 березня 2017 р. 
Восьмимісячний період реалізації був розділений на три етапи, перший з яких відбувся з 1 липня 
2016 р. до 30 вересня 2016 р., другий – з 1 жовтня 2016 р. по 31 грудня 2016 р., а третій – з 1 січня 
2017 р. до 31 березня 2017 р. Податкова амністія була доступна всім платникам податків, які не 
повідомили про всі свої активи в Індонезії або за її межами. Проте програма податкової амністії 
не поширювалася на платників податків, які перебували під слідством, а платники податків, які 
відбували покарання за кримінальне правопорушення у сфері оподаткування, не мали права на 
участь у програмі.

Платникам податків, які зберігали свої активи та капітал за кордоном, було надано два варі-
анти набуття права на звільнення від сплати податків: перший полягав у сплаті невеликої фіксо-
ваної комісії (від 2 до 10 % від суму прихованих активів. Навіть 10 % – це небагато порівняно зі 
стандартною податковою ставкою в Індонезії у розмірі 30 %), розмір якої залежав від періоду по-
дання заявки (етапу програми податкової амністії) та швидкості репатріації активів, та розміщен-
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ня їх в інвестиційні інструменти, визначені урядом (наприклад, державні цінні папери Індонезії;  
облігації державного підприємства, облігації фінансових установ, що належать Уряду тощо), про-
тягом як мінімум трьох років з урахуванням можливості отримання прибутку від результатів цих 
інвестицій; другий полягав у зобов’язанні платника податків повідомити про всі свої офшорні 
активи та заплатити більший за розміром податковий штраф залежно від періоду подання заявки 
на участь у програмі. 

Закон про податкову амністію також містив положення про гарантування конфіденційності 
даних платників податків, які виявили бажання взяти участь у програмі. Наприклад, платникам 
податків як учасникам програми податкової амністії були надані гарантії стосовно невикорис-
тання для переслідування правоохоронними органами даних про активи, які вони надали через 
програму Генеральному директорату з оподаткування (Directorate General of Taxes). Крім того, 
з метою стимуляції платників податків до участі у програмі податкової амністії Міністерством 
фінансів також було розроблено та організовано низку заходів для осіб, які ухиляються від сплати 
податків, однак не повідомляють про свої прибутки в межах політики податкової амністії.

Діяльність Генерального директората з оподаткування полягала у проведенні моніторингу 
відкритих даних клієнтів у національних банках та співвіднесені їх із даними, що належать до 
його відання, на предмет наявності порушень законодавства про оподаткування. Очікувалося, 
що після закінчення податкової амністії у березні 2017 р. Міністерство фінансів та Генеральний 
директорат з оподаткування проведуть аналіз капіталів всіх зареєстрованих платників податків  
в Індонезії. Аналіз проводився шляхом відкриття внутрішніх банківських даних, власниками яких 
є платники податків в Індонезії. Передбачалося, що індонезійські громадяни, про доходи чи акти-
ви яких не було повідомлено Генеральному директорату з оподаткування, підлягатимуть штрафу 
в розмірі 200 % від суми несплаченого податку на прибуток (наразі зміни до законодавства щодо 
відповідальності осіб – платників податку не були прийняті).

Уряд Індонезії мав на меті повернути через програму податкової амністії близько 12,4 млрд 
доларів США сплати податкових санкцій і близько 75,2 трлн доларів від репатріації активів. Ре-
зультат був дуже далекий від цільової суми. Після закриття програми податкової амністії 31 бе-
резня 2017 р Уряд Індонезії зміг зібрати, відповідно, 8 564 млрд доларів (69 % від очікуваного) та 
11 044 млрд доларів [6].

Таким чином, політичне рішення про надання податкової амністії було визнано спірним 
в Індо незії, оскільки політика, по-перше, послабила моральний дух тих платників податків, які 
були законослухняними та сплачували податки; по-друге, програма податкової амністії показала 
здатність у довгостроковій перспективі впливати на дотримання індонезійськими громадянами 
податкового законодавства, оскільки вони не вбачатимуть необхідності сплачувати податки вза-
галі і чекатимуть проведення наступної програми податкової амністії; по-третє, програма подат-
кової амністії стала потенційним засобом для платників податків для відмивання грошей. 

Загалом, за оцінками зарубіжних експертів, виділяють принаймні три важливих недоліки 
у реалізації програми податкової амністії в Індонезії: 1) відсутність процесу перевірки або від-
стеження джерела фінансування, який використовував платник податків у програмі податкової 
амністії; 2) закон про податкову амністію загальмував розвиток системи інформодавців в Індоне-
зії; 3) третій – податкове законодавство про амністію ускладнило роботу інших правоохоронних 
органів [7].

Висновки. Отже, незважаючи на відмінності, що, звичайно, наявні в соціально-економіч-
ній реальності України та Індонезії, наслідки проведення індонезійської програми податкової  
амністії повинні доповнити загальносвітовий досвід реалізації таких юридичних кампаній, а та-
кож можуть бути враховані в Україні. Зокрема, щоб запобігти залежності громадян від програм 
податкової амністії та стимулювати дотримання податкового законодавства, вважаємо, необхід-
ною є розробка додаткових заходів відповідальності для тих, хто не скористався цією програмою. 
Так, на жаль, в Індонезії не прийняли зміни до законодавства щодо відповідальності осіб (штраф 
у розмірі 200 %), які не брали участі в податковій амністії при наявності для цього підстав. 
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Пивовар І. В. Податкова амністія: правовий аналіз зарубіжного досвіду
У статті досліджено досвід зарубіжних країн із проведення податкової амністії (на прикладі Республіки 

Індонезія) з окресленням основних перспектив запозичення позитивних надбань для України. У результаті за-
стосування методів юридичного аналізу, порівняння й зіставлення визначено, що, незважаючи на відмінності, 
характерні соціально-економічній реальності для Індонезії та України, наслідки проведення індонезійської 
програми податкової амністії цілком заслужено можна вважати загальносвітовим надбанням досвіду застосу-
вання цього специфічного державного податково-правового засобу законної легалізації прихованих доходів 
і статків населення. Продемонстровано позитивні приклади організації діяльності податкових органів, що мо-
жуть бути адаптовані й реалізовані в українській практиці. Відстоюється позиція про необхідність здійснення 
профілактики залежності громадян від програм податкової амністії та стимулювання дотримання податкового 
законодавства, зокрема шляхом впровадження додаткових заходів відповідальності для осіб, які не скориста-
лися цією програмою.

Ключові слова: амністія, податкова амністія, податковий компроміс, податкові органи, платники податків.

Pyvovar I. Tax amnesty: legal analysis of foreign experience
The article outlines the prospects for the introduction of a tax amnesty in Ukraine, as well as suggests ways to 

improve the concept of the mechanism for its implementation, based on the study of the experience of tax amnesties 
at the present stage in foreign countries, for example, of the Republic of Indonesia. As a result of the study of Ukrai-
nian legislation, it has been confirmed that the «amnesty» institution has an interdisciplinary nature, the peculiarities 
of which are manifested in one or another field (sub-branch) of law. Moreover, the author concludes that there is no 
legislative definition of the definition of «tax amnesty», as well as ambiguous understanding of this phenomenon by 
representatives of the scientific community. Analysis of various scientific positions and world experience in tax am-
nesties contributed to the identification of its controversial nature. It is emphasized that there are diametric approaches: 
for some countries, the tax amnesty has proven to be a sufficiently successful measure; for some – unacceptable.  
The experience of the Republic of Indonesia has been chosen new for the Ukrainian financial and legal science. The 
main goal of the Indonesian tax amnesty was to encourage the repatriation of assets by Indonesian taxpayers who 
were kept outside of Indonesia, and then their further investment in the Indonesian economy. In addition, the tax am-
nesty has become a real source of state budget revenues. However, the political decision to grant a tax amnesty was 
found to be controversial in Indonesia, because politics, first, weakened the moral spirit of those taxpayers who were 
law-abiding and paid taxes; secondly, the tax amnesty program has shown the ability to influence the compliance of 
Indonesian citizens with tax legislation in the long run as they will not see the need to pay taxes at all and will wait 
for the next program of tax amnesty; thirdly, the tax amnesty program has become a potential means for taxpayers to 
launder money. The main disadvantage of implementing the program of tax amnesty in Indonesia can be recognized: 
the absence of a process of verification or tracking of the source of funding used by the taxpayer in the program of tax 
amnesty. It is established that the degree of success of a tax amnesty largely depends on its background conditions and 
the given format. In particular, the position is held on the need to prevent the dependence of citizens from the programs 
of tax amnesty and encourage tax compliance, in particular by introducing additional liability measures for those who 
have not used this program.

Key words: amnesty, tax amnesty, tax compromise, revenue bodies, tax payers.
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ  
КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ У МІСЦЕВОМУ ВРЯДУВАННІ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Дослідження конституційно-правових проблем реалізації контроль-
ної функції у місцевому врядуванні України актуалізується в контексті політики децентралізації 
публічної влади, реформи публічного управління, місцевого самоврядування, формування сис-
теми місцевого врядування, які пов’язані із загальним процесом муніципальних перетворень на 
засадах впровадження принципів належного врядування, субсидіарності, повсюдності місцевого 
самоврядування, державного та громадського нагляду, контролю за функціонуванням органів 
і посадових осіб місцевого самоврядування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика державного, адміністративного, 
громадського контролю у сфері місцевого врядування та самоврядування стала предметом бага-
тьох наукових доробок: юридичних, політологічних, державно-управлінських. Контролю присвя-
чено чимало академічних монографічних, енциклопедичних, дисертаційних досліджень. Серед 
них фундаментальні праці з адміністративного, муніципального права, включаючи підручники 
[1], монографічні праці В. Авер’янова [2], О. Андрійко [3], В. Борденюка [4], О. Сушинського 
[5], енциклопедичні видання [6, с. 27–29, 305–310], дисертаційні дослідження Б. Калиновського 
[7], О. Скопича [8], О. Смоляра [9]. До цієї проблематики долучаються і практики місцевого са-
моврядування, зокрема Ю. Ганущак, А. Ткачук та ін. Щодо місцевого самоврядування науковці 
переважно приділяють увагу юридичним аспектам державного і громадського контролю.

Мета статті. Дослідження конституційно-правових засад та особливостей реалізації контр-
ольної функції у місцевому врядуванні та самоврядуванні в процесі децентралізації публічної 
влади, реформування місцевого самоврядування, об’єднання територіальних громад, становлен-
ня механізму адміністративного контролю за діяльністю органів та посадових осіб місцевого са-
моврядування. 

Основні результати дослідження. На початку варто розглянути авторське розуміння кате-
горій врядування та місцевого врядування. Поняття «врядування» є багатогранним. У нього, за-
лежно від предмета дослідження, вкладається різний зміст. Принаймні доцільно виокремлювати 
такі аспекти врядування: багаторівневе врядування; європейське врядування; глобальне, світове 
врядування; «добре, належне врядування», яке позиціонується Радою Європи; врядування в ме-
жах політико-правової системи конкретної країни; адміністративно-правовий, управлінський; 
конституційно-правовий аспект врядування. Одночасно «врядування» виступає як дієва форма 
взаємодії різнопланових елементів політичної системи суспільства, і як політико-правова кате-
горія. Варто погодитися з думкою про те, що «в Європі зараз відбувається зміна управлінської 
парадигми, внаслідок чого усе більшого поширення набуває підхід до управлінських проблем 
з позицій “врядування” не як government – урядового управління, а як “governance” – публічно-
го (суспільного) управління, у якому задіяні усі зацікавлені сторони: уряд, бізнес, громадянське 
суспільство. Воно містить у собі конотацію виходу управлінської діяльності за межі уряду до 
інших суспільних суб’єктів задля досягнення кращої керованості суспільства, його впорядкова-
ності і спрямування на досягнення стратегічних цілей. Цей термін означає перехід від розуміння 
управління як ієрархічної (вертикальної) системи контролю згори вниз до його сприйняття як 
процесу, спрямованого на горизонтальну, мережеву взаємодію, завдяки якій відбувається скеро-
вування суспільних суб’єктів на певні бажані чи корисні цілі» [10, с. 489].
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Щодо локальної демократії, врядування – це інституційна складова громадянського суспіль-
ства, публічної влади, яка формується на місцевому та регіональному рівнях її організації і за 
певних умов може перетворитися на цілісну систему. Місцеве врядування включає не лише еле-
менти системи місцевого самоврядування (територіальні громади, представницькі, виконавчі  
органи, відповідних голів громад, органи самоорганізації населення), а й жителів, населення адмі-
ністративно-територіальних одиниць, місцеві органи виконавчої влади, інститути громадянсько-
го суспільства, бізнессередовище (громади). Тобто це ті суб’єкти, які мають активно впливати на 
розбудову сучасної системи місцевої демократії і які необхідно залучати в процес трансформації 
муніципальної влади [11]. Місцеве врядування в європейському розумінні (governance) має дві 
складові: інституційну та функціональну. Інституційна – окреслює коло суб’єктів врядуван-
ня: інститути публічної влади, зокрема, самоврядування, громадянського суспільства, самоор-
ганізації населення, громадян. Функціональна – пов’язана із налагодженням процесу належного 
(good governance) врядування, публічного управління під контролем громадянського суспільства. 
Отже, місцеве врядування – це цілеспрямована діяльність суб’єктів місцевого самоврядування, 
місцевих органів виконавчої влади, організацій громадянського суспільства, бізнесасоціацій із 
публічного управління на територіальному рівні організації публічної влади, однією з основних 
функцій якого є функція контролю.

Показовою з огляду на міжнародно-правові стандарти локальної демократії щодо реалізації 
функції контролю (нагляду) є ст. 8 Європейської хартії місцевого самоврядування [12]:

«Адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування
1. Будь-який адміністративний нагляд за органами місцевого самоврядування може здійсню-

ватися тільки згідно з процедурами та у випадках, передбачених конституцією або законом. 
2. Будь-який адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування, як прави-
ло, має на меті тільки забезпечення дотримання закону та конституційних принципів. Однак вищі 
інстанції можуть здійснювати адміністративний нагляд за належністю виконання завдань, до-
ручених органам місцевого самоврядування. 3. Адміністративний нагляд за органами місцевого 
самоврядування здійснюється таким чином, щоб забезпечити домірність заходів контролюючого 
органу важливості інтересів, які він має намір охороняти».

Слід також звернутися до співвідношення праворозуміння державного та адміністративного 
контролю. Адміністративний контроль є складовою державного контролю. Адміністративний – 
включає контроль за здійсненням делегованих повноважень виконавчої влади органами місцево-
го самоврядування; контроль за їх виконавчо-розпорядчою діяльністю; контроль за законністю 
актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Адміністративний контроль здійсню-
ється органами виконавчої влади, насамперед Кабінетом Міністрів України, центральними  
органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади. Державний контроль включає більш широке коло контро-
люючих суб’єктів: через законодавчі акти – Верховну Раду України, Президента України; через 
відповідні рішення – Конституційний Суд України, Рахункову Палату тощо. При цьому система 
контролю (державного, адміністративного) за діяльністю органів місцевого самоврядування має 
функціонувати, враховуючи конституційні засади місцевого самоврядування як автономної сис-
теми публічної влади. 

Загалом у сфері місцевого врядування та самоврядування контрольна функція реалізується 
у таких напрямах: 

1) бюджетний, фінансовий контроль;
2) контроль за здійсненням повноважень, делегованих згідно законодавства органами вико-

навчої влади органам та посадовим особам місцевого самоврядування;
3) контроль (нагляд) за законністю актів (рішень) місцевих органів виконавчої влади, а також 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
4) громадський контроль за діяльністю місцевих органів виконавчої влади та органів місцево-

го самоврядування.
Елементи адміністративного контролю присутні в діяльності органів виконавчої влади та  

інших державних органів, у правовому статусі яких визначені контрольні повноваження щодо 
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органів місцевого самоврядування; у нормах матеріального і процесуального права містяться 
конкретні приписи стосовно контрольних функцій. Проте на сьогодні не існує цілісного механіз-
му адміністративного контролю, реалізації контрольної функції в статутному та процедурному 
розумінні. Ситуація загострюється у зв’язку із втратою відповідних контрольних повноважень за 
законністю актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування після позбавлення функцій 
загального нагляду органів прокуратури, про що свідчить ст. 2 Закону «Про прокуратуру» – функ-
ції прокуратури [13]. При цьому комплексного контрольного механізму за діяльністю місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у законодавстві не передбачено.

В аспекті становлення такого механізму слід дослідити його елементи. До елементів механіз-
му адміністративного контролю можна віднести: законодавчий, інституційний, організаційний.

Зі свого боку законодавчий адміністративний контроль включає: конституційний, контроль, 
що визначається у статутних актах про Кабінет Міністрів України, центральні органи виконав-
чої влади, місцеве самоврядування, про місцеві органи виконавчої влади, нормативно-галузевий 
контроль, який стосується відповідних напрямів діяльності органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування.

До конституційного адміністративного контролю слід віднести приписи Конституції Украї-
ни щодо місцевих органів виконавчої влади та системи місцевого самоврядування: «Стаття 119. 
Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують: 1) виконання Конституції 
та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів вико-
навчої влади; <…> 6) взаємодію з органами місцевого самоврядування <…>. Стаття 143. Органам 
місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої 
влади <…>. Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів 
виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. Стаття 144. Органи міс-
цевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є 
обов’язковими до виконання на відповідній території. Рішення органів місцевого самоврядуван-
ня з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому 
законом порядку з одночасним зверненням до суду» [14].

У статутному законодавстві питанням контролю присвячені ст. 20 Закону України «Про Ка-
бінет Міністрів України» [15]; ст. 17 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» 
[16]; ст. 7 Закону України «Про Рахункову палату» [17]; статті 16, 20, 24, 71, 74, 76 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні» [18]; статті 2, 13, 16, 35, 39 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації» [19]. 

Широке коло актів відноситься до джерел нормативно-галузевого контролю, який стосується 
органів місцевого самоврядування [20]. Слід також наголосити, що Кабінет Міністрів України 
визначає порядок контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих  
повноважень органів виконавчої влади [21].

Про адміністративний, державний контроль йдеться і в Концепції реформування місцевого са-
моврядування та територіальної організації влади в Україні [22], в проектах законів України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» [23], «Про префектів» [24].

План законодавчого забезпечення реформ в Україні, зокрема, передбачає (у новій редакції 
Закону «Про місцеве самоврядування в Україні») «запровадити прозорі механізми адміністра-
тивного нагляду органів державної влади по відношенню до органів місцевого самоврядування, 
які не суперечать принципам Європейської хартії місцевого самоврядування і не блокуватимуть 
діяльність органів місцевого самоврядування у разі виникнення спірних питань» [25].

До інституційних елементів механізму адміністративного контролю можна віднести суб’єкти 
та об’єкти контролю: відповідні органи виконавчої влади, органи та посадові особи місцевого 
самоврядування.

До організаційних елементів зазначеного механізму доцільно віднести процедурні аспекти 
функціонування відповідних органів щодо їх контрольної діяльності, позначені в нормах проце-
суального права, зокрема, в Кодексі адміністративного судочинства [26].

Децентралізація із передачею значного обсягу повноважень і ресурсів місцевому самовряду-
ванню диктує підвищення рівня відповідальності органів і посадових осіб місцевого самовряду-
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вання за їх реалізацію та використання, а також налагодження системи ефективного державного 
контролю за законністю актів органів місцевого самоврядування. На сьогодні – це найбільш го-
стра проблема, яка пов’язана з кризою непослідовності реалізації стратегії реформування сус-
пільства. Тривалий час точиться дискусія навколо законопроекту «Про дотримання державно-
го нагляду (контролю) за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції 
та законам України», розроблений у Міністерстві регіонального розвитку на виконання Плану  
діяльності Уряду на 2016 р. Законопроектом пропонувалася м’яка модель забезпечення контролю 
щодо рішень органів місцевого самоврядування стосовно відповідності їх законодавству Украї-
ни: органи контролю (відповідні місцеві державні адміністрації) забезпечують правову експерти-
зу рішень органів місцевого самоврядування і у разі їх невідповідності Конституції чи законам  
України зупиняють такі рішення з одночасним зверненням до суду, який приймає остаточне рі-
шення. Цей законопроект було заблоковано згідно з позицією Асоціації міст України, за інфор-
мацією якої від 6 жовтня 2017 р. 19 вересня 2017 р. був відкликаний із Секретаріату Кабінету 
Міністрів України [27]. У цьому відношенні варто дослухатися до думки А. Ткачука: «Цілком 
зрозуміло, що міста не прагнуть жодного нагляду за рішеннями власних рад. Але ж це не дер-
жавницька позиція. Крім того, у зв’язку з минулорічними змінами до Конституції, прокуратуру 
позбавлено невластивих їй функцій загального нагляду. Прокурор саджає злочинців, він не має 
перевіряти, чи все гаразд у рішеннях місцевої ради. Це має робити хтось інший. У Польщі це – 
воєвода, у Франції – префект, у Німеччині та Італії – комісар. Ну і ще одне. Не допускаючи при-
йняття закону, який встановить правила контролю за рішеннями місцевих рад, ми самі провоку-
ємо ситуацію, коли державні адміністрації у рамках загальної норми, за якою вони забезпечують 
дотримання Конституції і законів, можуть ініціювати різноманітні перевірки органів місцевого 
самоврядування і просто “закошмарити” їх» [28].

Ще один аспект становлення механізму адміністративного контролю – його відповідність єв-
ропейським стандартам місцевого самоврядування. Тут варто ще раз згадати положення Євро-
пейської хартії місцевого самоврядування, інших документів Ради Європи, Конгресу місцевих 
і регіональних влад Ради Європи.

Висновки. Дослідження конституційно-правових проблем реалізації контрольної функції 
у місцевому врядуванні України свідчить про відсутність комплексного бачення функціонуван-
ня локальної системи публічного управління в розумінні належного врядування, комплексного 
механізму державного, адміністративного, громадського контролю на рівні територіальної орга-
нізації влади. Проблеми адекватного державного і адміністративного контролю в процесі де-
централізації публічної влади загострюються і потребують невідкладного розв’язання шляхом 
вдосконалення законодавства, прийняття відповідних нормативних актів. Із цього мають вихо-
дити подальші наукові розвідки щодо створення повноцінного механізму реалізації контрольної 
функції, її законодавчого забезпечення, вивчення у цьому дискурсі зарубіжного, передусім, євро-
пейського досвіду.
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Пухтинський М. О. Конституційно-правові проблеми реалізації контрольної функції у місцевому 
врядуванні України

У статті розглядаються конституційно-правові проблеми реалізації контрольної функції у місцевому вря-
дуванні України.

Дається авторське тлумачення категорій «врядування» та «місцеве врядування», досліджується співвідно-
шення праворозуміння державного й адміністративного контролю. 

Акцентується на тому, що досі не існує цілісного механізму адміністративного контролю в його статутно-
му та процедурному розумінні. Ситуація загострюється у зв’язку з втратою відповідних контрольних повно-
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важень за законністю актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування після позбавлення функцій 
загального нагляду органів прокуратури. При цьому безпосереднього контрольного механізму за діяльністю 
органів місцевого самоврядування з боку державних органів у законодавстві не передбачено.

Децентралізація із передачею значного обсягу повноважень і ресурсів місцевому самоврядуванню диктує 
підвищення рівня відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування за їхню реалізацію та 
використання, а також налагодження системи ефективного державного контролю за законністю актів органів 
місцевого самоврядування. На сьогодні це найбільш гостра проблема, яка пов’язана з кризою непослідовності 
реалізації стратегії реформування суспільства.

Висловлюються пропозиції щодо вдосконалення процесу реалізації контрольної функції у місцевому вря-
дуванні, його законодавчого забезпечення.

Ключові слова: врядування, місцеве врядування, місцеве самоврядування, публічне управління, місцеві 
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, контроль, функція контролю, державний, адміні-
стративний, громадський контроль, децентралізації публічної влади, реформування місцевого самоврядуван-
ня, об’єднання територіальних громад.

Puhtinsky M. Constitutional and legal problems of the control function implementation in the local gover-
nance of Ukraine

The article deals with the constitutional and legal problems of implementation of the control function in the local 
governance of Ukraine.

The study of the constitutional and legal problems of the implementation of the control function in the local  
governance of Ukraine is being updated in the context of the policy of decentralization of public authority, public  
admi nistration reform, local self-government, the formation of a system of local governance, associated with the 
overall process of municipal reforms on the principles of good governance, subsidiarity, universality local self-govern-
ment, state and public oversight, control over the functioning of bodies and officials of the self-government.

The issue of state, administrative, public control in the field of local governance and self-government has become 
the subject of many scientific achievements: legal, political science, state-management. A lot of academic mono-
graphs, encyclopedias, dissertations are devoted to control.

The paper gives an author’s understanding of the categories of governance and local governance. Local governance 
is a deliberate activity of local self-government bodies, local authorities, civil society organizations, business associa-
tions of public administration at the territorial level of public authorities.

The article deals with the correlation of legal thinking in state and administrative control. Administrative control 
is part of state control. Administrative – includes control over the implementation of delegated powers of executive 
power by local self-government bodies; control over their executive and administrative activities; control over the 
legality of acts of organs and officials of local self-government.

It is accentuated that to this time there is no integral mechanism of administrative control in its statutory and proce-
dural sense. The situation is exacerbated by the loss of relevant control powers over the legality of acts of organs and 
officials of local self-government after the deprivation of the functions of the general supervision of the prosecutor’s 
offices. In this case, the direct control mechanism for the activities of local self-government bodies by the state bodies 
is not provided for in the legislation.

In terms of forming such a mechanism, its elements are investigated. The elements of the mechanism of adminis-
trative control include: legislative, institutional, organizational.

Decentralization with the transfer of a significant amount of authority and resources to local self-government dic-
tates the increase of the level of responsibility of bodies and officials of local self-government for their implementation 
and use, as well as establishing a system of effective state control over the legality of acts of local self-government. 
To date, this is the most acute problem that is associated with the crisis of inconsistency in the implementation of the 
strategy of reforming society.

Expressed proposals to improve the process of implementing control functions in local government and its legisla-
tive support.

Key words: governance, local governance, local government, public administration, local executive bodies, lo-
cal self-government bodies, control, control function, state, administrative, public control, decentralization of public  
authority, reform of local self-government, association of territorial communities.
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ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ МИРНИХ ЗІБРАНЬ

Постановка проблеми. Нині дієвим механізмом у всьому світі привернути увагу суспільства 
до наболілих проблем є мирні зібрання. Досвід України 2014 р., коли мирне зібрання переросло 
в кровопролиття, стало трагедією світового масштабу, такої практики проведення зборів, без-
умовно, потрібно уникати й намагатися вирішувати проблеми лише мирним шляхом.
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Святненко А. П. Практика Європейського Союзу  щодо проведення мирних зібрань

Право на мирні зібрання відображено у ст. 20 Загальної декларації прав людини [1], у ст. 21 
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права [2], у ст. 11 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод [3]. У нашій державі це право закріплено на рівні Конституції 
України, зокрема, ст. 39 вказує, що громадяни мають право збиратися мирно, без зброї й прово-
дити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи 
виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування [4]. Досі не прийнято спеціального зако-
ну, який би регулював механізм втілення вказаного конституційного права на мирні збори. Про 
його необхідність наголошував Конституційний Суд України (далі – КСУ) та Європейський суд 
з прав людини (далі – ЄСПЛ).

Національні суди вже використовують практику ЄСПЛ, яка в цих справах досить чітка та 
послідовна. Тим паче, що Закон України «Про виконання рішень та застосування практики  
Європейського суду з прав людини» [5] та проведена в листопаді 2017 р. судова реформа прямо 
зобов’язують суди використовувати практику ЄСПЛ як джерело національного права. У межах 
дослідження зосередимо увагу саме на компетенції ЄСПЛ щодо мирних зібрань.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми свободи мирних зібрань досліджували 
досить ґрунтовно зарубіжні та вітчизняні вчені. Заслуговують на увагу праці В. Букача, О. Щер-
банюка, Н. Толкачової, М. Логвиненка, І. Полянської, І. Колосова, Л. Царука, О. Крушиліної  
та ін. Проте окремі питання, які стосуються компетенції органів Європейського Союзу (далі – 
ЄС) з питань регулювання питань на мирні зібрання, розглянуті недостатньо. 

Метою статті є дослідження міжнародних договорів, а зокрема Хартії з прав людини, та су-
дової практики ЄСПЛ, що є основним джерелом формування правової доктрини шляхом роз-
роблення стандартів з регулювання питань, які визначають і з’ясовують зміст права на свободу 
мирних зібрань та мають обов’язковий характер. 

Основні результати дослідження. О. Щербанюк досить чітко зазначає: «Серед форм безпо-
середнього здійснення суверенної влади народом особливе місце займає така форма, як участь 
у мітингах, походах, демонстраціях, тобто в мирних зібраннях» [6, c. 104].

 Право на свободу мирних зібрань, чи право на мирні зібрання, чи свобода мирних зібрань – це 
ті формулювання, які застосовуються у юридичній літературі та правовій доктрині основополож-
ного права громадян, яке належить до прав першого покоління.

Практика засвідчує, що нині ЄС є найуспішнішим об’єднанням. Незважаючи на те, що в осно-
ві процесів європейської інтеграції лежать політична й економічна сфера, важлива роль приді-
ляється також захисту прав і свобод людини та формуванню й забезпеченню єдиних і високих 
стандартів їх дотримання для всіх держав – членів ЄС. 

Н. Толкачова наголошує: «У правовій системі Європейського Союзу права людини сприйма-
ються як нерозривно пов’язані з іншими стержневими для суспільства постулатами – верховен-
ства права і плюралістичної демократії. Орієнтація на права людини закріплена як імператив усіх 
гілок влади» [7, c. 347].

Компетенція – загальноправова категорія, що позначає сукупність предметів ведення (пред-
метна компетенція) і повноважень (прав та обов’язків) посадової особи, органу або організації 
в цілому.

Зазначимо, що компетенція ЄС обмежується лише тими питаннями, що набули закріплення на 
рівні відповідних договорів. 

Донедавна в межах ЄС не було укладено договорів, які надавали б можливість закріплювати 
право на свободу мирних зібрань і визначати процедури його реалізації. І це було проблемою, яка 
довгий час не знаходила однозначного вирішення. Так, деякі європейські автори схилялися до 
думки, що реалізація та врегулювання окремих аспектів права на свободу мирних зібрань з боку 
ЄС може відбуватися лише в межах спільних програм щодо протидії та запобігання злочинам 
і правопорушенням, що випливають з частини VI Конституції ЄС.

Пропонувалося надати органам ЄС повноваження щодо створення баз даних з інформацією 
про осіб, які раніше порушували порядок під час проведення мирних зібрань. Це, безумовно, буде 
корисним тоді, коли буде відкрито доступ для користування відповідними посадовими особами 
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будь-якої країни – члена ЄС. Та наразі це питання ще залишається на рівні нереалізованих про-
позицій.

На противагу зазначеному вище, Генеральна адвокатура при Суді ЄС і деякі вчені наголошу-
вали на тому, що право ЄС уже містить як елемент право на свободу мирних зібрань. Суд ЄС од-
нозначно цю позицію протягом декількох років не підтримував. Він використовував Конвенцію 
як критерій для перевірки правомірності відповідних рішень [3]. 

Однак із прийняттям Лісабонського договору 13 грудня 2007 р. та набуттям його чинності 
у грудні 2009 р. хартії з прав людини були урівняні в юридичній силі: Хартія Європейського Со-
юзу про основні права [8] з установчими договорами ЄС, що дійсно дало змогу погодитися з тими 
авторами, які вважають, що зазначене право вже має своє закріплення на рівні права ЄС. 

Хартія ЄС набула юридичної сили як одного з установчих договорів ЄС після набрання чин-
ності 1 грудня 2009 р. Лісабонського договору. У науці міжнародного права існує ієрархія роз-
поділу джерел права на первинні та вторинні за ступенем їхньої фундаментальності [9, с. 120]. 
Тому юристи-міжнародники й науковці одностайно відносять Хартію до першочергових джерел 
ЄСПЛ – органу ЄС, який послідовно забезпечує втілення принципу пріоритету права ЄС щодо 
національних правопорядків держав-членів цього формування та країн, які визнали міжнародне 
законодавство джерелом національного законодавства, наприклад, Україна. 

Важливо, що першочергового значення набула саме Хартія ЄС, а не Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі – Конвенція), попри те, що остання визнана ЄС одним із 
загальних принципів його правової системи, які (принципи) теж є джерелами права ЄС. Адже 
відповідно до п. 3 ст. 6 Договору про ЄС (один із установчих актів ЄС, змінений Лісабонським 
договором) основоположні права, в тому вигляді, в якому вони закріплені в Конвенції і випли- 
вають зі спільних для держав – членів ЄС конституційних традицій, визнаються загальними прин-
ципами права ЄС (що ставить їх в ієрархії джерел права ЄС на друге місце після його установчих 
договорів) [9, с. 112]. 

Таким чином, саме Хартія ЄС є основним джерелом стандартів захисту прав людини для всіх 
органів ЄС. Зазначимо: лише протягом 2010 р. Суд ЄС посилався на норми, закріплені в Хартії, 
понад 30 разів. Визначальним було те, що вже в листопаді 2010 р. у своєму рішенні анулював 
положення низки регламентів ЄС (однієї з форм вторинних джерел права ЄС) через їхню супе- 
речність Хартії ЄС [10].

Особливості Хартії полягають ось у чому. Переважна більшість прав, які закріплені в Хар-
тії, – це права людини. Документ також закріплює загальні та фундаментальні цінності, відповід-
но до яких побудована структура документа: людська гідність, свобода, рівність і солідарність  
[10, с. 21]. У цьому, як зазначається в сучасній літературі, вона якісно переосмислює положення 
Конвенції, висуваючи на перше місце захист гідності людини як основи загальнолюдських осно-
вних прав, свобод та цінностей [10, с. 21].

Та на відміну від згаданих міжнародних договорів, у ст. 12 Хартії право на свободу мирних 
зібрань розглядається разом із правом на свободу асоціацій як «свобода зібрань і асоціацій» [8]. 
Нормативний зміст права на свободу мирних зібрань вичерпується коротким формулюванням: 
«Кожна людина має право на свободу мирних зібрань» [8]. Інші положення ст. 12 присвячені 
винятково праву на свободу асоціацій. Тому в ЄСПЛ, безумовно, є необхідність у виробленні 
стандартів мирних зібрань для застосування у країнах – учасницях ЄС.

Наголосимо, що документи Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) є для уря-
дів країн-учасниць розгорнутими рекомендаціями щодо реалізації та забезпечення свободи мир-
них зібрань, тоді як постанови ЄСПЛ мають обов’язковий характер, недотримання стандартів, які 
закріплені в постановах, спричиняють порушення прав людини з боку держави.

Нині ЄСПЛ створив велику практику, що розкриває зміст свободи зібрань і визначну кількість 
найважливіших умов повноцінної реалізації цієї волі. Назвемо декілька основних.

Розуміння свободи зібрань виключно як негативного права, тобто обов’язки держави утри-
муватися від втручання, не відповідало б цілям ст. 11 та Конвенції загалом. У кожної держави є 
позитивний обов’язок забезпечити всі умови для здійснення свободи мирних зібрань, такий стан-
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дарт розроблений при розгляді справи «Інформаційний союз “Lentia” та інші проти Австрії» 
(24 листопада 1993 р., § 38, Серія А, № 276) [11, с. 6].

Наступний вкрай важливий стандарт, який розробив ЄСПЛ, – це забезпечення безпеки її учас-
ників й організаторів, це гарантія реалізації свободи зібрань. Цей стандарт був вперше встановле-
ний у рішенні у справі «“Лікарі за життя” проти Австрії» (21 червня 1988 р., Серія А, № 139) 
[11, с. 7]. 

Держава повинна гарантувати свободу зібрань, навіть якщо заявлена мета зборів може не 
подобатися значній частині суспільства. Цей стандарт був вироблений у справі «Станков та 
Об’єднана македонська організація “Ілінден” проти Болгарії» (скарги № 29221/95 і № 29225/95, 
§ 90, ECHR 2001 IX) [11, с. 8] 

На нашу думку, одним із принципових стандартів, який розроблений ЄСПЛ, це той, що учас-
ники мирних зборів не повинні боятися переслідувань з боку держави за свою участь у них. Цей 
принцип був сформульований у справі «Езелін проти Франції» й отримав закріплення у постано-
вах у справах «Бачковський та інші проти Польщі» й «Алексєєв проти Росії» [11, с. 8]. 

Ще один важливий стандарт, який розробив ЄСПЛ, полягає у тому, що будь-які обмеження 
свободи зібрань повинні бути відповідними цілям, заради яких вони застосовуються. Так, якщо 
є ризик масових заворушень у результаті мирних зборів, один тільки факт наявності ризику не 
може служити достатньою підставою для заборони проведення демонстрації, збору, мітингу 
тощо. Цей стандарт вказаний у рішенні у справі «Баранкевич проти Росії» [11, с. 18].

У людей є право на проведення спонтанної демонстрації або іншого публічного заходу, коли 
завчасне попередження влади у встановлені законом терміни позбавило б цей захід сенсу. Такий 
незвичний, але цілком обґрунтований стандарт був озвучений у рішенні у справі «Букту та інші 
проти Угорщини» [11, с. 25]

Це лише декілька базових стандартів з питання мирних зібрань. ЄСПЛ продовжує напрацьову-
вати позитивну практику справедливих рішень і винесення постанов із новими стандартами, які 
забезпечують свободу мирних зібрань

Висновки. Таким чином, права на свободу мирних зібрань у міжнародному праві постійно 
вдосконалюються з метою зміцнення статусу демократичної та правової системи європейського 
суспільства. 

Спочатку це право було закріплено в сукупності з правом на свободу об’єднань (асоціацій), що 
й відображено у положеннях міжнародно-правових актів (Загальна декларація прав людини, Кон-
венція). Надалі вказані права розглядаються роздільно і в подальшому фіксуються в положеннях 
міжнародних договорів. Нині ці права закріплені в таких міжнародних актах, як Хартія основних 
прав ЄС від 2007 р., Конвенція Співдружності Незалежних Держав про права та основні свободи 
людини від 26 травня 1995 р. 

Компетенцією ЄСПЛ у сфері мирних зібрань є повноваження з розробки стандартів, на осно-
ві Хартії з прав людини 2007 р., які обов’язкові для виконання всіма країнами – членами ЄС 
та країнами, які визнали європейське право частиною національного законодавства. Україна на 
шляху удосконалення свого законодавства повинна використовувати всі напрацювання ЄСПЛ як 
взірець правової думки.
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Святненко А. П. Практика Європейського Союзу щодо проведення мирних зібрань
У статті на підставі аналізу міжнародних актів та судової практики Європейського суду з прав людини 

здійснюється наукове тлумачення суті та змісту права на свободу мирних зібрань у країнах – членах Європей-
ського Союзу. Визначається обсяг компетенції органів ЄС щодо порядку реалізації права на свободу мирних 
зібрань.

Ключові слова: права людини, мирні зібрання, Рада Європи, Європейський Союз, Організація з безпеки 
і співробітництва в Європі, Європейський суд з прав людини, Хартія Європейського Союзу.

Sviatnenko A. The European Union’s practice for the peaceful assembly
Based on the analysis of international acts and European Court of Human Rights, the article provides a scientific 

interpreting the essence and content of the right to freedom of peaceful assembly in the EU member states. It deter-
mines the volume of the EU institutions’ competence for the procedure of exercising the right to freedom of peaceful 
assembly. 

The article is devoted to the analysis of the European practice of the use of acts on peaceful gatherings and the 
development of proposals for the acquisition of positive foreign experience on the subject. 

This article describes the essence of the right to peaceful assembly, investigates the legislative cases of limiting 
this right, analyzes the European practice of the use of acts of peaceful assembly. The author describes that freedom 
of assembly often overlap with freedom of expression and freedom of opinion, and often the violation of one of the 
freedoms automatically entails restrictions on the other. The basic standards of freedom of assembly investigated 
are not exhaustive: in new rulings, the European Court of Justice continues to expand and clarify the content of the 
Convention in accordance with the development of society and the transformation of the benchmarks of the European 
public order.

The author states that the competence of the European Union is limited to issues that have been secured at the level 
of the relevant treaties.

The sources of EU law have been analyzed for the conclusion of agreements that would provide the opportunity to 
consolidate the right to freedom of peaceful assembly and determine the procedures for its implementation. The views 
of European authors that implemented certain aspects of the right to freedom of peaceful assembly on the part of the 
EU within the framework of joint programs to counter and prevent crimes and offenses arising from Part VI of the EU 
Constitution are noted.

Key words: human rights, peaceful assembly, Council of Europe, European Union, Organization for Security and 
Cooperation in Europe, European Court of Human Rights, Charter of the European Union.
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ДИТИНИ  
ПРИ ПОДІЛІ СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ

Постановка проблеми. Права дитини завжди повинні мати достатній та своєчасний рівень за-
хисту у будь-якому суспільстві. Останнім часом в Україні цьому питанню приділяється особлива 
увага, вносяться відповідні зміни до нормативних актів. Зокрема, з метою забезпечення належ-
ного виконання рішень судів щодо стягнення аліментів нещодавно був прийнятий Закон України 
від 7 грудня 2017 р. № 2234-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
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посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку приму-
сового стягнення заборгованості зі сплати аліментів». 

Утім, залишаються невирішеними проблемні питання захисту майнових прав дитини, що ви-
никають при застосуванні деяких положень сімейного законодавства. Зокрема, це стосується по-
ложень ч. 3 ст. 70 Сімейного кодексу України (далі – СК України), відповідно до яких суд може 
відступити від рівності часток при поділі майна подружжя. Нині юридична спільнота розглядає 
необхідність внесення змін до зазначеної вище статті СК України в частині автоматичного ви-
значення частки дитини у спільному майні подружжя при розірванні шлюбу з метою гарантова-
ного захисту прав дитини. На нашу думку, запровадження таких змін повинно засновуватися на 
ґрунтовному та детальному дослідженні проблематики співвідношення майнових прав батьків та 
дітей з урахуванням належного рівня захисту дитини. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематику майнових відносин батьків та дітей 
досліджували українські науковці, зокрема: Г. Матвєєв, В. Гопанчук, І. Жилінкова, 3. Ромовська, 
Т. Ариванюк, A. Слепакова, В. Ватрас, A. Ігнатенко, Я. Шевченко та ін. Утім, питання захисту 
прав дитини потребують постійного моніторингу та дослідження з метою створення відповідних 
механізмів захисту і вдосконалення правового регулювання сімейних відносин в Україні.

Метою статті є дослідження підстав та доцільності внесення змін до сімейного законодавства 
в частині відступлення від рівності часток при поділі майна подружжя з метою посилення захисту 
прав дитини. Для цього слід, на нашу думку, проаналізувати основні положення сімейного права, 
а також відповідні теоретичні концепції та судову практику стосовно захисту майнових прав ді-
тей, визначивши їх співвідношення з майновими правами та обов’язками батьків. 

Основні результати дослідження. Майнові сімейні відносини виникають стосовно конкрет-
ного майна, його належності тим чи іншим учасникам сімейних відносин, порядку користування 
та розпорядження таким майном, вчинення правочинів щодо нього тощо. На відміну від особис-
тих відносин, майнові відносини у сімейному праві відрізняються своїм об’єктом, – виникають 
із приводу матеріальних благ. Майновими правовідносинами у сімейному праві вважають вре-
гульовані нормами сучасного законодавства відносини між суб’єктами права, у яких об’єктом є 
будь-які майнові блага (речі індивідуального користування, премії, нагороди, майно, набуте під 
час перебування у шлюбі, грошові утримання тощо) [2]. Майнові правовідносини у сімейному 
праві відрізняються змістом, оскільки вони мають певний економічний зміст на відміну від осо-
бистих немайнових відносин, нерозривно пов’язаних з особистістю, які не мають економічного 
змісту. Необхідно також звернути увагу на те, що сімейні майнові правовідносини залежно від 
кола суб’єктів поділяються на майнові правовідносини між подружжям, між батьками та дітьми, 
усиновителями та усиновленими тощо. 

Утім, не можна заперечувати тісний зв’язок майнових та особистих немайнових відносин у сі-
мейному праві й суттєвий вплив саме особистих немайнових відносин на формування та реалі-
зацію майнових. Сім’я будується на особистих відносинах, більшість із яких перебувають за ме- 
жами правового регулювання та являють собою відносини моралі та етики. Саме їх руйнування, 
тобто руйнування шлюбу та сім’ї призводить до судового захисту прав та законних інтересів 
членів сім’ї, насамперед дітей. «Міжособистісні стосунки у родині, які ґрунтуються на чіткому 
усвідомленні сімейного обов’язку, на взаємній довірі та повазі, мають унеможливити фізичне та 
психічне насилля, приниження людської гідності, маніпуляцію. Тому, на відміну від авторитар-
ної, егалітарна модель сімейних стосунків є найкращою для особистісної самореалізації людини» 
[4, с. 127]. Егалітарна (франц. egalite – рівність, міра, мірило, зразок) модель сімейних стосун-
ків – сукупність морально-етичних цінностей сім’ї, які формуються за принципами рівності, вза-
ємоповаги, взаємодопомоги та емоційної близькості між членами родини [4, с. 127]. На нашу 
думку, при обранні напрямів формування розвитку правового регулювання сімейних відносин 
слід враховувати не лише особливість цього соціального інституту та його розвиток у сучасному 
суспільстві, а й фундаментальні теоретичні дослідження соціологів стосовно істотних проблем 
сім’ї. Зокрема, найпоширеніші підходи до вивчення проблем сім’ї у соціології – функціоналіст-
ський і конфліктологічний. 
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Функціоналісти (Дж. Мердок, Т. Парсонс) зосереджують увагу на тих функціях, які є типо-
вими для усіх сімей, загалом на потребах суспільства, які задовольняє сім’я, та потребах самої 
сімейної організації, а також на тих структурних побудовах, завдяки яким відбувається задово-
лення цих потреб. Натомість прихильники теорії конфлікту – на дослідженні дисфункцій сім’ї. 
Вони підходять до вивчення сім’ї як до структури, в якій одні її члени виграють за рахунок інших. 
На відміну від функціоналістів, конфліктологи розглядають сім’ю не як осередок партнерства, 
тепла і турботи, а швидше як поле бою [6, с. 200]. 

З метою вирішення спірних питань захисту майнових прав дитини, на нашу думку, слід вихо-
дити з того, що виникнення проблем, пов’язаних із захистом прав дитини, є наслідком неналеж-
ного, у багатьох випадках, функціонування сім’ї в сучасному суспільстві, тобто сім’я функціонує 
як середовище конфліктів, а не особливе, соціально організоване об’єднання людей із дбайливим 
та шанобливим ставленням одне до одного. Основною причиною такого становища є, на нашу 
думку, відсутність достатніх соціальних, культурних та економічних умов для розвитку сім’ї елі-
тарного, більш демократичного та прогресивного типу і цей факт слід враховувати при форму-
ванні державної сімейної політики та сімейного законодавства. У зв’язку з цим пропозиції щодо 
внесення змін до сімейного законодавства мають ґрунтуватися на врахуванні всіх умов зміцнення 
сім’ї як особливого і необхідного осередку суспільства, а його конкретні норми повинні не «за-
регульовувати» сферу сімейних відносин, тобто не втручатися безмежно, а шукати найбільш ви-
важені підходи, які б враховували права та законні інтереси всіх учасників сімейних відносин, 
зокрема батьків та дітей.

Цілком закономірно, що для функціонування сім’ї необхідний певний обсяг матеріальних 
благ, які в основному створюються батьками. Проте не виключається, що такі матеріальні блага 
можуть створюватись і дітьми, й іншими членами сім’ї.

Майнові відносини в сімейному праві поділяються на речові, зобов’язальні, різновидом яких 
є аліментні відносини.

У теорії сімейного права пропонується поділ майнових правовідносин між батьками і дітьми 
залежно від джерел набуття цього майна: набуте батьками і призначене для потреб усієї сім’ї; на-
буте завдяки спільній праці чи спільних коштів батьків і дітей; набуте дітьми на різних правових 
підставах [5, с. 177].

Зі свого боку аліментні правовідносини батьків та дітей розглядаються як правовідносини, 
в яких одна сторона зобов’язана надати другій стороні утримання на підставах i в порядку, що 
встановлені законом, а друга сторона вправі вимагати виконання такого обов’язку [5, с. 179]. 

На нашу думку, положення ч. 3 ст. 70 регулюють майнові сімейні відносини, але різних класи-
фікаційних видів, таких, що відрізняються за колом осіб, об’єктом, змістом, у зв’язку з чим слід 
застосовувати різні підходи до нормативної регламентації, враховувати основні засади (принци-
пи) сімейного права до кожного з зазначених видів, а також передбачені цивільним законодав-
ством загальні положення стосовно права власності. 

Одним з основних принципів майнових прав подружжя є принцип спільності майна, про-
голошений у ст. 60 СК України. Він означає, що майно чоловіка і жінки (повністю або в певній 
частині), набуте під час шлюбу, об’єднується в єдину майнову масу зі встановленням певних 
спеціальних правил щодо його володіння, користування та розпорядження. Режим спільності 
майна подружжя передбачає так звану презумпцію спільності майна подружжя, яка означає, що 
майно, набуте подружжям за час шлюбу, вважається спільним, якщо інше не встановлено до-
мовленістю сторін. Подружжя мають рівні права щодо майна, яке належить їм на праві спільної 
сумісної власності; таке майно належить подружжю без визначення часток кожного з них у пра-
ві власності; 

Права подружжя на майно визнаються рівними незалежно від того, що один із них не мав з по-
важної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) 
самостійного заробітку (доходу); доти, доки не буде доведено протилежне, вважається, що кожен 
із подружжя, який здійснює правочини щодо розпорядження спільним майном, діє в інтересах 
подружжя (ч. 1 ст. 60 СК України). 
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Право спільної сумісної власності є різновидом спільної власності, яка характеризується на-
явністю двох або більше осіб (співвласників), на відміну від одноособової власності, та відсут-
ністю часток у праві на спільне майно на відміну від спільної часткової власності. Таким чином, 
спільна сумісна власність подружжя є також різновидом приватної власності і виокремлюються 
за кількістю суб’єктів. Стаття 316 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) закріплює 
визначення права власності: правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює 
відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованою Законом від 
17 липня 1997 р. № 475/97-ВР, у ст. 1 Першого протоколу до неї передбачено право кожної фі-
зичної чи юридичної особи безперешкодно користуватися своїм майном, не допускається по-
збавлення особи її власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом 
і загальними принципами міжнародного права, визнано право держави на здійснення контролю 
за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати подат-
ків чи інших зборів або штрафів. 

Гарантії здійснення права власності та його захисту закріплено у ч. 4 ст. 41 Конституції Украї-
ни, відповідно до якої ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право влас-
ності є непорушним. Стаття 321 ЦК України також проголошує непорушність права власності. 
Водночас у ч. 2 ст. 321 ЦК України уточнюється, що особа може бути позбавлена права власності 
або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Слід наголосити, що спільна власність обумовлена наявністю двох видів правовідносин, – зов-
нішніх (абсолютних) між співвласниками і третіми особами та внутрішніх (відносних) між спів-
власниками. Спільна сумісна власність подружжя, зі свого боку, відрізняється також спеціальним 
правовим регулюванням відносин співвласників за допомогою норм сімейного законодавства. 
Утім, при цьому необхідно враховувати загальні норми цивільного права й один із основних 
принципів права власності – принцип непорушності.

Наступний принцип, який стосується майнових прав, а точніше права власності подружжя – 
принцип рівності часток. Його сутність полягає у тому, що при визначенні розміру часток кож-
ного з подружжя суд виходить із того, що відповідно до законодавства частки майна дружини та 
чоловіка є рівними (ч. 1 ст. 70 СК України). Це правило не змінюється і в тому разі, якщо один 
із подружжя не мав із поважних причин (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за 
дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу) (ч. 1 ст. 60 СК України).

Водночас законодавство встановлює два винятки із загального правила щодо рівності часток 
подружжя у праві на майно. Відповідно до них суд може зменшити або збільшити частку одно-
го з подружжя. По-перше, може відступити від засади рівності часток і зменшити частку одно-
го з подружжя за обставин, що мають істотне значення, зокрема якщо один із них не дбав про 
матеріальне забезпечення сім’ї, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на 
шкоду інтересам сім’ї (ч. 2 ст. 70 СК України). По-друге, суд може збільшити частку в праві на 
майно того з подружжя, з яким проживають неповнолітні або повнолітні непрацездатні діти, за 
умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього фізично-
го, духовного розвитку та лікування (ч. 3 ст. 70 СК України).

У другому випадку законодавець виходить з необхідності врахування переважного значення 
принципу пріоритетного захисту прав та інтересів дітей (ч. 8 ст. 7 СК України).

Відповідно до частин 1, 2 ст. 27 Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 р., ратифі-
кованої постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 р., держави-учасниці визнають 
право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, мо-
рального і соціального розвитку дитини. Батько (батьки) або інші особи, які виховують дитину, 
несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можли-
востей умов життя, необхідних для розвитку дитини.

Слід наголосити, що у сімейному законодавстві України проголошується принцип розділь-
ності майна батьків і дітей. Згідно з ч. 1 ст. 173 СК України батьки і діти, зокрема ті, які спільно 
проживають, можуть бути самостійними власниками майна. Це означає, що незалежно від трива-
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лості спільного проживання та спільного користування майно зберігає свій первісний правовий 
режим. Дозволяється, відповідно до ч. 3 ст. 70 СК України, збільшення розміру частки одного 
з подружжя в майні і це пов’язується лише з випадками недостатнього розміру аліментних виплат 
на дитину, тобто право власності у дитини на майно платника аліментів не виникає. 

У правових позиціях Верховного Суду України у справах № 6-2333цс15, № 6-612цс15, зазна-
чено, що норми СК України у статтях 57, 60 встановлюють загальні принципи нормативно-право-
вого регулювання відносин подружжя з приводу належного їм майна, згідно з якими: 1) майно, 
набуте подружжям за час шлюбу, належить їм на праві спільної власності; 2) майно, набуте кож-
ним із подружжя до шлюбу, є особистою приватною власністю кожного з них [7]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 71 СК України майно, що є об’єктом права спільної сумісної власності 
подружжя, ділиться між ними в натурі. Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок по-
ділу майна, спір може бути вирішений судом.

Судова практика свідчить про деякі проблеми у прийнятті судами рішень про відступлення від 
рівності часток подружжя у спільному майні. 

Зокрема, у рішенні від 12 квітня 2017 р. № 333/3716/16-ц Апеляційного суду Запорізької  
області встановлено.

ОСОБА_5 звернулася до суду з позовом, посилаючись на те, що 25 жовтня 2003 р. між по-
зивачем та відповідачем був укладений шлюб. Від шлюбу сторони мають неповнолітню дитину 
ОСОБА_7. У період шлюбу, відповідно до договору купівлі-продажу сторони придбали квар-
тиру. 20 квітня 2016 р. рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя шлюб між 
подружжям було розірвано. У жовтні 2015 р. відповідач покинув сім’ю. З цього часу позивач 
ОСОБА_5 утримує та виховує їхнього неповнолітнього сина самостійно, її колишній чоловік не 
бере ніякої участі в його вихованні, не допомагає матеріально. На сьогодні вони з відповідачем не 
домовилися про порядок поділу майна. Тому просить суд, при вирішенні цього спору, відступити 
від рівності часток подружжя, а також врахувати інтереси їхнього неповнолітнього сина та визна-
ти за ОСОБА_5 право власності на 4/5 квартири. 

Наголошується, що суд першої інстанції залишив поза увагою роз’яснення п. 30 постанови 
Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 р. № 11 «Про практику застосування су-
дами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його 
недійсним та поділ спільного майна подружжя»», яким вказано, що рішення суду повинно місти-
ти мотиви та обґрунтування відступу від засади рівності часток подружжя у їхньому спільному 
майні. Інтереси неповнолітніх дітей, непрацездатних повнолітніх дочки, сина або другого з по-
дружжя, що заслуговують на увагу, можуть враховуватися судом при визначенні способу поді-
лу спільного майна в натурі й у тому разі, коли суд не відступив від засади рівності часток. Суд 
не зазначив, із яких підстав дійшов висновку, що спір у цій справі відноситься до тих випадків, 
з якими закон пов’язує можливість відступу від рівності часток у майні подружжя. Сам факт про-
живання неповнолітньої дитини з позивачкою не є за законом тією достатньою підставою для 
відходу від рівності часток, а іншого у справі не встановлено.

За таких обставин неможливо погодитися з висновком рішення суду першої інстанції про 
відступ від рівності часток подружжя в спірному майні, оскільки встановлена відсутність 
передбачених законом підстав для такого висновку. Суд першої інстанції неповно з’ясував  
обставини, що мають значення для справи, не врахував, що обставини на підтвердження позо-
ву позивачем доведені частково. Таким чином, оскаржуване рішення підлягає зміні в частині 
визначення розміру частки майна подружжя визнавши за ОСОБА_5 замість 4/5 часток право 
власності на 1/2 частину квартири [3].

Деякі вчені справедливо зазначали, що «з прямої вказівки закону випливає, що частка у праві 
на майно того з подружжя з яким залишається дитина може бути збільшена у разі, якщо недостат-
нім є розмір аліментів, які вони одержують. Таким чином, закон передбачає наступний розвиток 
подій: а) дитині призначаються аліменти; б) розмір аліментів недостатній для її фізичного, духо-
вного розвитку та лікування; 3) при поділі майна подружжя частка того, хто опікується дитиною 
збільшується» [1, с. 101–107]. Водночас наголошувалося, що суди нерідко порушували вимоги 
ч. 1 ст. 182 СК України [1, с. 101–107], відповідно до якої при визначенні розміру аліментів суд 
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враховує: 1) стан здоров’я та матеріальне становище дитини; 2) стан здоров’я та матеріальне 
становище платника аліментів; 3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних 
чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; 4) інші обставини, що мають істотне значення. 

Таким чином, збільшення розміру частки того з подружжя, з ким залишається проживати ди-
тина, як правило, залежить від встановлення судом у кожному конкретному випадку недостат-
нього розміру аліментів на дитину, а інші умови часто залишаються поза увагою. Подібний підхід 
призводить до порушення права власності платника аліментів. Також слід враховувати, що бать-
ківське правовідношення і, зокрема, батьківські обов’язки не залишаються незмінними, оскільки 
місце проживання дитини, її майновий стан, майновий стан батьків із часом може змінитися, 
також дитина стає з часом повністю дієздатною особою і втрачає право на аліменти. Відтак під-
стави позбавлення права власності платника аліментів стають неактуальними у зв’язку зі зміною 
або припиненням аліментного обов’язку. Утім, втрачене право власності платника аліментів не 
може бути відновлене. 

На нашу думку, слід розмежовувати правовідносини з приводу майна подружжя й аліментні 
правовідносини батьків і дітей, тому здійснення вдосконалення механізмів захисту права дитини 
на утримання має відбуватися за допомогою інших правових засобів, наприклад, шляхом закріп-
лення за дитиною права користування конкретним майном платника аліментів у разі недостат-
нього розміру аліментів.

Висновки. У зв’язку з наведеним, можна дійти висновку, що запровадження у сімейне зако-
нодавство положень про «автоматичне визначення частки дитини у спільному майні подружжя» 
при поділі майна подружжя у разі недостатнього розміру аліментів на дитину не має достатніх 
правових підстав, оскільки не враховує основні принципи цивільного та сімейного права, може 
призвести до зловживань з боку зацікавлених осіб і негативних наслідків для дитини та її сім’ї. 
Удосконалення правового регулювання майнових відносин батьків та дітей передбачає комплек-
сний підхід із врахуванням різних за своїм характером наслідків, які стосуються інтересів ши-
рокого кола осіб та суспільства загалом. У зв’язку з цим слід, на нашу думку, зосередити увагу 
на формуванні та запровадженні у законодавство України інших додаткових механізмів захисту 
майнових прав та законних інтересів дитини, враховуючи першочерговість і важливість такого 
захисту для суспільства. 
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Севрюкова І. Ф. Проблеми захисту майнових прав дитини при поділі спільної сумісної власності по-
дружжя

У статті розглянуто проблемні питання захисту майнових прав дитини, що виникають при застосуванні 
деяких положень сімейного законодавства. Зокрема, це стосується застосування ч. 3 ст. 70 Сімейного кодексу 
України, згідно з якою суд може відступити від рівності часток при поділі майна подружжя. Нині юридичною 
спільнотою розглядається необхідність внесення змін до зазначеної вище статті СК України в частині автома-
тичного визначення частки дитини у спільному майні подружжя при розірванні шлюбу з метою гарантованого 
захисту прав дитини. Утім, запровадження таких змін повинно засновуватися на ґрунтовному та детальному 
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дослідженні проблематики співвідношення майнових прав батьків та дітей із врахуванням належного рівня 
захисту дитини. 

Ключові слова: дитина, захист прав дитини, майнові права батьків та дітей, спільне майно подружжя, поділ 
майна подружжя.

Sevryukova I. Problems of protection of property rights of the child in the division of the common joint 
property of spouses

The article deals with the issues of protection of property rights of a child arising from the application of certain 
provisions of family law. In particular, this applies to the application of part 3 of Article 70 of the Family Code of 
Ukraine, according to which the court may deviate from the equality of shares in the division of property of the spou-
ses. At present, the legal community is considering the need to amend the above-mentioned article of the Family Code 
of Ukraine in regard to the automatic determination of the child’s share in the joint property of the spouses at divorce 
e in order to guarantee the protection of the rights of the child. However, the introduction of such changes should be 
based on a thorough and detailed study of the relationship between the property rights of parents and children, taking 
into account the appropriate level of protection of the child.

In order to resolve disputes on the protection of property rights of a child, one should proceed from the assumption 
that the emergence of problems related to the protection of the rights of the child is the result of improper, in many 
cases, the functioning of the family in a modern society, that is, the family functions as a medium of conflict, not a 
special, socially organized association of people with a careful and respectful attitude to each other.

An increase in the proportion of the spouse with whom the child stays usually depends on the court establishing in 
each case the insufficient amount of child support, and other conditions often remain out of sight. Such an approach 
leads to a violation of the right of ownership of the alimony payer. Also, it should be borne in mind that parental 
responsibilities, and in particular, parental responsibilities do not remain unchanged, as the place of residence of the 
child, his property status, the property status of the parents may change over time, as well as the child becomes a full 
capacity person and loses the right to alimony . Therefore, the grounds for deprivation of the right of ownership of the 
payer of alimony become irrelevant in connection with the change or termination of alimony duty. However, the lost 
property rights of the payer can not be restored.

In our opinion, it is necessary to distinguish between legal relations concerning the property of the spouses and 
the alimony relations between parents and children, therefore, the implementation of the improvement of the mecha-
nisms for protecting the rights of the child to maintenance should be carried out with the help of other legal means, for 
example, by securing to the child the right to use the concrete property of the payer of alimony in case of insufficient 
size alimony.

Key words: child, protection of children’s rights, property rights of parents and children, common property of 
spouses, division of property of spouses, alimony.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРАВОВИЙ ВИМІР
ЩОДО СФЕРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

В ЧАСТИНІ ОХОРОНИ НАЗВ ДЕРЖАВ

Постановка проблеми. Імплементація європейських стандартів у сфері інтелектуальної влас-
ності є невід’ємною складовою виконання Україною взятих на себе зобов’язань за Угодою про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом (далі – ЄС), Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про 
асоціацію). У цьому контексті істотна увага приділяється питанням удосконалення та уніфіка-
ції правової охорони окремих об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема й торговельних 
марок. Також суттєво має зрости рівень захисту прав інтелектуальної власності. Актуальності 
набувають усі аспекти щодо цього об’єкта права інтелектуальної власності, зокрема й питання 
закріплення на рівні європейського, а отже, і подальшого відображення у національному зако-
нодавстві особливостей охорони назв держав. Адже питання охорони офіційних назв держав від 
недобросовісного використання є невід’ємною частиною охорони суверенітету будь-якої держа-
ви загалом. Оскільки недозволене використання державної символіки є посяганням на суверенні 
права відповідної держави. Крім того, таке використання державного символу особою, яка не 
має до нього відношення або відповідного дозволу, може ввести споживача в оману щодо похо-
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дження товарів, для яких він використовується. При цьому не має значення, щодо яких товарів чи 
послуг здійснюється таке використання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми пра-
вової охорони та захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки (а саме через них 
реалізується впровадження охорони назв держави), дає підстави стверджувати, що, незважаючи 
на численні публікації, у цій сфері все ще залишається значний спектр правових проблем поза 
межами фундаментальних академічних досліджень. 

Так, аналіз досліджень представників цивільно-правової науки з цієї проблематики дає змогу 
стверджувати, що основна увага приділяється питанням правової охорони чи захисту торговель-
них марок. На підтвердження можна навести праці А. Кодинця, О. Кохановської, В. Крижної, 
Н. Кузнєцової, В. Луця, Р. Майданика, І. Спасибо-Фатєєвої, Р. Стефанчука та багатьох інших. 
Такий же висновок можна зробити й із аналізу досліджень, безпосередньо здійснюваних у сфері 
права інтелектуальної власності, зокрема Г. Андрощука, Т. Демченко, Ю. Капіци, О. Кашинцевої, 
І. Коваль, І. Кривошеїної, Н. Мироненко, О. Орлюк, М. Потоцького, Л. Работягової, О. Тверезен-
ко. Натомість поза увагою залишаються питання використання офіційних назв держави у тор-
говельних марках. Зазначені дослідження у вітчизняній правовій науці, незважаючи на запит 
практики, майже відсутні. 

Метою статті є комплексне дослідження підходів ЄС загалом та окремих держав – членів ЄС 
в частині охорони назв держав механізмами правової охорони інтелектуальної власності. 

Варто зазначити, що методологічну основу, на яку спирався автор при написанні статті, ста-
новить комплекс загальнонаукових і спеціальних методів та засобів наукового дослідження. В 
основі дослідження лежить загальнонауковий діалектичний метод пізнання, який дав змогу вико-
нати наукові завдання, необхідні для розкриття мети дослідження, в єдності їх соціального змісту 
та юридичної форми. Також у процесі дослідження у комплексі використовувалися системно-
структурний, порівняльно-правовий, формально-юридичний методи, методи аналізу та синтезу. 
У взаємозв’язку із правовими нормами і принципами, залежно від динаміки і статики правової 
матерії, використана методологія дала можливість досягти поставленої мети.

Основні результати дослідження. В Україні триває всебічна реформа сфери інтелектуальної 
власності (як інституційна, так і безпосередньо законодавча). Це обумовлюється не лише потребами 
удосконалення правового регулювання відповідної сфери суспільних відносин, а й об’єктивними 
причинами, адже Україна взяла на себе зобов’язання гармонізувати національне законодавство до 
європейських стандартів, зокрема й у сфері інтелектуальної власності. Такі висновки випливають 
зі змісту положень глави 9 розділу IV Угоди про асоціацію. Статтею 193 («Процедура реєстрації») 
підрозділу 2 глави 9 розділу IV закріплено, що «Україна та Сторона ЄС запроваджують систему 
реєстрації торговельних марок, в якій відмова відповідного органу з реєстрації торговельних ма-
рок в реєстрації торговельної марки є належним чином обґрунтованою. <…> Україна та Сторона 
ЄС забезпечують загальнодоступну електронну базу даних заявок на торговельні марки та інфор-
мації про реєстрацію торговельних марок» [8]. Як видно з наведеного, сторони підтверджують 
приватноправову природу торговельних марок, на якій наголошується у фаховій літературі [1; 3; 
4, с. 220–235]. При цьому завдяки закріпленим положенням у частині надання правової охорони 
активно реалізується не лише регулятивна, а й охоронна функція права. 

Також в Угоді про асоціацію чітко визначено перелік підстав для відмов у реєстрації або ви-
знання торговельної марки недійсною, що мають бути закріплені законодавчо. Зокрема, відповід-
но до ч. 2 ст. 193 «нижченаведені об’єкти не можуть бути зареєстровані як торговельні марки або 
у випадках, коли вони зареєстровані, можуть бути визнані недійсними:

a) позначення, які не можуть становити торговельну марку;
b) торговельні марки, які не мають жодної розрізняльної здатності;
c) торговельні марки, які складаються виключно з позначень або даних, які можуть використо-

вуватися у торгівлі для вказівки на вид, якість, кількість, призначення, вартість, географічне по-
ходження або на час виготовлення товарів чи послуг або інші характеристики товарів чи послуг;

d) торговельні марки, які складаються виключно з позначень або даних, які стали загально-
вживаними у сучасній мові або у добросовісній та звичайній торговельній практиці;
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e) позначення, які відображають лише: і) форми, що обумовлені природним станом самих то-
варів; або іі) форми товару, яка обумовлена необхідністю отримання технічного результату; або 
ііі) форми, яка надає товарам істотної цінності;

f) торговельні марки, які суперечать публічному порядку або загальноприйнятим принципам 
моралі;

g) торговельні марки, які носять такий характер, що вводять споживача в оману, наприклад 
щодо характеру, якості або географічного походження товару чи послуги;

h) торговельні марки, які не дозволені компетентними органами і є такими, що підлягають від-
мові в реєстрації або визнанню недійсними згідно зі статтею 6ter Паризької конвенції» [8].

Як видно із наведеного, останній пункт h) відправляє до ст. 6ter Паризької конвенції про охо-
рону промислової власності, положення якої напряму впливають на охорону назв держав шляхом 
включення таких назв до спеціальної категорії позначень, що охороняються [5]. І хоча останні 
десятиріччя триває активна дискусія щодо доцільності розширення цієї категорії позначень, до-
поки вона включає герби, прапори, інші державні емблеми, офіційні знаки та клейма, які повинні 
охоронятися або визнаватися недійсними в якості товарних знаків. Зауважимо, що міжнародне 
та національне законодавство дозволяють вживати терміни «торговельна марка» та «торговий 
знак», «товарний знак» у контексті цього дослідження як синоніми. 

Як відомо, найбільш активну діяльність у напрямі охорони назв держави механізмами інте-
лектуальної власності здійснює Всесвітня організація інтелектуальної власності (далі – ВОІВ), 
зокрема її Постійний комітет із законодавства в сфері товарних знаків, промислових зразків та 
географічних зазначень, який проводить відповідні опитування, займається правовою аналіти-
кою, готує відповідні огляди [20] та намагається розробити певні позиції, що можуть пізніше 
бути сприйняті державами – членами ВОІВ (наприклад, Report of the Director General to the 2017 
WIPO Assemblies [17]) загалом. 

Однак для цього дослідження, а тим паче із врахуванням напрямів імплементації, нас цікавить 
саме досвід ЄС та його держав-членів у розв’язанні цього питання. Слід зауважити, що в ЄС три-
валий час правове регулювання правової охорони торговельних марок здійснювалося на підставі 
Директиви ЄС від 21 грудня 1988 р. «Про наближення законодавства держав-членів, що стосу-
ється торговельних марок». Водночас істотні зміни, що відбувалися на європейському ринку, 
призвели до необхідності зміни правил, що призвело до прийняття Директиви Європейського 
Парламенту та Ради № 2008/95/ЄС від 22 жовтня 2008 р. «Про наближення законодавств держав – 
членів щодо товарних знаків та знаків обслуговування» (Directive to approximate the laws of the 
Member States relating to trade marks (Codified version) [12]. Прийняття європейських директив 
у цьому напрямі обумовлювалося наявністю, на погляд Ю. Капіци, «не врегульованих Паризькою 
конвенцією розбіжностей у законодавстві держав-членів, що ставали на заваді вільному рухові 
товарів та свободі надання послуг та могли порушити конкуренцію» [6, с. 269]. І з цим тверджен-
ням важко не погодитися.

Аналіз положень Директиви № 2008/95/ЄС дає змогу стверджувати, що у частині охорони 
назв держав Директива виступила основою для формулювання згаданих вище положень Угоди 
про асоціацію у частині визначення переліку об’єктів, що не підлягають реєстрації або можуть 
бути визнані недійсними. Адже відповідно до ст. 3 Директиви № 2008/95/ЄС («Підстави відмови 
в реєстрації або недійсності») не можуть бути зареєстровані, або у разі реєстрації будуть визнані 
недійсними: «h) знаки, які без дозволу компетентних влад підлягають відхиленню або визна-
нню недійсними згідно зі статтею 6ter Паризької конвенції про охорону промислової власності» 
[12]. Прямий зв’язок із Паризькою конвенцією в частині правової охорони торговельних марок 
обумовлюється й п. 13 Преамбули Директиви. Беручи до уваги те, що розробники Директиви 
дотримуються позиції, що «не видається за необхідне проводити повне зближення законодавств 
держав-членів в області знаків. Достатньо обмежити зближення тими національними положення-
ми, які надають найбезпосередніший вплив на функціонування внутрішнього ринку» [12].

Такий підхід відповідає принципам, закладеним спочатку Договором про закони щодо товар-
них знаків (TLT), ратифікованим Україною у 1995 р. [2], а пізніше Сінгапурським договором про 
право на торговельні марки 2006 р., ратифікованим Україною у 2009 р. [7]. Загалом зазначені 
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підходи відповідають й принципам, на яких базується захист прав інтелектуальної власності, ви-
значених Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угодою TRIPS [9]).

Якщо говорити про досвід держав – членів ЄС у частині охорони назв держав, аналіз відповід-
них законодавчих актів дозволяє говорити про достатньо подібні підходи з цього питання. Зви-
чайно, на рівні національного законодавства та відомств можуть різнитися формулювання відпо-
відних правових норм, але в цілому простежується подібність. Так, національний компетентний 
орган (патентне відомство чи подібна інституція) розглядає подане для реєстрації позначення як 
товарний знак, що складається з назви держави або містить її, з урахуванням формальних вимог 
і вимог по суті. Тобто, у даному разі процедура розгляду не відрізняється від загальних засад, на 
яких здійснюється державна реєстрація товарних знаків. 

Зазвичай у європейських державах знак, що містить назву(назви) країн або складається 
з неї(них), не підлягає реєстрації. Виняток допускається лише тоді, коли заявник пред’являє доказ 
отримання дозволу відповідних органів. При цьому можуть різнитися підходи стосовно того, чи 
розповсюджується така заборона на назву лише відповідної держави, де здійснюється реєстрація, 
чи взагалі на будь-які назви держав; на повну назву чи на абревіатури також. Наприклад, у Сло-
венії використовується практика, згідно з якою положення ст. 6ter Паризької конвенції розумі-
ються як такі, що охоплюють назви країн [18]. Литва закріплює в національному законодавстві 
конкретну підставу для відмови в реєстрації в разі використання назви тільки цієї національної 
держави [15]. Чинний у Сербії Закон про товарні знаки забороняє реєстрацію «назви країни або 
її скорочення». У Законі про товарні знаки Албанії передбачено, що «знак не реєструється як то-
варний знак, якщо він складається з назви держави» [20]. Поряд із цим у положенні про порядок 
застосування цього закону уточнюється, що дана абсолютна підстава для відмови була встанов-
лена через відсутність у назв країн розпізнавальних ознак; при наявності інших, розпізнавальних 
елементів, що доповнюють назву, товарний знак може бути зареєстрований, але тільки за умови 
відмови заявника від прав щодо назви держави.

Низка національних законодавств передбачає обмеження на реєстрацію товарного знаку, що 
містить назву держави, зважаючи на критерій відсутності розрізняльного характеру. У такому 
разі можна говорити про те, що до відповідних законодавчих актів втілюються підходи та термі-
нологія, закладені ст. 6-quinquies B.2 Паризької конвенції. Згідно з нею не допускаються до реє-
страції як товарні знаки ті позначення та зазначення, які можуть використовуватися у торгівлі для 
позначення географічного походження продуктів або послуг [5]. Також на користь цього підходу 
слугує й ст. 7 (1) (c) Регламенту (ЄC) № 207/2009 від 26 лютого 2009 р. про товарний знак Співто-
вариства [11]. На підтвердження даного підходу можна навести положення розділу 14 Закону про 
товарні знаки Норвегії; статті 5 Закону про товарні знаки Іспанії № 17/2001 від 7 грудня 2001 р.; 
розділу 8 (2), n 1, 2 і 4 Закону про товарні знаки Німеччини; Закону № 506/2009 про товарні зна-
ки Словаччини; розділу 3 (1) (c) Закону про товарні знаки Сполученого Королівства від 21 липня 
1994 р.; ст. 11 (4) Закону про товарні знаки і географічні зазначення Болгарії від 1 вересня 1999 р. 
із поправками 2010 р. [13; 16; 19; 21] тощо.

Водночас Сполучене Королівство та Бенілюкс допускають можливість реєстрації товарного 
знаку, який поєднується з елементами, визнаними відмінними [10; 21]. Тобто не зможе бути за-
реєстрованим лише той товарний знак, який буде «складений виключно» з назви географічного 
місця, якщо воно супроводжується елементами, що не мають розпізнавальних характеристик. 

Певний вплив на реєстрацію назв держав у складі торговельних марок здійснює й європей-
ська судова практика. У цьому сенсі слід згадати рішення Європейського Суду в об’єднаних 
справах C-108/97 і C-109/97, відповідно до яких назви, що позначають географічне походження 
(наприклад, назви країн), слід, як загальне правило, зберігати доступними для використання 
іншими торговцями [20]. Поява цих рішень вплинула на низку європейських країн (наприклад, 
Німеччину) у частині припинення поодинокої практики реєстрації назв країн у реєстрі товарних 
знаків. Відтак у Німеччині до виняткових випадків, коли географічна назва може бути зареєстро-
вана як товарний знак, відносяться лише ті, коли є особливі докази того, що такий знак не може 
використовуватися у торгівлі як зазначення на географічне походження відповідних продуктів 
і послуг [13]. 
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Ще одним винятком із правила відмови в реєстрації географічно описових знаків є випадок, 
коли відомство приймає особливі докази того, що така географічна назва не використовується 
у торгівлі як вказівка на географічне походження продуктів і послуг. Так, в Інструкції з прове-
дення експертизи Іспанського відомства по патентах і товарних знаках зазначено, що реєстрація 
географічних позначень не заборонена сама по собі, крім тих випадків, коли таке найменування 
представляє собою виключно вказівку на походження продуктів чи послуг [19]. При цьому ви-
няток, що стосується офіційних емблем Іспанії, не поширюється на найменування «Іспанія» і на-
зви інших держав, які можуть охоронятися від присвоєння відповідно до загального винятку, що 
стосується географічних зазначень.

Натомість в Італії в національному законодавстві немає конкретного положення щодо недо-
пустимості реєстрації назв країн як товарних знаків. У цих випадках застосовуються загальні 
принципи законодавства щодо товарних знаків. Зокрема, в законі йдеться, що «права на зареє-
стрований товарний знак не наділяють власника правом забороняти іншим особам використову-
вати в торгівлі зазначення на географічне походження продуктів чи послуг...» [14]. Водночас при 
проведенні експертизи заявок на реєстрацію товарних знаків, що містять назву країни, Італійське 
відомство з патентів і товарних знаків особливу увагу приділяє саме розрізняльним характерис-
тиками такого знаку. 

У Норвегії допускається можливість зареєструвати описовий знак, що складається з назви 
краї ни, на підставі отриманої розрізняльної здатності [16]. Це стосується випадків, коли знак на-
був широкої популярності як вказівка заявника на комерційне походження у межах відповід-
ного ринку. Однак насправді стосовно знаку, що складається тільки з назви країни, заявнику 
буде складно довести наявність розрізняльного характеру, оскільки відповідні споживачі будуть 
швидше сприймати такий знак як назву країни, а не тільки як вказівку на комерційне походження.

До законодавчих підстав, за якими товарний знак, що містить назву держави, не підлягатиме 
реєстрації, відноситься й умова, якщо позначення вважається таким, що вводить в оману. При-
чому ця умова притаманна більшості європейських держав, адже вони у цьому разі виходять 
не лише з підходів, закріплених Паризькою конвенцією, а й Директивою № 2008/95/ЄС, згідно 
з якою товарні знаки не підлягають реєстрації, якщо вони «вводять в оману громадськість, зокре-
ма, щодо сутності, якості або географічного походження товарів або послуг» [12]. Відповідний 
підхід випливає й з положень ст. 7 (1) (g) Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 р. 
Такі підходи закріплено законодавством Сполученого Королівства та Франції (зокрема, статті 
L711-2 (b) і L711-3 (c) Кодексу про інтелектуальну власність Франції від 1 липня 1992 р.) [20]. 
Зі свого боку законодавство Сполученого Королівства передбачає, що заперечення повинно ви-
носитися щодо реєстрації знаків, що включають географічні назви й образотворчі елементи, що 
вказують на географічне походження, а також їх варіації, якщо таке географічне місце має певну 
репутацію у зв’язку з відповідними продуктами або послугами [21]. Підстава для такого запере-
чення така: використання географічної назви, що має репутацію, створює у споживачів «очіку-
вання», вводячи їх в оману в тому разі, якщо дійсність не відповідає цим очікуванням.

Висновки. Імплементація європейських стандартів у сфері інтелектуальної власності є 
невід’ємною складовою виконання Україною взятих на себе зобов’язань за Угодою про асоціа-
цію. Одним із напрямів імплементації є гармонізація європейського законодавства у частині пра-
вової охорони торговельних марок. Стосовно цього об’єкта особливого значення набуває питан-
ня охорони назв держав засобами охорони інтелектуальної власності. Оскільки питання охорони 
офіційних назв держав від недобросовісного використання є невід’ємною частиною охорони 
суверенітету будь-якої держави загалом. Окрім цього, професійна спільнота дійшла згоди, що 
використання назв країн є важливою частиною ідентифікаторів національного брендингу. Від-
повідно, держави мають на рівні національного законодавства захищати такі назви від неправо-
мірного використання та сприяти їх конструктивному застосуванню під час реалізації стратегій 
національного брендингу. Для України це має особливе значення у процесі самоідентифікації 
української нації, визначення України як суб’єкта, а не об’єкта міжнародної політики; розвитку 
зон вільної торгівлі з країнами та регіонами світу, зокрема ЄС, виконання стратегічних завдань 
розвитку, обумовлених актами державної влади.
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Недозволене використання державної символіки є посяганням на суверенні права відповідної 
держави. Крім того, таке використання державного символу особою, яка не має до нього відно-
шення або відповідного дозволу, може ввести споживача в оману щодо походження товарів, для 
яких він використовується. При цьому не має значення щодо яких товарів чи послуг здійснюється 
таке використання. 

Досвід ЄС загалом та окремих держав – членів ЄС дає змогу стверджувати, що в європейсько-
му законодавстві прийнятим є підхід, за якого в національному законодавстві закріплюються 
особливості правової охорони назв держав. Існує низка способів охорони назв країн на різних 
етапах до і після реєстрації товарного знаку. При цьому щодо назв країн у законодавстві євро-
пейських країн застосовуються загальні підстави для відмови в реєстрації знаків, а саме: у яких 
немає розпізнавальних характеристик, які мають описовий характер, суперечать громадському 
порядку, вводять в оману, обманюють або дають неправдиву інформацію. Зазначений досвід має 
бути більш повно закріплений у національному законодавстві з правової охорони торговельних 
марок у процесі імплементації європейських стандартів.

Використані джерела

1. Демченко Т. С. Правова охорона загальновідомих і знаменитих знаків у міжнародній практиці та в Україні / 
Т. С. Демченко // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 3. – С. 198–206.

2. Договір про закони щодо товарних знаків від 27 жовтня 1994 р. (договір ратифіковано Законом України від  
13 жовтня 1995 р. № 380/95-ВР) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_102.

3. Кодинець А. О. Засоби ндивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві 
України : дис. ... канд. юрид. наук / А. О. Кодинець. – К., 2006. – 219 с.

4. Основи інтелектуальної власності : навч. посібник / О. П. Орлюк (кер. авт. кол.), А. О. Кодинець, Ю. В. Носік  
та ін. ; за ред. О. П. Орлюк. – К. : Інтерсервіс, 2016. – 382 с.

5. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (з наступними переглядами) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123.

6. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / за ред. Ю. М. Капіци ; кол. 
авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. – К. : Слово, 2006. – 1104 с.

7. Сінгапурський договір про право товарних знаків від 27 березня 2006 р. (Договір ратифіковано Законом України 
від 15 квітня 2009 р. № 1263-VІ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_h54.

8. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством 
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: ратифікована 16 вересня 2014 року Верховною Радою 
України та Європейський парламентом [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/984_011.

9. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС) від 15 квітня 1994 р. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_018. 

10. Benelux: Protection of country names. WIPO, SCT/29, May 27–31, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct29/benelux.pdf

11. Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) 
(Text with EEA relevance) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A32009R0207.

12. Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of 
the Member States relating to trade marks (Codified version) (Text with EEA relevance) [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0095.

13. Germany: Possible area of Convergence No. 1. Notion of Country Name. WIPO, SCT/37, March 27–30, 2017 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct37/germany.pdf

14. Italy: Information Regarding The Protection Of Country Names With Respect To The Registration Of Trademarks. 
WIPO, SCT/29, May 27–31, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/
comments/pdf/sct29/italy.pdf.

15. Lithuania: Protection of country names. WIPO, SCT/29, May 2731, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
URL: http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct29/lithuania.pdf.

16. Norway: Information on the Protection of Country Names in Norway. WIPO, SCT/29, May 27–31, 2013 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct29/norway.pdf.

17. Report of the Director General to the 2017 WIPO Assemblies. URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_
pub_1050_2017.pdf

18. Slovenia: Protection of country names. WIPO, SCT/29, May 27–31, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct29/slovenia.pdf.

19. Spain: Possible area of Convergence No. 1. Notion of Country Name. WIPO, SCT/37, March 27–30, 2017 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct37/spain.pdf

20. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications: Revised Draft Reference 
Document On The Protection Of Country Names Against Registration And Use As Trademarks. Thirty-fourth Session Geneva, 



474   • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •

ПРАВОВА АНАЛІТИКА: ПРАКТИКА ВТІЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

November 16 to 18, 2015. SCT/34/2. October 15, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wipo.int/edocs/
mdocs/sct/en/sct_34/sct_34_2.pdf.

21. United Kingdom: Protection of country names. WIPO, SCT/29, May 27–31, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct29/united_kingdom.pdf.

Сенчук В. В. Європейський правовий вимір щодо сфери інтелектуальної власності в частині охорони 
назв держав

У статті розглядаються завдання, які стоять перед Україною у частині імплементації європейських стандар-
тів у сфері інтелектуальної власності за Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом щодо охорони 
назв держав. Робиться висновок, що питання охорони офіційних назв держав від недобросовісного викорис-
тання є невід’ємною частиною охорони суверенітету будь-якої держави загалом. Також використання назв 
країн є важливою частиною ідентифікаторів національного брендингу. Наголошується, що для України це має 
особливе значення в процесі самоідентифікації української нації, розвитку зон вільної торгівлі з країнами та 
регіонами світу, зокрема ЄС, виконання стратегічних завдань розвитку. 

На підставі аналізу досвіду ЄС та деяких держав – членів ЄС робиться висновок, що в європейському за-
конодавстві прийнятим є підхід, за якого в національному законодавстві закріплюються особливості правової 
охорони назв держав. Існує цілий ряд способів охорони назв країн на різних етапах до і після реєстрації товар-
ного знаку. При цьому щодо назв країн у законодавстві європейських країн застосовуються загальні підстави 
для відмови в реєстрації знаків. Це стосується знаків, у яких немає розпізнавальних характеристик, які мають 
описовий характер, суперечать громадському порядку, вводять в оману, обманюють або дають неправдиву  
інформацію. Зазначений досвід має бути знайти свого більш повного закріплення у національному законодав-
стві з правової охорони торговельних марок у процесі імплементації європейських стандартів.

Ключові слова: євроінтеграція, Європейський Союз, інтелектуальна власність, охорона назв держав, торго-
вельна марка, товарний знак. 

Senchuk V. European legal dimension relative to the sphere of intellectual property in terms of protection 
of names of states 

The article discusses the challenges faced by Ukraine regarding implementation of European standards in the field 
of intellectual property under the Agreement on Association of Ukraine with the EU on the protection of names of 
States. It is concluded that the protection of official names of States against misuse is an essential part of the protec-
tion of sovereignty of any state as a whole. Also in the world proved that the use of country names is an important 
part of the identifiers of nation branding. Accordingly, States must at the level of national legislation to protect these 
names from misuse and to promote their constructive use in the implementation of a nation branding strategy. It is 
emphasized that for Ukraine it is of particular importance in the process of self-identification of the Ukrainian nation, 
the development of free trade zones with countries and regions of the world, particularly the European Union, the 
implementation of strategic development objectives. 

It is emphasized that the use of state symbols by a person who is not involved, or a permit, may impose consumer 
confusion regarding the origin of goods for which it is used. It does not have a value for any goods or services is such 
use. 

Based on the analysis of the experience of the EU and individual member States of the EU concluded that the Eu-
ropean legislation is adopted by the approach in which national legislation enshrines features of the legal protection of 
names of States. There are a number of ways of protecting the names of countries at different stages before and after 
the registration of the trademark. With respect to country names in the legislation of European countries shall apply 
the General grounds for refusal of registration of marks. This applies to characters that have no distinguishing charac-
teristics that are descriptive, contrary to public order, mislead, deceive, or give false information. Indicated experience 
should be to find a more complete entrenchment in national law of legal protection of trademarks in the process of 
implementation of European standards.

Key words: European integration, European Union, intellectual property, protection of names of States, trade mark, 
trademark.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 
ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ, ПОТЕРПІЛОЇ ВІД ЗЛОЧИНУ

Постановка проблеми. Права та свободи людини, їх гарантії визначають зміст і спрямова-
ність діяльності держави (ст. 3 Конституції України). У контексті розбудови України як право-
вої держави на основі Конституції України 1996 р. проблема гарантій реалізації та забезпечення 
прав і свобод людини з кожним роком поставала перед державою все гостріше і на сьогодні за-
лишається чи не найбільш актуальною. Особливо це стосується захисту прав людини, потерпілої 
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від різних злочинів проти особистості, стан якого в останні роки істотно погіршився. Виникає 
потреба концептуального осмислення проблеми гарантій прав людини, порушених злочинними 
посяганнями на них, з метою системного та ефективного вирішення цієї проблеми.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика захисту прав, свобод та закон-
них інтересів учасників кримінального провадження, зокрема й потерпілого, у тих або інших 
аспектах відображалася у дослідженнях таких авторів, як: Ю. Аленін, В. Бож’єв, В. Введенська, 
В. Гончаренко, Ю. Грошевий, В. Даєв, Є. Діденко, О. Капліна, О. Кучинська, А. Лапкін, В. Мол-
дован, В. Нор, О. Панчук, І. Присяжнюк, М. Сенаторов, М. Строгович, Л. Удалова, Н. Федорчук, 
Л. Шаповалова, О. Юхно, Ю. Янович та ін. Водночас досліджень у конституційно-правовому 
аспекті проблематики гарантій забезпечення захисту прав людини, яка потерпіла від злочину, 
в літературі бракує.

Метою статті є розгляд концептуальних питань забезпечення в Україні захисту прав людини, 
потерпілої від злочину.

Основні результати дослідження. Масштабність проблеми порушень прав людини внаслідок 
злочинних посягань в Україні ніколи не становила секрету для органів державної влади, змушую-
чи шукати шляхи вирішення не тільки в окремих питаннях, а й на концептуальному рівні. Про це 
свідчить, зокрема, Указ Президента України від 28 грудня 2004 р. № 1560/2004 «Про Концепцію 
забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпіли від злочинів», в якому йдеть-
ся про те, що «з метою вдосконалення правового та організаційного механізму захисту законних 
прав та інтересів осіб, які потерпіли від злочинів» [1]. 

У зазначеній Концепції констатувалося, що проблема захисту законних прав та інтересів осіб, 
які потерпіли від злочинів, ефективного поновлення їх прав, своєчасного відшкодування шкоди, 
заподіяної вчиненим злочином, «як свідчать результати аналізу законодавства та практики його 
застосування, залишається надзвичайно актуальною». За статистичними даними, тільки протягом 
2003 р. від злочинів потерпіло 352 тис. громадян, а сума збитків, завданих їм при цьому, стано-
вила близько 100 млн грн. І хоча потерпілі можуть за рішенням суду отримати відшкодування 
шкоди, заподіяної вчиненим злочином, проте в повному обсязі це рідко здійснюється на практиці, 
а у разі, коли особу, яка вчинила злочин, не встановлено або вона переховується чи є неплато-
спроможною, – взагалі не здійснюється.

На думку авторів Концепції, «таку ситуацію значною мірою спричинено відсутністю ефектив-
ного механізму відшкодування потерпілим майнової та моральної шкоди, заподіяної вчиненим 
злочином». У Концепції зазначено, що потребують вирішення питання статусу потерпілих, роз-
ширення їх прав у кримінальному судочинстві, і що розв’язання перелічених проблем «зумовлює 
необхідність активізації участі держави у забезпеченні гарантій захисту законних прав та інтер-
есів потерпілих і реального відшкодування заподіяної їм шкоди, розроблення основних напрямів 
державної політики та стратегії у цій сфері». 

Як зазначено в Концепції, її метою є визначення пріоритетних напрямів державної політики 
у сфері надання допомоги потерпілим, розвитку ефективної системи захисту їх прав, керуючись 
основними принципами, що застосовуються у практиці світової спільноти, зокрема, щодо:

− справедливого поводження з потерпілими – повага до їх честі і гідності, виявлення співчут-
тя до них, нейтралізація негативних наслідків злочину, підвищення рівня безпеки особи, суспіль-
ства та держави;

− інформованості – всі потерпілі мають право на одержання інформації щодо розгляду справи 
і прийняття рішення. При розслідуванні має забезпечуватися право потерпілих на ознайомлення 
з матеріалами справи. Після постановлення судом вироку потерпілі вправі бути поінформовани-
ми про будь-які заходи, що застосовуються до засуджених (амністія, помилування, умовно-до-
строкове звільнення), і мати можливість висловити свою позицію з цього приводу;

− забезпечення відшкодування шкоди – потерпілі повинні мати право на відшкодування за-
подіяної вчиненим злочином майнової та моральної шкоди, а також шкоди, заподіяної каліцтвом, 
іншим ушкодженням здоров’я, а близькі родичі потерпілого – на компенсацію шкоди, заподіяної 
його смертю внаслідок злочину, навіть у тому випадку, коли не встановлено особу, яка скої-
ла злочин, або якщо вона переховується чи є неплатоспроможною. Особа, яка скоїла злочин, 
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зобов’язана відшкодувати заподіяну злочином шкоду також і у разі звільнення її від кримінальної 
відповідальності. Відшкодування заподіяної шкоди здійснюється в порядку, передбаченому за-
коном;

− надання безоплатної правової допомоги потерпілим – насамперед потерпілим від тяжких 
та особливо тяжких злочинів, а також малозабезпеченим особам та особам, які не можуть само-
стійно реалізувати свої права та захистити законні інтереси;

− надання потерпілим соціальної допомоги – потерпілі повинні мати доступ до спеціальних 
систем підтримки (медичної, соціальної, психологічної допомоги) [1].

У Концепції було визначено основні напрями забезпечення захисту прав та інтересів по-
терпілих, серед яких: впровадження міжнародних принципів захисту прав та законних інтер-
есів потерпілих, визначених Декларацією Основних принципів правосуддя для жертв злочинів 
і зловживань владою (Резолюція 40/34 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада 1985 р.) та 
Європейською Конвенцією щодо відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів від 
24 листопада 1983 р.); впровадження у новому Кримінальному процесуальному кодексі України 
(далі – КПК України) норм, які передбачають розширення процесуальних прав потерпілих від-
повідно до Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(85)11 щодо становища потерпілого 
в рамках кримінального права та процесу; розроблення закону з питань забезпечення відшкоду-
вання потерпілим шкоди, в якому, зокрема, мають бути визначені умови і порядок надання їм 
правової, медичної, соціальної і матеріальної допомоги, а також допомоги їх родичам та утриман-
цям, залежно від характеру і наслідків злочину, способу його скоєння, майнового стану потерпі-
лого та інших обставин; розроблення механізму реалізації права потерпілого на відшкодування 
заподіяної злочином шкоди; встановлення обсягів відповідного бюджетного призначення у за-
гальному фонді державного бюджету; розроблення та законодавче закріплення умов та порядку 
компенсаційної підтримки потерпілих за рахунок різноманітних форм обов’язкового та добро-
вільного страхування; сприяння створенню громадських організацій і благодійних фондів надан-
ня допомоги потерпілим; активізація роботи щодо профілактики віктимної поведінки населення.

Здійснення комплексу заходів, визначених цією Концепцією, повинно було «максимально за-
безпечити ефективний захист потерпілих, включаючи компенсацію заподіяної їм шкоди», а та-
кож мало сприяти «реалізації в повному обсязі конституційних гарантій щодо поновлення пору-
шених внаслідок злочину прав людини».

Передбачалося, що вказані заходи будуть реалізовуватися поетапно. На першому етапі (2004–
2006 рр.) повинні бути здійснені: вивчення світового досвіду з питань захисту прав та законних 
інтересів потерпілих; розроблення нового і вдосконалення чинного законодавства з питань захис-
ту прав та інтересів потерпілих; розроблення механізму реалізації прав потерпілих; підготовка 
методичних рекомендацій з питань організації надання допомоги потерпілим; здійснення прак-
тичних заходів, спрямованих на підвищення у населення рівня віктимологічних знань. 

На другому етапі (з 2006 р.) мали відбуватися: впровадження в практику механізму відшкоду-
вання потерпілим шкоди, заподіяної злочином; створення сприятливих умов для діяльності гро-
мадських організацій і благодійних фондів у сфері надання допомоги потерпілим; встановлення 
обсягів відповідного бюджетного призначення у фонді державного бюджету; забезпечення учас-
ті України у відповідних заходах із впровадження міжнародних принципів захисту потерпілих 
у межах ініціатив ООН, Ради Європи, Європейського Союзу.

Згаданим Указом Президента України від 28 грудня 2004 р. доручалося Кабінету Міністрів 
України розробити в шестимісячний строк заходи щодо забезпечення реалізації зазначеної Кон-
цепції.

Для реалізації названої Концепції Кабінетом Міністрів України 20 квітня 2005 р. видано Роз-
порядження «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції забезпечення захисту 
законних прав та інтересів осіб, які потерпіли від злочинів, на 2005–2006 роки» [2].

План заходів передбачав організаційно-правові заходи щодо зміцнення захисту прав людини, 
потерпілої від злочину, гарантій її процесуальних прав та забезпечення відшкодування шкоди. 
Одним із головних пунктів плану заходів був «підготувати та подати на розгляд Кабінету Міні-
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стрів України проект Закону України «Про відшкодування шкоди особам, які потерпіли від зло-
чинів», з терміном виконання у 2005 р. 

Варто зазначити, що до Верховної Ради України неодноразово вносилися законопроекти щодо 
відшкодування шкоди особам, які потерпіли від злочинів, останній у 2010 р. [3–6].

Головною метою цих законопроектів було підвищення гарантій прав громадян, які потерпі-
ли від злочину, шляхом надання їм соціальної допомоги у вигляді відшкодування матеріальної 
шкоди за рахунок держави. У проектах визначалися підстави та умови, а також встановлювався 
порядок і розмір відшкодування за рахунок держави матеріальної шкоди фізичним особам, які 
потерпіли від злочинних посягань на їх життя, здоров’я або майно.

Зважаючи на соціально-економічний стан держави і значний рівень злочинності в Україні, 
автори законопроекту закладали в ньому концепцію, яка виходить з необхідності поступово-
го розширення гарантій держави щодо забезпечення прав громадян, які потерпіли від злочину. 
Передусім мають бути захищені права потерпілих у тих випадках, коли правоохоронні органи 
держави впродовж тривалого часу неспроможні забезпечити розкриття злочину та притягнення 
до кримінальної відповідальності винних осіб, на невизначений час позбавляючи потерпілих 
можливості відшкодувати завдану їм шкоду за рахунок вказаних осіб. У цьому разі держава не 
тільки не виконує свого обов’язку щодо захисту життя людини та забезпечення непорушності її 
права власності, а й фактично взагалі не гарантує права громадянина на відшкодування завда-
ної йому злочином шкоди, чим нерідко ставить потерпілого та його сім’ю в скрутне становище  
[7, с. 170–171].

Проте жодного з цих законопроектів так і не було прийнято. На думку М. Погорецького 
і Д. Сергєєвої, це питання на сьогодні, на превеликий жаль, не є актуальним для українських за-
конодавців [8, с. 121]. 

На сьогодні єдиним позитивом у цьому питанні є внесення до КПК України новели щодо від-
шкодування шкоди потерпілому коштом Державного бюджету України у випадку та в порядку, 
передбаченому законом (ч. 3 ст. 127 КПК України) [9]. Однак спеціального закону, де було б ви-
значено підстави та порядок відшкодування шкоди таким чином, досі не існує.

Необхідність законодавчого врегулювання в Україні питання стосовно відшкодування шкоди, 
завданої кримінальним правопорушенням, за рахунок держави, випливає також з міжнародно-
правових актів. Так, Уряд України у 2005 р. підписав Європейську конвенцію від 24 листопада 
1983 р. «Про відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів» [10], у ст. 2 якої встанов-
лено, що коли відшкодування шкоди, завданої в результаті умисного насильницького злочину, не 
може бути забезпечено з інших джерел, держава повинна взяти це на себе. Проте це питання досі 
залишається відкритим.

У таких нормах міжнародного права, як Європейська конвенція «Про відшкодування збит-
ків жертвам насильницьких злочинів» [10]; Декларація основних принципів правосуддя для 
жертв злочинів і зловживань владою (прийнята резолюцією 40/34 Генеральної Асамблеї ООН від 
29 листопада 1985 р.) [11]; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (прийня-
та Радою Європи 4 листопада 1950 р) [12] та інші, передбачені конкретні форми реалізації права 
на відшкодування шкоди. Так, у Декларації основних принципів правосуддя для жертв злочинів 
і зловживань владою передбачено три форми відшкодування шкоди – реституція, компенсація, 
соціальна допомога. Соціальна допомога здійснюється у вигляді необхідної матеріальної, медич-
ної, психологічної та соціальної допомоги потерпілому добровільними громадськими, муніци-
пальними організаціями, урядом (статті 14–17).

У статті 55 Конституції України окрім норми, що гарантує державний захист прав і свобод, 
передбачає право кожного захищати свої права та свободи будь-якими не забороненими законом 
засобами. Необхідно також зазначити, що, на основі аналізу цієї норми, держава має забезпечити 
доступ потерпілого до правосуддя. Тобто при вчиненні злочину потерпілий має право вимагати 
від держави відновлення своїх порушених прав, зокрема й майнових. Держава у зв’язку з цим ви-
користовує спеціальний вид державної діяльності – судочинство і забезпечує доступ потерпілого 
до правосуддя [13, с. 16–18].
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Для захисту своїх інтересів потерпілому надається досить широке коло прав, при цьому пере-
лік прав потерпілого, наведений у ст. 56 КПК України, не є вичерпним. Відповідно до п. 8 ч. 1 цієї 
статті потерпілий має право на представника та в будь-який момент кримінального провадження 
може відмовитися від його послуг [9]. Це право передусім покликане забезпечувати отримання 
потерпілим у кримінальному провадженні належної правової допомоги.

Положення ст. 58 КПК України уточнюють і деталізують право потерпілого на представника, 
передбачене у п. 8 ч. 1 ст. 56 КПК України. Надання потерпілому права мати представника по-
кликане забезпечити його кваліфікованою правовою допомогою, що випливає із положень ст. 59 
Конституції України, відповідно до якої кожен має право на правову допомогу. У випадках, пе-
редбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Закріплення вказаного права породжує 
відповідне зобов’язання держави забезпечувати потерпілого правовою допомогою, що реалізу-
ється як безпосередньо державними органами і посадовими особами, так і через механізми за-
лучення до надання правової допомоги потерпілим адвокатів.

Ґрунтуючись на положеннях статей 45, 58 КПК України, представником потерпілого, як і за-
хисником, має бути адвокат. У цьому вбачається прагнення законодавця урівняти процесуальні 
можливості сторони захисту і потерпілого під час участі у кримінальному провадженні в аспекті 
забезпечення кваліфікованою правовою допомогою.

В. Шибіко зазначив, що важливою процесуальною гарантією прав, свобод та законних інте-
ресів потерпілого має стати й обов’язкова участь у кримінальному провадженні представника по-
терпілого, коли його особистої участі для такого захисту недостатньо. Такими особами, для яких 
процесуальний закон має передбачати обов’язкову участь представника, мають бути:

1) неповнолітні, тобто особи, які на момент учинення щодо них кримінального правопорушен-
ня не досягли 18-річного віку;

2) особи, які у встановленому законом порядку (ст. 39 Цивільного кодексу України та глава 
2 розділу 4 Цивільного процесуального кодексу України) судом уже визнані недієздатними або 
обмежено дієздатними, а також інші особи, які внаслідок психічних чи фізичних вад (німі, глухі, 
сліпі тощо) не здатні повною мірою реалізовувати свої права;

3) близькі родичі особи, смерть якої настала внаслідок учинення щодо неї кримінального пра-
вопорушення, які залучені до участі у провадженні як потерпілі;

4) особи, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне провадження.
У цих, а також в інших випадках, коли потерпілий не може самостійно залучити представ-

ника через відсутність коштів або з інших об’єктивних причин, але заявив клопотання про за-
лучення представника, або коли слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд вирішить, що обставини 
кримінального провадження вимагають участі представника, він своєю постановою (ухвалою) 
доручає відповідному органу, уповноваженому на надання безоплатної вторинної правової до-
помоги призначити адвоката для здійснення представництва потерпілого за призначенням та за-
безпечити його прибуття у зазначені в постанові (ухвалі) час і місце для участі в кримінальному 
провадженні. Таким чином, при відсутності таких гарантій прав особи, близькі родичі осіб, які 
загинули внаслідок учинення злочину, найчастіше літнього віку матері, намагаються самотужки 
з’ясовувати обставини загибелі своїх рідних. Однак швидше й успішніше таку роботу виконав би 
адвокат – представник потерпілого [14, с. 311–312].

Вказані недоліки існують у зв’язку із тим, що КПК України чітко не передбачив випадки і по-
рядок залучення представника потерпілого та не достатньо врегульовано питання щодо забезпе-
чення права на захист потерпілому ст. 20 КПК України. 

Оскільки ч. 1 ст. 20 КПК України «Забезпечення права на захист», передбачає, що право на за-
хист мають підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений, яке полягає у можливості 
надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і по-
давати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою 
допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені чинним КПК 
України. У частині 2 ст. 20 КПК України зазначено, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд 
зобов’язані роз’яснити підозрюваному, обвинуваченому його права та забезпечити право на ква-
ліфіковану правову допомогу з боку обраного призначеного захисника, а ч. 3 визначає, що у ви-
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падках, передбачених КПК України та/або законом, що регулює надання безоплатної правової 
допомоги, підозрюваному, обвинуваченому правова допомога надається безоплатно за рахунок 
держави. Таким чином, у зазначених положеннях серед переліку осіб, які мають право на захист 
потерпілий відсутній [15, с. 179–180]. У зв’язку із цим пропонуємо до всіх частин ст. 20 КПК 
України окрім передбачених учасників кримінального провадження внести положення про по-
терпілого. 

Держава, що вважає себе правовою, повинна турбуватися про всіх членів суспільства без ви-
нятку і гарантувати право кожного громадянина в судовому порядку відстоювати свою честь, 
гідність, життя, здоров’я і майно від різноманітних посягань.

У сучасних умовах жертва досить часто залишається без засобів правового захисту, тому ком-
пенсація шкоди і соціальна допомога жертвам злочинів залишається важливим питанням, яке 
потребує особливої уваги [16, с. 62–65].

Відповідно до ст. 59 Конституції України, у випадках, передбачених законом, правова допо-
мога надається безоплатно. Верховною Радою України 2 червня 2011 р. було прийнято Закон 
України «Про безоплатну правову допомогу», який, згідно з Конституцією України, визначає 
зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок 
надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової 
допомоги [17]. Однак аналіз цього Закону вказує на те, що він також оминає питання щодо мож-
ливості здійснення представництва потерпілого від злочину. Оскільки представництво є однією 
з важливих процесуальних гарантій права на судовий захист, що разом з іншими засобами за-
безпечує потерпілому доступ до правосуддя, то, на нашу думку, у цьому Законі повинні бути 
передбачені завдання представника потерпілого щодо сприяння у підвищенні рівня відправлення 
правосуддя, укріплення законності, правопорядку, призначення справедливого покарання винної 
особи; здійснення встановлення і стягнення розміру завданої шкоди; попередження або скасуван-
ня необґрунтованих, незаконних і несправедливих рішень, дій слідчих і судових органів, здійсне-
них щодо потерпілого.

Вважаємо, що право потерпілого на захист його прав та законних інтересів як у КПК України, 
так і в інших законах, невиправдано звужено, не повністю відповідає нормам Конституції Украї-
ни та міжнародним правовим актам у сфері захисту прав і законних інтересів особи у криміналь-
ному судочинстві.

Висновки. Підсумовуючи викладене, зазначимо, що прийняття Концепції про забезпечення 
захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпіли від злочинів та затвердження плану заходів 
щодо реалізації вказаної Концепції було позитивним кроком і сприяло деякою мірою зміцненню 
гарантій потерпілого щодо відновлення його прав. Водночас необхідно сказати, що після затвер-
дження вказаних актів це питання практично випало з поля зору органів державної влади, а тому 
залишається актуальною проблема реалізації вказаної Концепції та її вдосконалення, розробка 
додаткових заходів щодо забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпіли від 
злочинів, з урахуванням подальшої законодавчої та правоохоронної практики.
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Слободянюк П. Л. Концептуальні питання забезпечення в Україні захисту прав людини, потерпілої 
від злочину

Стаття присвячена проблемі активізації участі держави у забезпеченні захисту прав людини, яка потерпіла 
від злочину, визначенню концептуальних положень вказаної діяльності держави, зокрема, щодо вирішення 
питань статусу потерпілих, визначення пріоритетних напрямів державної політики у сфері гарантування прав 
осіб, потерпілих від злочину, та відшкодування шкоди, завданої злочинними посяганнями. Проаналізовано 
міжнародно-правові акти, кримінальне процесуальне законодавство, існуючі наукові погляди та висловлено 
авторські міркування щодо вдосконалення законодавства.

Ключові слова: захист прав людини, концепція, потерпілий, відшкодування шкоди, гарантії забезпечення 
прав, процесуальні права.

Slobodyanyuk P. Conceptual issues of ensuring the protection of human rights of victims of crime in Ukraine
The article reveals the provisions devoted to the problem of activating the state’s participation in ensuring the pro-

tection of human rights, which suffered from crime. The Decree of the President of Ukraine dated December 28, 2004 
№ 1560/2004 «On the Concept of Protection of the Legal Rights and Interests of Persons Victims of Crime» was issued, 
with the aim of improving the legal and organizational mechanism for the protection of the legal rights and interests of 
persons who have suffered from crimes.

The Concept approved by this Decree stated that the problem of the protection of the legal rights and interests of 
victims of crimes, the effective restoration of their rights, the timely reimbursement of the damage caused by the crime, 
as evidenced by the results of the analysis of legislation and the practice of its application, remains extremely relevant. 
Despite the fact that the victim may, by a court order, obtain compensation for the damage caused by the committed 
crime, however, it is rarely practiced in full, and in cases where the person who committed the crime is not found or is 
being hid or insolvent, not at all.

It is noted that the priority directions of the state policy in providing assistance to victims, the development of an ef-
fective system of protection of their rights are ensured by the basic principles, namely: fair treatment of victims; Aware-
ness provision of damages; provision of legal aid to victims; providing victims with social assistance. The Government 
of Ukraine clearly stated that this Concept had to provide as much as possible effective protection of the victims, includ-
ing compensation for the damage caused to them, as well as to promote the full implementation of the constitutional 
guarantees for the restoration of violations of human rights crimes.

It is emphasized that these measures will be implemented in stages. The first stage (2004–2006) should be car-
ried out: studying world experience in protecting the rights and legitimate interests of victims; elaboration of new and 
improvement of the effective legislation on protection of the rights and interests of victims; developing a mechanism 
for the implementation of the rights of victims; preparation of methodical recommendations on the organization of 
assistance to victims; implementation of practical measures aimed at raising the level of victimological knowledge in 
the population. At the second stage (since 2006) there should be: introduction into practice of the mechanism of com-
pensation to the victims of the damage caused by the crime; creation of favorable conditions for the activity of public 
organizations and charitable foundations in the field of providing assistance to victims; the establishment of the volume 
of the corresponding budget allocation in the state budget; ensuring Ukraine’s participation in appropriate measures 
for the implementation of international protection principles for victims in the framework of UN, Council of Europe, 
European Union initiatives.
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It is noted that for the implementation of the Concept named by the Cabinet of Ministers of Ukraine on April 20, 
2005, the Order «On Approval of the Plan of Measures to Implement the Concept for the Protection of the Legal Rights 
and Interests of Persons Victims of Crime for 2005–2006» was issued, which provided for organizational and legal mea-
sures to strengthen the protection of human rights, victims of crime, guarantees of its procedural rights and provision of 
compensation for damage through preparation and submission to the Verkhovna Rada of Ukraine for consideration of 
the draft Law of Ukraine «On regret harm to persons affected by crime».

The main goal of the draft law was to increase the guarantees of the rights of citizens who have suffered from a 
crime by providing them with social assistance in the form of compensation for pecuniary damage at the expense of the 
state. The project determined the grounds and conditions, as well as established the order and amount of compensation 
at the expense of the state of pecuniary damage to individuals who have suffered from criminal attacks on their lives, 
health or property.

It is emphasized that currently the only positive issue in this issue is the introduction into the CPC of Ukraine of 
novels on the reimbursement of damage to the victim of the State Budget of Ukraine in the event and in the manner 
prescribed by law. However, a special law, which would determine the grounds and the procedure for compensation for 
damage still does not exist.

It is noted that the victim’s right to protect his rights and legitimate interests both in the Criminal Procedure Code 
of Ukraine and in other laws is unjustifiably narrowed, does not fully comply with the norms of the Constitution of 
Ukraine and international legal acts in the area of protecting the rights and legitimate interests of a person in criminal 
proceedings.

Key words: human rights protection, concept, victim, compensation, guarantee of rights, procedural rights.
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ДЕРЖАВНІ В’ЯЗНИЦІ ВІДКРИТОГО ТА ЗАКРИТОГО ТИПУ 
В ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СИСТЕМІ ДАНІЇ

Постановка проблеми. В’язниця, попри її відмінності у різних країнах світу, все ж є типо-
вою закритою установою й образ понурої будівлі з ґратами на вікнах транснаціональний. Однак 
у скандинавських країнах упродовж останніх десятиліть в’язниці перестали бути закладами, що 
вселяють острах. Данські та норвезькі дослідники наполягають на тому, що в’язниці в Сканди-
навії мають значні відмінності порівняно з іншими країнами. Йдеться про так звану «гуманну» 
в’язницю [1, c. 7]. Тому вивчення та аналіз кримінально-виконавчих механізмів у цих країнах має 
важливе значення і може бути корисним при реформуванні вітчизняної кримінально-виконавчої 
системи.

Мета статті – проаналізувати етапи розвитку пенітенціарної системи Королівства Данія, ви-
значити засади діяльності карних закладів різних типів та умови утримання в них.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. При проведені дослідження використано як офі-
ційні інформаційні джерела Департаменту тюрем та пробації Данії, дані сайтів тюрем, так і на-
укові дослідження А. Гооса, П. Сміта, М. Йенсена, А. Вестегард, А. Шторгард, М. Платек та ін.

Основні результати дослідження. Початковий етап формування тюремної системи Данії при-
падає на середину XVII ст., коли тюремне ув’язнення у виді каторжних робіт прийшло на зміну 
смертній карі. Тоді ж було організовано перші каторжні в’язниці та робітні будинки. У 1842 р. 
у результаті реформи започатковано каторжні й виправні тюрми, відповідно, за системою оди-
ночного та роздільного в нічний час утримання. Кримінальний кодекс 1866 р. унормував систему 
покарань у виді позбавлення волі й визначив, які категорії засуджених в установах якого типу по-
винні утримуватися [2]. Саме у цей час, як зазначає П. Сміт, було закладено основи пенітенціарної 
системи, з якої еволюціонувала сучасна в’язнична модель Данії [3, с. 134]. 

З ухваленням 1930 р. нового Кримінального кодексу було спрощено систему установ виконан-
ня покарань, а також взято курс на лібералізацію режиму утримання. Систему органів виконання 
покарань Данії з 1933 р. становили: досудові в’язниці (арештні будинки), установи «відкритого 
типу» для відбування покарання у виді позбавлення волі від 7 днів до 6 місяців із менш суворим 



482   • АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 •

ПРАВОВА АНАЛІТИКА: ПРАКТИКА ВТІЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

режимом утримання, державні в’язниці з підвищеним рівнем охорони для утримання засуджених 
до довічного ув’язнення або позбавлення волі строком від 30 днів до 16 років (закритого типу), 
робітні будинки, заклади для утримання осіб з психічними захворюваннями та неповнолітніх зло-
чинців [4].

Гуманізація системи виконання покарань у Данії активно розпочалась у другій половині XX ст. 
У 1973 р. було створено службу пробації та реорганізовано установи виконання покарань, змінено 
підходи до відбування покарання неповнолітніми тощо [5, с. 86–87]. 

Нині у в’язничній системі Данії функціонують арештні будинки (arresthuse) та арештні від-
ділення при державних в’язницях (arrestafdelingen), де утримуються особи до вироку суду й за-
суджені на строк до 6 місяців, державні в’язниці (statsfængslet) відкритого й закритого типів та 
лікувальний психіатричний заклад для злочинців (Anstalten ved Herstedvester). На відміну від дер-
жавних в’язниць, арештні будинки при судових установах іменуються місцевими в’язницями [6].

В’язнична система Данії перебуває у віданні Міністерства юстиції, у складі якого діє Дирек-
торат тюрем і пробації, що має чотири регіональні відділи. Кожному з них підпорядковуються: 
в’язниці відкритого та закритого типів, арештні будинки, корекційні (KiF-afdelinger) заклади, хос-
тели (pensionerne) і центри пробації. 

У Положенні, ухваленому Директоратом 1993 р., містяться базові принципи виконання пока-
рань: нормалізація, тобто створення у місцях позбавлення волі умов, максимально наближених до 
звичайних умов життя; відкритість – засудженим надається максимальна можливість контактува-
ти зі своїми сім’ями й суспільством. Обидва ці принципи – нормалізація і відкритість – покликані 
знизити негативний вплив на особистість наслідків перебування у в’язниці. Принцип розвитку 
почуття відповідальності означає, що в процесі виконання покарання у засудженого має формува-
тися почуття відповідальності, що підвищує ймовірність повернення до законослухняного життя. 
Відповідно до принципу безпеки необхідно приділяти належну увагу як захисту громадян від 
посягань з боку засуджених, так і захисту осіб, які утримуються у місцях позбавлення волі або 
під наглядом інспекторів служби пробації, від можливих посягань. Принцип найменшого втру-
чання передбачає застосування сили й обмежень лише в мінімально необхідному обсязі. Принцип 
оптимального використання ресурсів – обов’язок використовувати всі наявні ресурси, включаючи 
кадрові, найбільш раціональним чином [7]. 

У чотирьох регіонах Данії функціонують такі державні тюрми закритого та відкритого типів: 
у Південній Данії 5 державних в’язниць (Ренбек, Ніборг, Сьобисьогард, Рінге і Сондер Омме); 
Північна та Центральна Ютландія підпорядковуються одному регіональному директорату, там 
діють державні тюрми відкритого (Møgelkær Fængsel, Fængsel Kragskovhede) та закритого типів 
(Nr. Snede Fængsel, Enner Mark). В’язниця Енне Марк – одна з найновіших у Данії. Вона була від-
крита 2006 р. замість першої каторжної в’язниці Хорсенс [8]. 

В області Зеландія діють: установа відкритого типу в місті Їдеруп, лікувальний психіатрич-
ний заклад закритого типу (Anstalten ved Herstedvester) та найсучасніший карний заклад Данії – 
Storstrøm. У Столичному регіоні (Hovedstaden), що є найменшим за територією, але у ньому про-
живає найбільша кількість населення, розташована відкрита установа Хорсерьод (Statsfængslet 
ved Horserød) та тюрми Копенгагену: Vestre Fængsel, Politigårdens Fængsel [9]. 

У в’язницях відкритого типу відбувають покарання особи, засуджені до позбавлення волі на 
строк до 5 років. В установах закритого типу – засуджені на строк понад 5 років, злочинці, які по-
рушили умови перебування у в’язницях відкритого типу або особи, які засуджені на менш тривалі 
строки позбавлення волі, але належать до певних злочинних угрупувань тощо. 

Відмінність установ закритого типу у тому, що у них більш суворий режим утримання, біль-
ше технічних засобів нагляду й безпеки. Територія, як правило, по периметру оточена кам’яним 
парканом заввишки кілька метрів. У державній в’язниці Рінге – 5-ти м паркан із колючим дротом, 
що освітлюється в ночі по всьому периметру, також працюють датчики руху, відеоконтроль тощо. 

В’язниці відкритого типу – це, переважно, комплекси одноповерхових дерев’яних будиночків, 
біля яких акуратні зелені газони, невеликі площадки та зони відпочинку. На відміну від закритих 
в’язниць, заходи безпеки у закладах відкритого типу не надто значні. Територія обнесена дротя-
ною огорожею. Засуджені по ній можуть вільно пересуватися, однак за межі закладу виходити 
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лише з дозволу адміністрації. У закладах закритого типу на прогулянці під наглядом може пере-
бувати не більше трьох засуджених одночасно.

Розпорядок дня у всіх установах приблизно однаковий: о 6:30–7:00 засуджені прокидаються, 
після чого снідають та збираються; о 7:30–8:00 розпочинається робочий день у майстернях, на-
вчальних класах або ж вони відвідують медичні чи психологічні програми; 11:30–12:00 – обід, 
після чого засуджені повертаються до роботи чи навчання. Робочий день завершується о 15:00.  
У вільній час можна займатися спортом, відвідувати бібліотеку, займатися побутовими справами. 
О 17:30 – вечеря, о 20:30 видаються вода та фрукти, а двері камер замикають на ніч. 

Установи виконання покарань Данії розділені на відділи (секції), кожний з яких виконує свою 
функцію, наприклад, прийому, розподілу, пильного контролю, ресоціалізації тощо. Також наяв-
ний розподіл засуджених за категоріями: особи, які стали на шлях виправлення та готуються до 
звільнення, засуджені з соціально негативною поведінкою, які потребують постійного нагляду, 
особливо небезпечні злочинці тощо.

Засуджений, перед тим як поступити до в’язниці, має змогу ознайомитися на сайті установи 
з «пам’яткою для новоприбулих», де зазначено, що особа повинна мати при собі, який поря-
док оформлення, які умови перебування, проживання тощо. Так, у в’язниці відкритого типу 
Сондер Омме така пам’ятка містить таку інформацію: «У вітальні немає телевізора, тому ви 
можете привезти телевізор (маx. 32 дюйма) і DVD з собою, якщо строк перебування більше 
ніж три тижні. Забороняється вмикати в камері кавові машини та інші енерговитратні пристрої. 
Комп’ютер також може бути підключений за певних умов. В’язниця використовує безготівкові 
розрахунки» [10].

Засуджений, який прибуває до певної установи, спочатку розміщується у відділі прийому, де 
перебуває від 7–9 днів до кількох тижнів. У цьому відділі він розміщується лише у двомісній ка-
мері. У цей період працівники відділу складають «план» перебування засудженого в установі, де 
зазначають: яку реабілітаційну програму він буде проходити, яке лікування, навчальні курси йому 
необхідні, його трудова зайнятість тощо. Після того, як план складено, особу переводять у відпо-
відний відділ, де йому призначається відповідальний за реалізацію даної програми.

У відділеннях, де відбувають покарання засуджені, кімнати-камери двомісні чи одномісні. Їх 
площа близько 8–9 м2. На вікнах та дверях у відкритих в’язницях та деяких закритих грати від-
сутні. У Данії вважають, що самого факту перебування у камері достатньо, щоб засуджений усві-
домив, що його ув’язнено, і грати для посилення цього ефекту не потрібні. З меблів у кімнаті – 
ліжко, стілець, стіл, поличка, шафа, холодильник й умивальник. У нових закладах закритого типу, 
таких як Сьобисьогард та Енне Марк у кімнатах є окремий туалет й душ. Історично так склалося, 
що у данських в’язницях у камері відсутнє відхоже місце. У разі необхідності, засуджений ви-
кликає електричним дзвінком наглядача і він супроводжує його в туалет. Таких викликів за ніч 
максимум допускається 3, далі – дзвінок блокується.

Засуджені зобов’язані працювати чи навчатися або ж проходити лікувальну програму. Також 
вони самостійно організовують свій побут: замовляють он-лайн продукти, які привозять двічі 
на тиждень, готують їжу, перуть, прибирають тощо. У кожному блоці – вітальня, кухня та місце 
для прання та сушки одягу. 

У відкритих установах діють сімейні відділи, де засуджені можуть перебувати разом із дружи-
ною чи чоловіком та дітьми віком до 3 років. Дружина чи чоловік з дітьми більш старшого віку 
можуть відвідувати заклад у вихідні дні. Кожен засуджений має право на візит близьких та роди-
чів у продовж 4 годин 1 раз на тиждень. Такі візити можуть бути двох видів: у присутності нагля-
дача та без нагляду. Візитер не може нічого приносити засудженому, той же може принести чай, 
каву, печиво, придбані в тюремному магазині. Телефонні розмови в закритих закладах дозволені 
з певною визначеною кількістю абонентів (5 номерів). Засуджений отримує особисту телефонну 
картку, якщо спробує з неї зателефонувати на інші номери, то апарат блокує виклик.

У Данії у відкритих та, в окремих випадках, закритих установах засудженим дозволено за-
лишати заклад на вихідні чи у разі потреби (навчання, робота, відвідини близьких родичів). Таке 
право надається засудженим після 30 днів перебування в установі. Адміністрація надає дозвіл 
перебувати за межами установи за певною адресою, яка перевіряється. Така «відпустка» надаєть-
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ся, як правило, з п’ятниці 15:00 до неділі 19:00–20:30, один раз на три тижні. Перед виходом на 
вихідні і в момент повернення до установи засуджений проходить алко- та наркотест. 

Засуджений може і не скористатися цим правом, тоді невикористані дні можуть додаватися до 
наступної відпустки чи таким чином «компенсується» кілька днів зі строку ув’язнення. Право пе-
ребувати за межами установи з дозволу адміністрації також надається у випадках: тяжкої хвороби 
чи смерті близького родича, участі в судовому засіданні, лікування, укладення шлюбу, отримання 
роботи. Якщо особа залишить заклад без дозволу, то до її строку ув’язнення буде додано 30 днів 
і, як правило, таку особу переводять до закритої в’язниці.

Навіть для довічників в данських тюрмах передбачені подібні виходи за межі установи. Після 
5 років ув’язнення засудженому за рекомендацією комісії зі складу адміністрації в’язниці та рі-
шенням комісії Міністерства юстиції, відповідним наказом міністра може бути надано право на  
1 годину прогулянки у супроводі працівника в’язничної служби за межами установи. Наступного 
року час прогулянки може бути збільшено до 2 годин.

В останні роки держава активно модернізує місця ув’язнення. Восени 2017 р. завершено бу-
дівництво та введено в експлуатацію найсучаснішу в’язницю Данії – Сторстрьом (Storstrøm). 
Сторстрьом – заклад закритого типу, розрахований на 250 засуджених. Кількість персоналу відпо-
відає кількості засуджених. На будівництво в’язниці витрачено 1 млрд данських крон (приблизно 
154 млн доларів США), що є рекордною сумою для Данії (для порівняння, норвезька в’язниця 
Халден коштувала 256 млн доларів). 300 камер відеоспостереження та найсучасніші електронні 
засоби охорони роблять її найбезпечнішою установою виконання покарання у країні. На території 
в’язниці 10 будівель (5 – для ув’язнених і 5 – для загальних потреб та адміністрації) [11; 12]. Та-
кож там розміщені: майстерні, спортивні споруди, бібліотека, церква, магазини, футбольні поля, 
культурні центри, об’єкти сільського призначення, медичні та стоматологічні установи, місця для 
відпочинку тощо.

У в’язниці Сторстрьом створено підґрунтя для найбільш гуманного відбування покарання за-
судженими та умови для їх найефективнішої ресоціалізації. Особливу увагу було приділено есте-
тиці та якості будівель, адже, на думку фахівців, приємна обстановка сприяє створенню позитив-
ного настрою, фізичному та психічному благополуччю як засуджених, так і персоналу.

Після відвідин нової тюрми журналістами, цілком справедливо постало питання, чи дореч-
но для засуджених створювати такі «розкішні» умови утримання: камери з ванними кімнатами, 
у кожній телевізор, холодильник, у спортивних залах сучасне обладнання тощо. На це представ-
ник Директорату тюрем і пробації Данії відповів, що «ми зводили заклад відповідно до сучасних 
умов існування цивілізованої людини, наявність туалету в камері не є лише атрибутом комфорту, 
а й безпеки персоналу й економії ресурсів – засудженого у такому разі не треба супроводжува-
ти до загального туалету». Коли 1862 р. відкрили пенітенціарій Врідсльозелілле з центральним 
опаленням, електричним світлом та водопроводом, у громадськості виникали ж ті самі питання. 
Фактично, як зазначає представник Директорату, у Данії намагалися звести тюрму майбутнього, 
яка б не потребувала модернізації найближчі 100 років [13]. 

Висновки. Отже, в результаті поступальних реформ упродовж XIX–XX ст. сформувалася су-
часна в’язнична система Данії, що підпорядковується Міністерству юстиції. У його складі діє 
Директорат тюрем і пробації, що має чотири регіональні відділи. У віданні кожного з них пере-
бувають в’язниці відкритого та закритого типів, арештні будинки (місцеві в’язниці), корекційні 
заклади, хостели і центри пробації. 

Основними засадами виконання покарань у Данії є: нормалізація, тобто створення у місцях 
позбавлення волі умов наближених до умов життя на волі, відкритість, розвиток почуття відпо-
відальності, безпека; принцип найменшого втручання та оптимальне використання ресурсів.

Відмінність установ закритого типу у тому, що у них більш суворий режим утримання, більше 
технічних засобів нагляду й безпеки. У відкриті заклади поміщаються особи, засуджені до по-
збавлення волі строком до 5 років. На відміну від закритих в’язниць, заходи безпеки у закладах 
відкритого типу не такі значні. Засуджені можуть вільно пересуватися територією, але за межі 
закладу виходити лише з дозволу адміністрації. Засуджені зобов’язані працювати або навчатися, 
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або проходити терапевтичні чи медичні курси. Також вони самостійно організовують свій побут, 
що вважається одним із елементів ресоціалізації. 
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Сокальська О. В. Державні в’язниці відкритого та закритого типу в пенітенціарній системі Данії
У статті досліджено засади діяльності та режим утримання у в’язницях закритого та відкритого типів у Да-

нії. Розкрито етапи становлення в’язничної системи Данії від XVIII ст. до сьогодення. Зазначено, що пенітен- 
ціарна система Данії підпорядковується Директорату тюрем і пробації Данії. Визначено, які установи виконання 
покарань у виді позбавлення волі діяли у той чи інший період, законодавче забезпечення пенітенціарної сфе-
ри, локацію усіх закладів по регіонам Данії, принципи діяльності та відомчу підпорядкованість Міністерству  
юстиції. Встановлено, що кожному з чотирьох  регіональних відділів Директорату тюрем і пробації підпорядко-
вуються: в’язниці відкритого та закритого типів, арештні будинки, корекційні (KiF-afdelinger) заклади, хостели 
(pensionerne) і центри пробації. 

Автором окреслено загальні риси режиму утримання у карних закладах Данії, зокрема, розпорядок дня за-
суджених, порядок прибуття до закладу і призначення програми відбування покарання, можливість залишення 
закладу у вихідні дні, побутові умови тощо. Також визначено особливості функціонування закладів закритого 
та відкритого типів, функціонування сімейних відділів в останніх, посилені засоби нагляди у закладах закри-
того типу. Детальна увага приділена найсучаснішій в’язниці Данії – Storstrøm.

Ключові слова: пенітенціарна система, Королівство Данія, Директорат тюрем і пробації, установи виконан-
ня покарань закритого та відкритого типу, Storstrøm.

Sokalska O. The open and high-security state prisons in the penitentiary system of Denmark
 The article analyzes the stages of Denmark prison reform during the XVIII–XXI centuries. Legal and orga-

nizational rules for the penitentiary and prison convicts. The prison system of the Kingdom of Denmark in the  
XVII century consists of the home detention, the prison with forced labour for dangerous criminals, the workhouses 
for homeless, beggars and petty criminals that later turned into a manufactory of forced labour with a view to profit. 
According to the Royal decree 1842 both Auburn and Pennsylvania institutions were to be constructed and form the 
basis of the forthcoming Danish prison system.

Denmark’s penitentiary system is subject to the Directorate of Prisons and Probation of Denmark. It has been 
determined which penitentiary institutions have been active in one or another period, the legislative provision of the 
penitentiary sector, the location of all institutions in the regions of Denmark, the principles of activity and departmen-
tal subordination to the Ministry of Justice. It has been established that each of the four regional departments of the 
Directorate of Prisons and Probation is subordinate to: open and closed prisons, arrest houses, correctional institutions, 
hostels and probation centers.

The prisoners attend classes, work a standard Danish workweek (37 hours), and even do their own shopping and 
cooking. Married couples are often allowed to live together and even with their children if under 3 years old. The result, 
seemingly, is an extremely low rate of recidivism. Inmates are able to easily transition from prison to everyday life.

The author outlines the general features of the regime of detention in the penal institutions of Denmark, in particu-
lar, the order of the day of the convicts, the order of arrival in the institution and the appointment of the program of 
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serving a sentence, the possibility of leaving the institution on weekends, living conditions, etc. The peculiarities of the 
functioning of closed and open-type institutions, the functioning of family departments in the latter, and strengthened 
supervision facilities in closed-type institutions are also identified. Detailed attention is paid to the most advanced 
prison in Denmark – Storstrøm.

Key words: The Open and High-Security State Prisons, penitentiary system, The Kingdom of Denmark, The Direc-
torate of Prisons and Probation, Storstrøm.

УДК 34.0.1
Вікторія Володимирівна Соломінчук,

юрисконсульт Київської міської організації
 Профспілки працівників освіти і науки України

ДО ПИТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФУНКЦІЙ ПРОФСПІЛОК 
У СОЦІАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ

Постановка проблеми. Нові суспільно-політичні реалії – загострення суперечностей у бага-
тьох розвинених державах світу, демографічні зміни, посилення економічної кризи – зумовлю-
ють переосмислення ролі робітничого руху та професійних спілок у соціальній державі. 

Все частіше мирні протестні акції працівників у Європі переростають у масові протистояння 
та сутички, професійні спілки в багатьох державах світу втрачають свої позиції. Ці та інші проце-
си віддзеркалюють необхідність пошуку нових підходів до ролі профспілок у соціальній державі, 
до оновлення і удосконалення їхніх функцій, адаптації до потреб та запитів людей праці відповід-
но до соціальних, політичних і міжнародних змін.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню розвитку концепції та моделей соціаль-
ної держави присвячено праці провідних зарубіжних вчених, зокрема таких як Ф. Хайєка, Г. Гел-
лера, В. Абендрота, Ч. Лебо, Н. Гінзбурга, Н. Ферніса, А. Сапіра. Фундаментальними досліджен-
нями соціальної держави, на нашу думку, є праці вітчизняних фахівців-теоретиків юридичної 
науки – Ю. Шемшученка, Н. Оніщенко, Б. Андрусишина, І. Кресіної, Н. Пархоменко, О. Скрип-
нюка, С. Бобровник, А. Колодія, В. Копєйчикова, С. Тимченка, П. Рабіновича, М. Хавронюка, 
В. Бабкіна, О. Пушкіної, І. Яковюка.

У розробку наукових поглядів щодо визначення ролі та місця профспілок на сучасному ета-
пі державотворення в Україні вагомий внесок зробили В. Кравчук, В. Корнієнко, М. Денисюк, 
О. Ващук, М. Новіков, І. Сопелкін, В. Цвих, О. Тупиця.

Метою статті є визначення ролі професійних спілок у сучасній соціальній державі. 
Основні результати дослідження. Найбільш відомою періодизацією розвитку концеп-

ції соціальної держави є запропонована Й. Альбером, який виділив п’ять етапів становлення  
соціальної держави: 1-й етап – передісторія становлення соціальної держави (1800–1880 рр.);  
2-й етап – початок розбудови соціальної держави (1880–1914 рр.); 3-й етап – розширення соціаль-
ної діяльності держави (1918–1960 рр.); 4-й етап – розширення можливостей розвитку соціальної 
держави (1960–1975 рр.); 5-й етап – уповільнення темпів розвитку соціальної держави (починаю-
чи з 1975 р.) [1, с. 25–34]. 

Перший етап становлення концепції соціальної держави був тісно пов’язаний із виникненням 
соціального законодавства у Франції та Великій Британії у відповідь на боротьбу працівників за 
свої права і збігся у часі з появою законодавства про працю та про профспілки.

Родоначальник концепції соціальної держави – німецький учений Л. фон Штейн великого зна-
чення у своїх працях надавав вирішенню «робітничого питання». Він наголошував на тому, що 
соціальна держава зобов’язана захистити робітників від капіталу, підтримувати абсолютну рів-
ність у правах для всіх суспільних верств, сприяти економічному та суспільному прогресу всіх 
своїх громадян [2, с. 219]. 

Другий етап становлення концепції соціальної держави характеризувався перетворенням лібе-
ральної держави на соціально-правову, значний вплив на формування якої мала Католицька церк-
ва. Велике значення у сформованій у той час соціальній доктрині також відводилося робітничому 
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питанню. Визнавалося право працівників на гідну оплату праці, належні умови праці та охорону 
здоров’я. Обґрунтовувалася можливість втручання держави у соціально-трудові питання. Пропо-
нувалося створювати професійні спілки (щоправда, без надання їм права втручатися у політику) 
[1, с. 34]. 

У подальшому формування концепції соціальної держави було пов’язане з утвердженням 
концепції прав людини, посиленням впливу громадських рухів на суспільно-політичні процеси. 
Право на об’єднання у профспілки поступово було задекларовано у конституціях більшості роз-
винених країн світу, зокрема таких, як Іспанія (ст. 28), Італія (ст. 39), Португалія (ст. 55), Японія 
(ст. 28), Монако (ст. 28), Туреччина (ст. 51), Швейцарія (ст. 28) [3, с. 35; 4, с. 94].

Завдяки налагодженню та вдосконаленню системи соціального партнерства профспілки стали 
громадським інститутом, здатним впливати на стан розвитку політичної системи, формування 
громадянського суспільства, гарантування соціально-економічної безпеки та соціальної справед-
ливості.

Варто звернути увагу на те, що оскільки соціальна держава не є якоюсь сталою конструкцією, 
а динамічно розвивається у кожній державі зі своїми особливостями, то й участь профспілок 
у розвитку держав загального добробуту в кожній державі відрізняється. Так, наприклад, у Ні-
меччині система соціального страхування, яка діє за принципами, започаткованими О. фон Біс-
марком, базується не лише на засадах перерахування внесків із заробітної плати працівників, а й 
на їх представництві та саморегуляції в системі соціального страхування. Участь працівників че-
рез профспілки у соціальному страхуванні мала великий вплив на соціальну політику. Натомість 
у Великій Британії за традицією Беверіджа профспілки не брали безпосередню участь в адміні-
струванні пенсійної та інших систем соціального страхування. Держави загального добробуту, 
віднесені до континентальної моделі (Австрія, Бельгія, Франція, Німеччина), дотримуються пе-
реважно Бісмарківської моделі соціального страхування, тоді як держави англосаксонської моде-
лі та подекуди північні держави – політики Беверіджа щодо неучасті профспілок у соціальному 
страхуванні [5, с. 9–10].

Сьогодні держави загального добробуту зіштовхнулися з багатьма новими викликами: еконо-
мічними, демографічними, ідеологічними. Це і посилення економічної кризи, глобалізація фінан-
сів, демографічні зміни в державах (старіння націй), радикальні рухи [6, с. 20]. 

Розвинені держави повинні спрямовувати зусилля на подолання економічних проблем і со-
ціальних протиріч, регуляцію суспільних процесів, пов’язаних із масовою міграцією населення 
з країн Африки та Південного Сходу до країн Європи та інших розвинених країн. 

Відбувається трансформація традиційної соціал-демократичної моделі розвитку соціальної 
держави, поширеної у скандинавських країнах, та континентальної моделі (корпоративістської), 
яка розвинулася в Німеччині, у напрямку до характерної для Великої Британії та США лібераль-
ної моделі, якій притаманні обмежене втручання держави у економічні відносини. Поступово 
відбувається зміщення акцентів до скорочення витрат на соціальну сферу та до зростання підпри-
ємницької активності населення, посилюється роль бізнес-структур, недержавних громадських 
організацій, різноманітних інститутів громадянського суспільства. 

При цьому пріоритетами розвитку соціальних держав залишаються «збалансованість еконо-
мічного та соціального розвитку, активна політика зайнятості, ефективність державної соціальної 
політики, соціальний діалог і соціальна активність, реалізація таких цінностей, як рівність, солі-
дарність і субсидіарність», – зазначають А. Колот та О. Герасименко [7]. 

У нових суспільно-політичних реаліях перед професійними спілками також постає багато ви-
кликів: зменшення членства у зв’язку зі збереженням кризових тенденцій в економіці та струк-
турними змінами у суспільстві, несприятливі політичні умови, зростання нетипових форм зайня-
тості. Наприклад, незважаючи на те, що соціальна держава у Великій Британії зародилася саме 
за активної участі профспілок, останні втратили свої позиції у процесах регулювання соціально-
трудової сфери. У країнах англосаксонської системи роль професійних спілок наразі є невисо-
кою, їх чисельність знижується, слабшає вплив на укладення колективних договорів [8]. Проте 
в інших сучасних державах загального добробуту профспілки залишаються основною рушійною 
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силою та до цього часу беруть участь у формуванні соціальної політики та вирішенні соціально-
трудових питань. Основними сферами впливу профспілок на підвищення добробуту є їхня участь 
у: 1) політиці; 2) саморегуляції громадянського суспільства; 3) системі соціального страхування; 
4) а також політичні вето [5, с. 9]. 

Переосмислення ролі профспілок та робітничого руху у суспільно-політичних процесах на-
разі є одним із головних питань соціального вчення католицької церкви. Так, виробленню нової 
стратегії участі організацій трудящих та робітничого руху у сталому розвитку була присвячена 
конференція «Від енцикліки “Populorum progressio” до “Laudato si”: Праця та організації трудя-
щих – у центрі цілісного, стійкого та братерського людського розвитку», яка відбулася у Ватикані 
у 2017 р. за участю Святого Престолу та представників профспілок з усього світу. Учасники кон-
ференції вбачають розвиток соціальної доктрини Церкви у спільних солідарних діях інтелігенції, 
бізнесу, роботодавців, громадянського суспільства [9].

На нашу думку, у сьогоднішніх умовах профспілки повинні вести активний пошук нових форм 
і методів взаємодії з іншими громадськими інститутами, органами влади, роботодавцями, не  
обмежуватися лише функціями із захисту трудових прав працівників. 

Варто погодитися з В. Кравчук, яка зазначає, що «в умовах формування громадянського сус-
пільства профспілки виходять за межі суто економічних інтересів найманих працівників і діють 
поза ринком праці, прагнучи поліпшити не тільки умови роботи, а й життя» [10, с. 169]. Такої 
ж думки дотримується О. Тупиця, який розглядає профспілки як чинник, здатний за певних со-
ціально-економічних умов викликати істотні зміни у політичній і економічній ситуації в країні 
[11, с. 36]. 

На нашу думку, одним із пріоритетних завдань профспілок на шляху до побудови сучасної 
соціальної держави має бути сприяння забезпеченню сталого розвитку на основі ефективного 
соціального діалогу між державною, роботодавцями (приватним сектором) та інститутами гро-
мадянського суспільства.

Саме трипартизм (тристороння модель соціального партнерства за участю держави, органі-
зацій роботодавців та профспілок) найбільш вдало зарекомендував себе як важливий соціаль-
но-політичний інститут розвиненого громадянського суспільства. Об’єднуючи зусилля, держава, 
профспілки, роботодавці, інші суб’єкти суспільних відносин беруть участь у формуванні надбань 
соціально-правової держави. У цьому контексті цілком слушною видається позиція І. Яковюка, 
який вважає, що соціальна держава не має на меті досягнення загального добробуту виключно за-
собами держави. Вона лише створює приватним особам і громадянському суспільству сприятливі 
умови і у необхідних випадках несе субсидіарну відповідальність за забезпечення соціальних 
стандартів [1, с. 118]. При цьому варто зазначити, що сьогодні особливої актуальності набувають 
і традиційні завдання профспілок, такі як боротьба за підвищення доходів населення, подолання 
бідності та безробіття, нелегальної зайнятості, прийняття і реалізація соціально-економічних про-
грам, мають бути першочерговими у діяльності профспілок, адже саме ці параметри є ключовими 
у побудові соціальної держави.

Висновки. Розбудова соціальної, правової держави – це складний, багатогранний, довго-
тривалий процес, який потребує залучення зусиль значної частини суспільства та суспільних 
інститутів. На нашу думку, сучасні профспілки повинні активізувати діяльність з захисту прав 
і свобод громадян, узгодження інтересів різних соціальних груп, попередження соціальних кон-
фліктів. 

Завдяки налагодженню та вдосконаленню системи соціального партнерства та участі у ній 
профспілки мають змогу впливати на стан розвитку політичної системи, формування грома-
дянського суспільства, забезпечення соціально-економічної безпеки та соціальної справедли-
вості. 

Пріоритетними завданням профспілок за сучасних умов має бути координація та узгодження 
інтересів різних соціальних груп, правозахисна діяльність, участь у соціальному діалозі, сприян-
ня забезпеченню сталого розвитку суспільства.
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Соломінчук В. В. До питання трансформації функцій профспілок у соціальній державі
У статті здійснено аналіз трансформації функцій профспілок у концепції соціальної держави, проаналізо-

вано погляди на участь профспілок у соціальній державі. Обґрунтовано, що одним із пріоритетних завдань 
профспілок на шляху до побудови сучасної соціальної держави має бути сприяння забезпеченню сталого роз-
витку на основі ефективного соціального діалогу між державою, роботодавцями (приватним сектором) та 
інститутами громадянського суспільства.

Зроблено висновок, що у сьогоднішніх умовах профспілки повинні вести активний пошук нових форм і ме-
тодів взаємодії з іншими громадськими інститутами, органами влади, роботодавцями, не обмежуватися лише 
функціями із захисту трудових прав працівників. Зазначено, що сьогодні особливої актуальності набувають 
і традиційні завдання профспілок, такі як боротьба за підвищення доходів населення, подолання бідності та 
безробіття, нелегальної зайнятості, прийняття і реалізація соціально-економічних програм мають бути першо-
черговими у діяльності профспілок, адже саме ці параметри є головними у побудові соціальної держави.

Ключові слова: соціальна держава, демократична держава, професійні спілки, робітничий рух.

Solominchuk V. On the question of the transformation of the functions of trade unions in a social state
The article analyzes the change of the features of trade unions in the concept of a social state, explains the views on 

the participation of trade unions in a social state. It was determined that the formation of the idea of a social state was 
associated with the adoption of the concept of human rights, the strengthening of the influence of social movements, 
including trade unions on socio-political processes. It is substantiated that one of the priority tasks of trade unions on 
the way to building a modern social state should be promoting of sustainable development from a productive social 
dialogue between the state, employers (private sector) and civil society institutions.

It is concluded that since a social state is not a permanent structure, and dynamically develops in each country 
with its peculiarities, the participation of trade unions in the development of welfare states in each state is different. 
The article states that in new socio-political realities, before the trade unions, there are many challenges: the reduction 
of membership in connection with the preservation of crisis trends in the economy and structural changes in society, 
unfavorable political conditions, the growth of non-typical forms of employment.

It found in today’s conditions trade unions should actively seek new forms and methods of interaction with other 
public institutions, authorities, employers, not limited to functions protecting labor rights of employees. It is noted that 
today the traditional tasks of trade unions, such as the struggle for raising the incomes of the population, overcoming 
poverty and unemployment, illegal employment, adoption and implementation of socio-economic programs should be 
the most important in the activities of trade unions as these parameters are vital in building a social state.

Key words: a social state, a democratic state, trade unions, and a workers’ movement.
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ВПЛИВ РЕФОРМИ ВІТЧИЗНЯНОГО  
АВТОРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

НА РОЗВИТОК ВИДАВНИЧОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Технологічний розвиток суспільства напряму впливає на сферу інте-
лектуальної власності, адже породжує нові підходи у створенні, виробництві, використанні,  
розповсюдженні об’єктів права інтелектуальної власності, сере яких об’єкти авторського права 
посідають чи не основне місце. Ця ситуація є характерною для країн розвиненого світу, серед 
яких Європейський Союз (далі – ЄС) як регіональне об’єднання виконує провідну роль, особливо 
на нашому континенті. Україна, яка нарешті досягла набуття повної чинності Угоди про асоціа-
цію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством 
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), отри-
мала внаслідок цього не лише зону вільної торгівлі, а й створила умови для підвищення рівня та 
якісного правового регулювання суспільних відносин у будь-яких їх сферах, зокрема й інтелек-
туальної власності, оскільки її вплив на інформаційний, технологічний, інноваційний, економіч-
ний, культурний розвиток важко переоцінити. Недаремно ЄС обрав цю сферу для внутрішньої 
гармонізації, розуміючи її важливість та значення для розвитку Європейських Спільнот зага-
лом. Наявність гармонізованої правової основи у питаннях інтелектуальної власності загалом та  
авторського права зокрема сприяє не лише підвищенню правової надійності та наданню вищого 
ступеня захисту інтелектуальної власності, а й призводить до зростання інвестицій у творчу та 
інноваційну діяльність, впливає на розвиток мережевих структур, що обумовлює, зі свого боку, 
розвиток європейської промисловості та інформаційних технологій. Для України, яка намагається 
вибудувати сильну економіку, підвищити привабливість для інвестицій та здійснення реальних 
кроків в інноваційному поступі, питання інтелектуальної власності, зокрема й авторського пра-
ва та суміжних прав, мають особливу актуальність. Адже авторсько-правова галузь впливає на 
культурний розвиток української нації завдяки низці важелів і механізмів. Істотний вплив вона 
здійснює й на видавничу діяльність. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми  
авторсько-правового регулювання та його удосконалення в процесі імплементації європейських 
стандартів, підвищення рівня правової охорони та захисту авторських прав як складової прав 
інтелектуальної власності, дає підстави стверджувати, що, незважаючи на численні публікації, 
у цій сфері все ще залишається значний спектр правових проблем поза межами фундаментальних 
академічних досліджень, особливо в частині захисту авторських прав у видавничій діяльності. 

Так, аналіз досліджень представників цивільно-правової науки з цієї проблематики дає змогу 
стверджувати, що основна увага приділяється питанням правової охорони чи захисту авторських 
прав загалом. На підтвердження можна навести праці Р. Еннана, А. Кодинця, А. Комзюка, Н. Куз-
нєцової, В. Луця, Л. Майданик, І. Спасибо-Фатєєвої, Р. Стефанчука, Г. Ульянової, О. Харитонової 
та ін. Такий же висновок можна зробити й із аналізу досліджень, безпосередньо здійснюваних 
у сфері права інтелектуальної власності, зокрема Ю. Капіци, Н. Мироненко, О. Орлюк, С. Ступа-
ка, А. Штефан, О. Штефан та ін. Натомість поза увагою залишаються питання охорони й захисту 
авторських прав у видавничій діяльності, хоча цей аспект напряму впливає на розвиток видавни-
чої галузі в Україні. 

Метою статті є комплексне дослідження питань реформування авторсько-правового законо-
давства в процесі імплементації європейських стандартів та його впливу на розвиток видавничої 
сфери в Україні.

Варто зазначити, що методологічну основу, на яку спирався автор при написанні статті, стано-
вить комплекс загальнонаукових і спеціальних методів та засобів наукового дослідження. В осно-
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ві дослідження лежить загальнонауковий діалектичний метод пізнання, який дав змогу викона-
ти наукові завдання, необхідні для розкриття мети дослідження, в єдності їх соціального змісту 
та юридичної форми. Також у процесі дослідження у комплексі використовувалися системно-
структурний, порівняльно-правовий, формально-юридичний методи, методи аналізу та синтезу. 
У взаємозв’язку із правовими нормами і принципами, залежно від динаміки і статики правової 
матерії, використана методологія дала можливість досягти поставленої мети.

Основні результати дослідження. Аналіз статистичних даних засвідчує, що з 2017 р. спосте-
рігається тенденція поступового збільшення друкованої видавничої продукції після тривалої еко-
номічної та фінансової кризи, що призвела до закриття багатьох вітчизняних видавництв, істот- 
ного зменшення випусків та тиражів, падіння попиту на друковану продукцію. За підсумками 
2017 р. в Україні було випущено 22 047 видань книг та брошур загальним накладом 45 127,2 тисяч 
примірників [1]. Серед них наукові видання – 4 484 загальним накладом 1 271,3 тисяч примірни-
ків; науково-популярні видання – 1 600 загальним накладом 2 501,2 тисяч примірників; норматив-
ні та виробничо-практичні видання – 565, офіційні видання – 660, громадсько-політичні видан-
ня – 115; навчальні та методичні видання – 7 107 загальним накладом 24 398,2 тисяч примірників; 
літературно-художні видання – 4 327 загальним накладом 7 021 тисяч примірників; видання для 
дітей та юнацтва – 1 839 загальним накладом 5 249,7 тисяч примірників; довідкові видання – 377; 
інформаційні видання – 8; видання для видавців та книгорозповсюджувачів – 4; бібліографічні 
видання – 161; видання для організації дозвілля – 333 тощо. 

У 2016 р. 69,9 % від загальної кількості назв випущено українською мовою – 14 900 друкова-
них одиниць та 69,4 % загального тиражу книг. Порівнюючи дані за останні 5 років, назв книг 
українською вийшло на 8,8 % менше, тоді як наклади зросли на 7,7 %. Тим часом за цей самий пе-
ріод назв книг російською мовою вийшло на 48,1 % менше, а наклади зменшилися на 54,17 % [6]. 
Аналогічний розподіл спостерігається у першому півріччі 2017 р.: українською мовою книг ви-
пущено більше (5 566 друкованих одиниць загальним тиражем 9 442,5 тисяч примірників), тоді як 
назви й наклади російською мовою продовжують скорочуватися. Книжкової продукції, надруко-
ваної іноземними мовами, минулого року найбільше випущено: англійською (514 назв накладом 
1 193,8 тисяч примірників), німецькою (70 назв накладом 329,2 тисяч примірників), румунською 
(65 назв накладом 92,9 тисяч примірників), угорською (36 назв накладом 16,8 тисяч примірників), 
польською (30 назв накладом 23,1 тисяч примірників), французькою (26 назв 57,6 тисяч примір-
ників) тощо. При цьому варто відзначити суттєве збільшення перекладних видань: у 2016 р. ви-
друкувано більше на 625 друкованих одиниць (37,8 %) та на 3213,3 тисяч примірників (63 %), ця 
тенденція зберігається у 2017 р. Це зумовлене передусім активністю українських видавців за кор-
доном, відвідуванням іноземних ярмарків і поглибленням співпраці з іноземними гравцями [6].

Наведені показники разом із сукупністю інших даних засвідчують, що вітчизняна видавнича га-
лузь все ще перебуває у складному стані, що обумовлюється низкою об’єктивних та суб’єктивних 
факторів. Істотну роль у її відродженні та активному розвиткові має відігравати держава, вибу-
довуючи відповідну політику з позицій створення економічних та фінансових умов, сприятли-
вих для культурного розвитку української нації, популяризації галузі, захисту бібліотечної справи 
тощо. Значна роль у цьому процесі відводиться й правам інтелектуальної власності. Адже навіть 
із наведених вище статистичних даних можна оцінити ті проблеми, які мають розв’язувати ви-
давництва в Україні – від дотримання авторських прав самих творців, захисту майнових прав на 
твори, що їм передаються авторами, до пошуку коштів на придбання авторських прав для пере-
кладних видань тощо. 

У цьому сенсі багато сподівань видавнича галузь покладає на реформування національної сфе-
ри інтелектуальної власності, де реформування авторсько-правового законодавства посідає істот-
не місце. Цей процес здійснюється з урахуванням вимог Угоди про асоціацію, внаслідок підпи-
сання та ратифікації якої перед Україною поставлено завдання впровадити європейські стандарти 
у цій сфері в національне законодавство та правозастосування. Це матиме позитивні наслідки для 
видавничої галузі, адже в багатьох європейських країнах напрацьовано економічні та маркетин-
гові моделі щодо стандартів і потреб суспільства у видавничій продукції. Від держави вимагають 
створення належних умов для розвитку цього бізнесу.
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В Україні питання регулювання прав інтелектуальної власності у видавничій діяльності ре-
гулюються на підставі Цивільного кодексу України (книга IV «Право інтелектуальної власнос-
ті» та глава 75 «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності») [9], спеціаль-
ного законодавства у сфері інтелектуальної власності, передусім Закону України від 23 грудня 
1993 р. № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» у редакції Закону від 11 липня 2001 р.  
№ 2627-ІІІ [3], зокрема з урахуванням змін, внесених до нього Законом України від 23 березня 
2017 р. № 1977-VІІІ «Про державну підтримку кінематографії в Україні» [4], а також спеціаль-
ного законодавства у сфері видавничої діяльності, зокрема Закону України від 5 червня 1997 р. 
№ 318/97-ВР «Про видавничу справу» (далі – Закон) [2]. 

Серед прав, якими наділений видавець, що обумовлюються специфікою видавничої діяльності, 
чинне законодавство виокремлює такі: формувати власну видавничу програму, визначати масш-
таби і тематичну спрямованість своєї діяльності; використовувати випущену за власною видавни-
чою програмою видавничу продукцію для забезпечення статутної діяльності; розповсюджувати 
її самостійно або користуватися послугами іншого розповсюджувача; випускати у світ як обна-
родувані, так і необнародувані твори науки, літератури і мистецтва незалежно від їх призначення, 
жанру, обсягу, а також способу відтворення, виражені в письмовій чи будь-якій іншій формі, на-
бувати невиключних або виключних майнових прав на них; приймати від юридичних і фізичних 
осіб замовлення на підготовку і випуск у світ видань, надавати їм редакційно-видавничі та інші 
послуги відповідно до профілю своєї діяльності; висувати у встановленому порядку видані ви-
давцем твори науки, літератури і мистецтва на здобуття державних, громадських, міжнародних 
премій; установлювати творчі та виробничі відносини, культурні зв’язки з видавцями інших дер-
жав; брати участь у роботі міжнародних організацій видавців, представляти свою видавничу про-
дукцію на національних і міжнародних конкурсах, виставках, ярмарках (ст. 20 Закону). Як видно 
з наведеного переліку, значна частка цих прав пов’язана зі сферою інтелектуальної власності. 

У цьому сенсі особливого значення набуває міжнародна практика та європейське законодав-
ство, що здійснюють прямий вплив на розвиток авторсько-правового середовища України. Особ-
лива увага має відводитися при цьому Угоді про асоціацію, а також в частині захисту авторських 
прав – Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. Слід зауважити, що у грудні 
1996 р. на дипломатичній конференції під егідою Всесвітньої організації інтелектуальної влас-
ності (далі – ВОІВ) було прийнято два нових договори, а саме Договір ВОІВ про авторське право 
та Договір ВОІВ про виконання та фонограми, які напряму впливають на захист прав авторів, 
виконавців та виробників фонограм. Завдяки цим договорам авторсько-правовий захист був під-
нятий на сучасний міжнародний рівень, аби відповідати потребам та викликам інформаційного 
розвитку. З моменту підписання цих договорів держави – члени ВОІВ почали вживати активно за-
ходів, аби їх ратифікувати та запровадити у своїх національних правових системах сучасні засоби 
захисту авторських прав творців, враховуючи запровадження цифрової економіки, не допускати 
контрафакт та боротися з піратством на світовому рівні. 

Активну діяльність у напрямі авторсько-правової охорони й захисту провадить і ЄС. Переду-
сім слід назвати Директиву 2001/29/ЄС Європейського парламенту та Ради від 22 травня 2001 р. 
про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав в інформаційному суспіль-
стві [11]. У Директиві визнається, що «сувора ефективна система захисту авторського права та 
суміжних прав є одним із основних знарядь забезпечення європейської культурної творчості та 
вироблення необхідних ресурсів та для гарантування авторам і виконавцям незалежності та гід-
ності» (п. 11). Автори Директиви наголошують на тому, що має бути гарантовано справедливий 
баланс між правами та інтересами різни категорій суб’єктів права, а також між різними категорія-
ми суб’єктів права та користувачів захищених об’єктів. Існуючі винятки та обмеження щодо прав, 
передбачених у державах-членах, мають бути переоцінені у світлі прогресу, досягнутого в галузі 
електроніки (п. 31). Звичайно, передбачаючи те, що національні законодавства містять істотні 
розбіжності в окремих аспектах авторсько-правового регулювання, допускається, що «держави-
члени можуть передбачати виняток або обмеження на користь певних неприбуткових закладів, 
таких як бібліотеки з публічним доступом та аналогічні заклади, а також архіви. Проте зазначений 
виняток або обмеження повинні обмежуватися низкою конкретних випадків, у яких застосовуєть-
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ся право на відтворення. Такий виняток або обмеження не повинні застосовуватися до випадків 
використання, що здійснюються в контексті передачі в оперативному режимі захищених творів 
або інших захищених об’єктів» (п. 40). При цьому також передбачається, що «за застосування 
винятку або обмеження з некомерційною освітньою та науково-дослідною метою, у тому числі 
з метою дистанційної освіти, некомерційний характер відповідної діяльності повинен визнача-
тися цією діяльністю як такою. Організаційна структура та засоби фінансування відповідного 
закладу не є вирішальними факторами у цьому відношенні» (п. 42). Як вбачається, наведені вище 
положення преамбули Директиви здійснюють прямий вплив на видавничу галузь будь-якої дер-
жави – члена ЄС. Мають вони вплив і на українську видавничу галузь, враховуючи, що ці стан-
дарти мають впроваджуватися у національне правове поле. Водночас автори Директиви виходять 
із примату підходів та принципів Бернської конвенції, визнаючи, зокрема, те, що «держави-члени 
передбачають, що авторам належить стосовно оригіналу своїх творів або їхніх копій виключне 
право дозволяти або забороняти будь-яку форму розповсюдження серед публіки як способом про-
дажу, так і будь-яким іншим способом» (ч. 1 ст. 4 Директиви) [11]. 

Зі свого боку у Директиві 2001/84/ЄС від 27 вересня 2001 р. про право слідування на користь 
автора оригінального твору мистецтва визнано, що «право слідування у сфері авторського права є 
таким, що не може передаватися та відчужуватися, та правом, яким користується автор оригіналь-
ного твору образотворчого мистецтва та скульптури, що задовольняє економічний інтерес в разі 
подальших перепродажів твору» [12]. Звичайно, для видавничої діяльності ці положення мають 
опосередкований характер, але вони демонструють загальні європейські тенденції щодо визнання 
та змісту авторських та суміжних прав. 

Окреме місце серед актів європейського законодавства у сфері інтелектуальної власності по-
сідає Директива 2004/48/ЄС Європейського парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про забез-
печення дотримання прав інтелектуальної власності (текст, що стосується єдиного економічного 
простору). Згідно з нею «держави-члени визначають заходи, процедури та засоби, які є необхідні 
аби гарантувати дотримання прав інтелектуальної власності, що охоплюються цією Директивою. 
Зазначені заходи, процедури та засоби мають бути справедливими та неупередженими, не пови-
нні бути без необхідності складними або обтяжливими, або обумовлювати невиправдані строки 
чи необхідність зволікання. Зазначені заходи, процедури та засоби мають також бути ефективни-
ми, пропорційними та переконливими і застосовуватися в такий спосіб, аби не виникали перешко-
ди для законної торгівлі та передбачалися гарантії проти зловживання ними» [10]. Саме на таких 
підходах та принципах, що багато в чому відповідають духу Угоди ТРІПС [8], розбудовується 
національне законодавство держав – членів ЄС та асоційованих держав у частині удосконалення 
захисту авторських прав. Ці положення мають вплив і на видавничу сферу. 

Істотний вплив на розвиток видавничої галузі набула й Директива 2006/116/ЄС Європейського 
парламенту та Ради від 12 грудня 2006 р. про гармонізацію строку охорони авторського права 
і деяких суміжних прав (кодифікований варіант). Адже саме нею було переглянуто у бік збіль-
шення та деталізації строки правової охорони творів. Розробниками було визнано, що «важливо 
встановити не лише строки охорони як такі, але й певні моменти, як дата, від якої обчислюється 
строк охорони» (п. 4). При цьому розробники наголосили на міркуваннях, що призвели до прий-
няття цієї Директиви: Мінімальний строк охорони, передбачений Бернською конвенцією, а саме 
строк життя автора і 50 років після його смерті, передбачався для охорони автора й двох перших 
поколінь його спадкоємців. Середня тривалість життя у Спільноті збільшилася настільки, що за-
значена тривалість стає тепер недостатньою для покриття двох поколінь (п. 6) [13]. 

Низка статей Директиви 2006/116/ЄС, зокрема стосовно строку чинності авторського права 
(ст. 1), охорони раніше не опублікованих творів (ст. 4), критичних і наукових публікацій (ст. 5) 
відображена в Угоді про асоціацію [7].

Оцінюючи вплив європейського законодавства, слід погодитися з Ю. Капіцею, який підкрес-
лює, що «для держав – членів ЄС гармонізація законодавства – це двосторонній процес із запози-
чення кращих норм національного законодавства на рівні актів ЄС та подальшої зміни національ-
ного законодавства відповідно до прийнятих інструментів наближення, участі країн у процесі 
підготовки та схвалення того чи іншого акта ЄС. Для асоційованих країн основне – приведення 
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національного законодавства у відповідність до обмеженої кількості актів ЄС з урахуванням їх 
тлумачення лише окремими рішеннями Суду Справедливості та розповсюдження на країну всьо-
го aquis при її входженні до ЄС» [5, с. 127]. 

Для України як асоційованого члена цей висновок набуває особливого значення. Він набуде 
реального впровадження у процесі імплементації положень європейського законодавства в автор-
сько-правову сферу на виконання положень Угоди про асоціацію. У цьому разі показовим є активна 
робота робочої групи при Комітеті з питань науки і освіти Верховної Ради України по доопрацю-
ванню проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулю-
вання питань авторського права і суміжних прав» № 7539, внесеного Кабінетом Міністрів України. 

Висновки. Технологічний розвиток суспільства напряму впливає на сферу інтелектуальної 
власності, адже породжує нові підходи у створенні, виробництві, використанні, розповсюдженні 
об’єктів права інтелектуальної власності, сере яких об’єкти авторського права посідають чи не 
основне місце. Ця ситуація є характерною для країн розвиненого світу, серед яких Європейський 
Союз як регіональне об’єднання виконує провідну роль, особливо на нашому континенті. Украї-
на, в якій повної чинності набула Угода про асоціацію, отримала внаслідок цього не лише зону 
вільної торгівлі, а й створила умови для підвищення рівня та якісного правового регулювання 
суспільних відносин у будь-яких їх сферах. 

Вплив сфери інтелектуальної власності на інформаційний, технологічний, інноваційний, еко-
номічний, культурний розвиток суспільства важко переоцінити. Авторсько-правова галузь впли-
ває на культурний розвиток української нації завдяки цілому ряду важелів та механізмів. Істотний 
вплив вона здійснює й на видавничу діяльність. Вітчизняна видавнича галузь все ще перебуває 
у складному стані, що обумовлюється низкою об’єктивних та суб’єктивних факторів. Істотну 
роль у її відродженні та активному розвиткові має відігравати держава, вибудовуючи відповід-
ну політику з позицій створення економічних та фінансових умов, сприятливих для культурного 
розвитку української нації, популяризації галузі, захисту бібліотечної справи тощо. Значна роль 
у цьому процесі відводиться й правами інтелектуальної власності. 

Для України як країни, що підписала та ратифікувала Угоду про асоціацію, на порядку денному 
стоїть імплементація положень Угоди та приведення національного авторсько-правового законодав-
ства у відповідність до обмеженої кількості актів ЄС з урахуванням їх тлумачення лише окремими 
рішеннями Суду Справедливості та розповсюдження на країну всього aquis при її входженні до ЄС. 
При цьому сфера авторського та суміжних прав у ЄС є предметом постійної гармонізації, обумовле-
ної намаганням покращити рівень правової охорони й захисту авторських та суміжних прав та ство-
рити правові механізми, що відповідають викликам технологічного, інформаційного суспільства. 
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Ушинський В. О. Вплив реформи вітчизняного авторсько-правового законодавства на розвиток ви-
давничої сфери в Україні

У статті розглядаються питання щодо реформування авторсько-правового законодавства в процесі імпле-
ментації європейських стандартів та його впливу на розвиток видавничої сфери в Україні.

Наголошено, що технологічний розвиток суспільства напряму впливає на сферу інтелектуальної власності, 
адже породжує нові підходи у створенні, виробництві, використанні, розповсюдженні об’єктів права інтелек-
туальної власності, сере яких об’єкти авторського права посідають чи не основне місце. Ця ситуація є харак-
терною для країн розвиненого світу, серед яких Європейський Союз як регіональне об’єднання виконує про-
відну роль, особливо на нашому континенті. Україна, в якій повної чинності набула Угода про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхні-
ми державами-членами, з іншої сторони, отримала внаслідок цього не лише зону вільної торгівлі, а й створила 
умови для підвищення рівня та якісного правового регулювання суспільних відносин у будь-яких їх сферах.

Ключові слова: інтелектуальна власність, об’єкти авторського права, технологічний розвиток, видавнича 
сфера.

Ushinsky V. Influence of reform of home authorial-legal legislation on development of publishing sector in 
Ukraine

The article discusses issues concerning the reform of copyright law in the process of implementation of European 
standards and its impact on the development of the publishing sector in Ukraine. 

Noted that the technological development of society directly affects the field of intellectual property, after all, 
require new approaches in the creation, production, use and distribution of intellectual property rights, including 
copyright is not the main place. This situation is typical for countries of the developed world, including the European 
Union as a regional Association plays a key role, especially on our continent. Ukraine, which entered into full force 
of the Association Agreement with the European Union, received as a result not just a free trade area, but also created 
conditions for improving the level and 

The impact of intellectual property on information, technology, innovation, economic, and cultural development 
of society is difficult to overestimate. The copyright industry affects the cultural development of the Ukrainian nation 
through a variety of levers and mechanisms. Significant impact it is having on publishing. The domestic publishing 
industry is still in difficult condition that is caused by a number of objective and subjective factors. A significant role 
in its re-emergence and active development should the government play, building appropriate policies from the stand-
point of economic and financial favourable conditions for the cultural development of the Ukrainian nation, promote 
the industry, protect librarianship. A significant role in this process is given and intellectual property rights. 

Key words: intellectual property, copyright, technological development, publishing sphere.
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ПРИОРИТЕТНАЯ РОЛЬ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИТИКИ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Говоря об аналитике вообще и о политико-правовой аналитике в частности, нельзя не затро-
нуть некоторые термины, которые присутствуют в данной работе. 

«Анализ политический» (political analysis, от греч. analysis – разложение расчленение) – метод 
исследования политических процессов, фактов, явлений, ситуаций путем их расчленения на со-
ставные части в целях изучения их первопричин, источника развития, структуры, действующих 
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сил, выявления основных факторов, обусловливающих логику их действий. «Анализ политиче-
ский» – один из сложнейших видов профессиональной деятельности политиков, государственных 
деятелей и служащих, требующий информации, специальных знаний, богатого опыта, интуиции 
и умения видеть явления в их реальной динамике, причинно-следственных связях. Это путь к по-
литическому предвидению и прогнозированию, к научному синтезу, то есть созданию достаточ-
но полного целостного, конкретного представления об изучаемом объекте. Конечная цель такого 
анализа – подготовка и принятие оптимальных политических решений, а на этой основе осущест-
вления успешных действий, воплощения в жизнь, проведения политической линии, стратегии 
и тактики [1]. 

Анализ правовой ситуации – это сбор информации, установление проблемы и ее анализ, пред-
ложение возможных вариантов и путей решения проблемы [2]. 

Результаты правового анализа оформляются письменно [3]. 
Правовая аналитика хотя и разнообразна, в основном в настоящее время применяется (практи-

куется) относительно к деятельности государственных и иных учреждений: 
Правовая аналитика – деятельность учреждения, направленная на разработку, согласование 

и обеспечение вступления в силу типовых и нетиповых соглашений, договоров, иных граждан-
ско-правовых сделок, локальных нормативных актов, нормативно-правовых актов, иных доку-
ментов, с которыми законодательство связывает возникновение, изменение или прекращение 
прав и обязанностей в различных отраслях права. В рамках деятельности в сфере правовой ана-
литики осуществляется сбор, анализ, систематизация и обмен правовой информацией, участие 
в деятельности рабочих групп, рабочих совещаний и подобное [4]. Поэтому правовая аналитика 
стала обязательной составляющей правового консалтинга.

В очень сжатой форме о следующих видах анализов.
Концептуализация проблемы. Рассмотрение ситуации с точки зрения ее влияния на деятель-

ность органов государственного управления, их взаимодействия с зарубежными партнерами. 
Предполагает тщательный сбор информации, формулировку отличительных черт проблемы и ее 
структурных компонентов.

Программы политического анализа: прогностические, направленные на исследование будущей 
гипотетической ситуации; актуальные, связанные с анализом текущей ситуации; и ретроспектив-
ные, ориентированные на поиск новых подходов к прочтению уже произошедших событий.

Выбор средств и приемов исследования определяется характером самой проблемы, подготов-
ленностью аналитиков, условиями, в которых осуществляется анализ. Такой выбор непремен-
но требует сочетания качественных и количественных, теоретических и эмпирических подходов  
и т. д. Применяемые методы также могут разниться и по своей форме. 

Трудности политического анализа связаны с политическими процессами и с давлением опре-
деленных политических сил. Но признание этого не означает отрицания объективности полити-
ческого анализа.

Исторический анализ. Сопоставление настоящего с прошлым, выяснение исторических фак-
торов, этапов возникновения и развития политических явлений, институтов позволяет выявить 
их глубинные основы, понять грядущие трансформации. Важен не только позитивный, но и не-
гативный исторический опыт.

Сложность и многообразие политической жизни предполагает системный анализ. 
Сравнительный анализ раскрывает общие черты политической жизни разных стран, народов, 

эпох. Политика каждого государства реализуется в контексте его политических ценностей, мифов, 
идеологий и логически вытекающей из этого политической культуры, а также физической среды. 

Социокультурный ракурс фокусируется на взаимодействии людей, их связях и отношениях 
в корреляции с ценностями, нормами, привычками, стереотипами. 

Эмпирические методы анализа (данные об элите, рейтинге политиков, позициях партий 
и фракций) раскрывают отличительные особенности правящей и оппозиционной элиты, харак-
теризуют фазы, этапы властных решений, формулируют практические рекомендации и кратко-
срочные прогнозы для властных политических субъектов в целях повышения эффективности их 
деятельности.
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Точная и научно обоснованная оценка политических сил в обществе (анализ расстановки сил) 
для любого политика является исходным пунктом его деятельности.

Табличная методика – (графики, диаграммы, таблицы, секторные круги и т. д.) выявляет по-
зиции слоев общества относительно к-л. политического события или действия властвующей эли-
ты. Имеет ограниченные возможности: статичность.

Динамичная методика. Анализирует позиции политиков по отношению к конкретному поли-
тическому событию. Методика основывается на делении политических сил на поддерживающих 
событие и противодействующих ему.

В политике приходится иметь дело с различными документами, источниками информации. 
Вся эта информация отражает процессы борьбы за власть и ход политической деятельности во-
обще. Поэтому контент-анализ как специфически-формализованный анализ содержания того или 
иного текста становится одним из важнейших вспомогательных методов подготовки и реализа-
ции политических решений и прогнозов.

Преимущества: возможность сокращения общего объема исследуемого материала, относи-
тельная дешевизна, ограничение субъективных влияний при работе с имеющейся информацией, 
доступность материалов для анализа.

Итогом проведения контент-анализа является аналитическая записка, содержащая в себе выво-
ды и рекомендации для принятия обоснованного политического решения.

Существует много компьютерных средств, предназначенных для аккумулирования информа-
ции, анализа и прогнозирования развития политических событий, контроля за выполнением при-
нятых политических решений. Их использование позволяет автоматизировать проведение иссле-
дований, компьютеризировать аналитическую деятельность, разработку вариантов политических 
решений, моделирование их вероятных последствий, выбор наиболее предпочтительного реше-
ния и его оформление в виде документа [5]. 

Также «правовая аналитика обеспечивает не только механическое накопление знаний о раз-
личных правовых явлениях и процессах, но и анализирует устойчивые, повторяющиеся связи 
между ними, выявляет закономерности и тенденции возникновения, функционирования и разви-
тия различных правовых явлений и отдельных юридических институтов.

Исследование закономерностей и приоритетов развития правовых феноменов современности 
и общемировых политических, экономических и юридических процессов (таких, например, как 
глобализация) позволяет спрогнозировать дальнейшее развитие как отдельных средств правового 
регулирования, так и права в целом.

Правовые исследования позволяют увидеть недостатки и просчеты развития собственной пра-
вовой системы и правовых систем других стран. Беспристрастной анализ иностранной юридиче-
ской практики способствует также деидеологизации правовых доктрин и теорий» [6].

Кем же осуществляются анализы и аналитические исследования? Вот несколько определений 
и суждений, кто такой аналитик.

Аналитик – человек, умеющий профессионально (логично) построить рассуждения и сделать 
правильные выводы. Роль профессиональной аналитики возросла в информационную эпоху. Про-
фессия аналитика является исключительно дефицитной. Не редко аналитика подменяется социо-
логическими опросами, которые сами по себе мало чего стоят. Профессиональный аналитик обя-
зан выявлять тенденции раньше, чем они будут озвучены в СМИ или получат другие (негативные) 
формы проявления [7].

Аналитик – специалист, который занимается обработкой данных и составлением на их основе 
определенных прогнозов, аналитических таблиц, графиков, планов. выбирает главные моменты, 
анализирует и структурирует их, предоставляя данные в виде, удобном для понимания и готовом 
для дальнейшего использования.

Аналитик собирает данные, анализирует и правильно трактует их. Имеет значение квалифика-
ция и опыт специалистов, осуществляющих правовой анализ [8]. 

В научной литературе говорится о том, что в данное время наблюдается дефицит, нехватка 
специалистов, имеющих огромные знания и опыт в правовой аналитике [9]. 
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Аналитики должны соблюдать «нейтральность». Сутью аналитики является предугадывание 
(прогнозирование) того, что будет нужно потребителю информации. Создание альтернативного 
видения как объекта и связанной с ним проблемы, так и путей работы с проблемой. Рассмотрение 
реальных и вероятных и даже гипотетических ситуации [10].

Качественную правовую аналитику может осуществить только юрист-эксперт высокой ква-
лификации, способный к системному и комплексному анализу нормативных правовых актов, 
обобщению полученной в результате правового исследования информации и подготовке с учетом 
проведенного юридического анализа предложений в форме правовых заключений, проектов до-
кументов и иных необходимых заказчику формах. 

Как бы это удивительным не показалось на первый взгляд, но при просмотре многочисленных 
определений понятия «Анализ», внимание автора привлекло следующее (на первый взгляд ничем 
не примечательное, к тому же обнаруженное не в юридическом, а в «Финансовом словаре тер-
минов») определение «анализа» как: «Критический анализ специалистом баланса фирмы с целью 
определения ее кредитоспособности». 

Применительно к рассматриваемой теме, более широкое понимание смысла этого емкого опре-
деления наиболее точно отражает те мотивы, которыми руководствовался автор при написании 
этой работы. Так как складывающаяся (ситуация) обстановка в современном Узбекистане особен-
но на фоне после начавшихся там положительных изменений и реформ на наш взгляд нуждаются 
в регулярном анализе этих процессов в их развитии (динамике). 

Потому что, на наш взгляд: 1) проведение политико-правовых аналитических исследований; 
2) прогнозирование процессов; 3) разработка перспективных программ развития (дополняющие 
государственные (или альтернативные) программы); 4) и самое важное использование их в сво-
ей деятельности (или реализация в действительности) способствовали бы достижению такого 
уровня (экономической «кредитоспособности» и) политико-правового благоприятствования, при 
котором будут созданы условия для привлечения иностранных инвестиции, которые приведут  
к созданию новых рабочих мест и динамичному развитию национальной экономики [11]. 

Кредитоспособность любой страны (в том числе и политико-правовая устойчивость) – это 
своего рода индикатор надежности, который отражает наличие у заемщика (экономических) воз-
можностей получить кредит и (законодательных гарантий) возвратить его в срок. Если рейтинг 
государства падает, автоматически снижается и инвестиционная привлекательность его рынка. 

Поэтому новое руководство Узбекистана не только говорит об этом, но и предпринимает ре-
альные государственные шаги для привлечения инвестиций. 

Необходимы также решительные и нестандартные меры по привлечению местных инвестиций 
и использованию внутренних ресурсов тоже. В первую очередь речь идет о трудовых мигрантах, 
которые «поднимают» экономики других стран. Далее проблема: почему выпускники иностран-
ных вузов и специалисты, работающие за рубежом, не хотят возвращаться? Иными словами, при-
чин и оснований для проведения аналитических исследований достаточно [12].  

Кое кому может показаться, что роль и значение аналитики в государственном строительстве 
немного завышена, и потому предвижу некоторые возражения, типа: «Бытие определяет созна-
ние», что экономика первична, тем более, что в советские времена по курсу «Политэкономии» 
по К. Марксу нас учили (имеется ввиду то поколение, которое застало Советский Союз): «Со-
вокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, 
реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому 
соответствуют определенные формы общественного сознания» [13]. 

Да, это верно, но также известно о том, что «Связь Базиса и надстройки носит диалектический 
характер. Раз возникнув на определенном базисе, надстройка оказывает обратное и притом мощ-
ное воздействие на базис и развитие общества в целом» [14]. 

Человечество, созданные им институты сосуществования, проживают не самые лучшие 
(тревожные) времена и вероятнее всего приближается к завершающей стадии своего существо-
вания. Напряженность в мире стремительно нарастает, поведение мировых лидеров и действия 
остальных стран становятся непредсказуемыми, наблюдается повсеместный упадок нравствен-
ности и морали. Люди становятся все более агрессивными и равнодушными друг к другу.  
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Насилие, терроризм и массовая гибель людей стали неотъемлемым атрибутом новостного про-
странства. 

Неопределенность, неразбериха, хаос в международных отношениях стали нормой невы-
полнение взятых на себя обязательств и нарушения общепринятых норм международного пра-
ва. Двойные стандарты или отсутствие вообще каких-либо. В такой ситуации необходимо все 
большее внимание уделять профессиональному прогнозированию и моделированию будущего. 
В каждом современном государстве появляется потребность в создании аналитических, эксперт-
ных центров, состоящих из наиболее авторитетных и адекватных членов социума. Идеальный 
вариант, когда эти центры начнут сотрудничать между собой и придут к необходимости созда-
ния международного, наднационального Центра аналитики и прогнозов. Отличие этого Центра, 
предположим, от ООН или других международных организации, состоит в том, что члены вновь 
созданной структуры не будут отстаивать права и интересы каждый своих стран происхождения 
или проживания, они будут отстаивать права и интересы общего мира, единой Планеты, кото-
рая оказалась на краю исчезновения. В данном случае слово «оказалась» не совсем подходит, 
так как оказаться, очутиться можно где-то вдруг. А мир, цивилизация шли к этому порогу долго 
и упорно, не обращая внимания на призывы и предупреждения простых граждан и организаций. 
Государства, нации и народности будут вынуждены прийти к такой форме сосуществования, так 
как непрекращающиеся войны, конфронтации, эпидемии, техногенные катастрофы и прочее за-
ставят их сесть за стол переговоров и пойти на компромиссы. Но это будет, к сожалению, нескоро. 
Не обязательно ждать каких-либо еще больших крупных катастроф и разрушительных войн с 
огромными жертвами. Поэтому аналитические центры должны играть все большую роль в раз-
витии общества. Названия этих образований могут быть другие, но по содержанию они должны 
отвечать вышеуказанным требованиям и запросам времени.
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ПРАВОВИЙ ЗМІСТ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Постановка проблеми. Актуальність теми зазначеної статті полягає в тій винятковій ролі, що 
відіграють центральні органи виконавчої влади у державному регулюванні суспільних відносин. 
При цьому саме центральні органи виконавчої влади, що в процесі здійснення своєї діяльності 
врегульовують суспільні відносини, здійснюють безпосереднє правове регулювання у відповід-
ній сфері. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В українській правовій науці питаннями норм 
творчості займалися К. Волинка, Д. Журавльов, Л. Заморська, Т. Курусь, Н. Лазнюк, Н. Пархомен-
ко, Ю. Сайфуліна та ін.

Метою статті є встановлення юридично значущих ознак нормотворчої діяльності централь-
них органів виконавчої влади. Вона реалізується у таких завданнях:

1) встановити юридичну природу нормотворчої діяльності;
2) визначити особливості нормотворчості у центральних органах виконавчої влади. 
Основні результати дослідження. Стаття 6 Конституції України визначає, що державна влада 

в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законо-
давчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Консти-
туцією межах і відповідно до законів України [1]. 

Таким спеціальним законом є Закон України «Про центральні органи виконавчої влади», 
ч. 1 ст. 1 якого визначає, що систему центральних органів виконавчої влади складають міністер-
ства України (далі – міністерства) та інші центральні органи виконавчої влади. Система централь-
них органів виконавчої влади є складовою системи органів виконавчої влади, вищим органом якої 
є Кабінет Міністрів України [2].

Для визначення правового змісту нормотворчості центральних органів виконавчої влади слід 
передусім звернутися до особливостей ролі і функцій, притаманних виконавчій владі. 

У теорії поділу влад виконавча влада вважається виокремлено в умовах поділу влади гіл-
кою державної влади, яка має прерогативу виконувати ухвалені парламентом закони та інші рі-
шення. Основною функцією виконавчої влади є виконання законів. Крім того, виконавча влада 
здійснює функцію підзаконного регулювання суспільних відносин, тобто вищі органи виконав-
чої влади наділені повноваженням ухвалювати підзаконні нормативно-правові акти. Виконав-
ча влада небезпідставно асоціюється з державною владою у вузькому розумінні цього слова, 
оскільки на відміну від інших гілок влади вона заснована на ієрархічних відносинах, які перед-
бачають чітку організацію державно-службових відносин, підпорядкованість і відповідальність 
[3, c. 133–134].

Зв’язок двох вказаних вище форм діяльності органів виконавчої влади реалізовується у низці 
функцій виконавчої влади, серед яких М. Кунцевич виокремлює такі: 

− управлінська (організаційно-розпорядча);
− репресивна (карально-примусова);
− регулятивна функція виконавчої влади, що здійснюється у формі державного регулювання;
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− забезпечення реалізації прав, свобод та інтересів приватних осіб шляхом надання адміні-
стративних послуг [4, c. 143–144].

Серед цих функцій найбільш притаманною центральним органам виконавчої влади є управ-
лінська. Саме в процесі управління у тій чи іншій сфері (галузі) суспільного життя виникає необ-
хідність у підзаконному нормативно-правовому регулюванні, тобто прийняті підзаконних нор-
мативно-правових актів, спрямованих на виконання Конституції і законів України та деталізацію 
відповідних конституційних і законодавчих приписів. Близькою за змістом до цієї функції є регу-
ляторна, яка також спрямована на вдосконалення правого врегулювання у відповідній сфері. На-
приклад, державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності – це напрям державної 
політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а та-
кож адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної 
влади та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та не-
ефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господа-
рювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється у межах, 
у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України [5].

Так, п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» визначає, що  
одним з основних завдань міністерства як органу, що забезпечує формування та реалізує держав-
ну політику в одній чи декількох сферах, є забезпечення нормативно-правового регулювання.

В українській правовій науці вважається, що управління є особливою соціальною функцією, 
що виникає з потреб суспільства як самодостатньої системи і здійснюється у відповідних дер-
жавних чи недержавних формах шляхом організаторської діяльності спеціально створеної для 
цього групи органів. Управління має також політичний характер, може розглядатися з соціальної, 
економічної точок зору. Сутність державного управління в стислому вигляді полягає у виконанні 
законів та інших правових актів органів державної влади. Із цього погляду виконання є основною 
ознакою державного управління, здійснення якого покладено на органи виконавчої влади (у ши-
рокому розумінні – на органи державного управління). Для державного управління характерно 
те, що виконавча діяльність є його основним призначенням і становить важливу сторону харак-
теристики змісту цього виду управління, яка органічно пов’язана зі здійсненням безпосередньо-
го керівництва економікою, соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом,  
а отже, водночас є розпорядчою діяльністю [6, c. 12].

Організаційно-розпорядчий характер управлінської діяльності центральних органів виконав-
чої влади проявляється, зокрема, у тому, що вони здійснюють нормативне забезпечення управлін-
ської та регуляторної діяльності. 

Нормотворчість центральних органів виконавчої влади є особливим видом юридичного про-
цесу, динаміка якого може бути відстежена з точки зору стадійності. Аналіз регламентів цент-
ральних органів виконавчої влади дає змогу з певним рівнем узагальненості виокремити такі 
стадії нормотворчого процесу. Перша стадія – підготовча робота та складання проекту норматив-
но-правового акта. Розробка проектів нормативних актів – складна та кропітка робота. Чимало 
недоліків сучасної нормотворчої діяльності багато в чому зумовлені невиправданою квапливістю 
підготовки нормативних актів, відсутністю достатнього досвіду, кваліфікованих кадрів, а також 
необхідної теоретичної бази. Серед цих недоліків – безсистемність, хаотичний розвиток законо-
давства, відсутність науково обґрунтованої системи правових актів управління, протиріччя і не-
узгодженості всередині нормативно-правового масиву [7, c. 286–287].

На цій стадії нормотворчого процесу має здійснюватися постановка завдання нормативно-пра-
вового регулювання; визначення суб’єкта підготовки проекту; збір та аналіз інформації щодо стану 
справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що обумовлюють необхідність підго-
товки проекту; визначення предмета правового регулювання, альтернативних шляхів розв’язання 
проблеми, їх аналіз та встановлення одного як базового; підготовка тексту проекту нормативного 
акта. На нашу думку, було б корисним доповнити цю стадію ще однією процедурою – обов’язковою 
підготовкою прогнозу прийняття нормативно-правового акта. Як зауважував ще у 1978 р. Б. Дрей-
шев, прогнозування, що дає змогу бачити результати дії актів, які приймаються, як й інші наукові 
методи, має увійти в повсякденну практику державного управління [8, c. 130]. 
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Друга стадія – проведення експертиз, узгодження з заінтересованими органами, доопра-
цювання проекту. Правовий акт має забезпечувати оптимальний механізм вирішення того чи 
іншо го управлінського завдання. Визначення такого механізму вимагає юридичної та фактичної 
обґрунтованості, максимального врахування та втілення спеціальних знань, інтересів різних 
зацікавлених суб’єктів, досвіду управлінської діяльності. Реалізація мети цієї стадії нормотвор-
чого процесу полягає в перетворенні проекту в остаточно сформоване волевиявлення органу 
державного управління, готового до прийняття у встановленому порядку у формі нормативного 
акта [9, c. 101]. 

Третя стадія – прийняття акта центральним органом виконавчої влади. У правовому акті вті-
люється й об’єктивується одностороння воля органу влади, спрямовується на досягнення певного 
юридично значущого результату. На цій стадії державна воля отримує своє соціально-формальне 
закріплення і внаслідок цього набуває обов’язковості для учасників правовідносин [10, c. 150]. 
Пріоритетно єдиноначальний характер центральних органів виконавчої влади визначає осо-
бливості цієї стадії процесу, що здійснюється шляхом підписання акта керівником відповідно-
го органу. Колегіальний порядок ухвалення нормативно-правових актів передбачений, зокрема, 
у таких органах, як Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, Націо-
нальна комісія регулювання електроенергетики України. Четверта стадія – державна реєстрація. 
Як слушно зауважується у наукових джерелах, вона найбільш відчутно впливає на стан забез-
печення законності підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади. Однак ця 
робота ускладнена сьогодні відсутністю юридичних гарантій своєчасного подання актів на ре-
єстрацію, повного усунення виявлених органами юстиції невідповідностей актів законодавству 
України [11, c. 180]. 

П’ята стадія – оприлюднення нормативно-правових актів. Воно здійснюється з додержан-
ням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» [12]. Оприлюднення виконує 
особ ливу процесуальну роль, найчастіше будучи фактичною підставою початку юридичної дії 
нормативно-правового акта. Під юридичною силою акта розуміється реальність практичного за-
стосування даної правової форми управлінських дій в межах системи державного управління  
[13, c. 152]. Вона засвідчує здатність правового акта виступати в ролі регулятора адміністративних 
правовідносин, вирішувати завдання державного управління, здійснення функцій і повноважень 
конкретного органу виконавчої влади, а також забезпечує загальнообов’язковість прийнятого 
нормативно-правового акта, вимогу його неухильного та точного виконання. Нормативно-правові 
акти центральних органів виконавчої влади є офіційними документами з фіксованою інформа- 
цією у вигляді тексту, призначені для передачі у просторі та часі з метою вирішення певних  
питань, що виникають у процесі здійснення державного управління.

Загалом для центральних органів виконавчої влади передбачено значну нормативно-правову 
базу щодо врегулювання нормотворчої діяльності, яка складається з великого за обсягом розгалу-
женого масиву нормативно-правових актів різної юридичної сили. Однак лише у своїй сукупності 
вони здатні забезпечити цілісний правовий вплив на нормотворчу діяльність. 

Висновки. Проведений аналіз організаційно-правових засад дає змогу виокремити такі риси 
нормотворчості центральних органів виконавчої влади: 

1) нормотворчість цих органів є елементом механізму державного регулювання, що має підза-
конний характер і в процесі якого відбувається формування загальнообов’язкових формально-ви-
значених приписів і правил; 

2) є засобом організації та здійснення державного управління, однак при цьому процес нормо-
творчості сам врегульований правом; 

3) нормотворчість є цілеспрямованою діяльністю, що триває в певних часових проміжках, міс-
тить внутрішні елементи – стадії нормотворчого процесу, включає сукупність певних дій та про-
цедур. 

Здійснене дослідження дало змогу вивчити питання правової регламентації організації роз-
робки та прийняття нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади. Водночас 
слід враховувати, що до кола нормотворчої компетенції зазначених органів входять також і повно-
важення щодо участі їх у нормотворчому процесі інших органів державної влади, зокрема щодо 
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розробки проектів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та їх 
внесення на розгляд відповідного органу у встановленому законодавством порядку. 
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Шевчук О. А. Правовий зміст нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади
У статті автор розглядає питання нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади України. 

Встановлює основні риси діяльності органів виконавчої влади – управлінська, контрольна, регуляторна та на-
дання адміністративних послуг. Визначено законодавчі засади діяльності центральних органів виконавчої вла-
ди, стадії нормотворчої діяльності та їх процедурний і матеріально-правовий зміст. Встановлено, що нормот-
ворча діяльність більшою мірою притаманна управлінській та регуляторній діяльності. Крім того, здійснено 
низку висновків та узагальнень як теоретичного, так і практичного змісту. 

Ключові слова: норма права, нормотворчість, виконавча влада, державне управління. 

Shevchuk O. Legal content of normative activity of central executive authorities
In the theory of separation of powers the executive singled considered in terms of the separation of powers of public 

power, which has the prerogative to carry out law passed by Parliament and other solutions. Executive power is inherent 
in managerial, repressive, regulatory, and also ensuring the realization of the rights, freedoms and interests of individu-
als through the provision of administrative services.

It is determined that the essence of state administration in a concise form is the implementation of laws and other 
legal acts of state authorities. The organizational and administrative nature of the management activities of central 
executive authorities is manifested in particular in the fact that they carry out normative provision of management and 
regulatory activity.

The normative work of central executive authorities is thus a special type of legal process, the dynamics of which 
can be monitored in terms of stage. The first stage – preparatory work and drafting of a legal act. The second stage – 
conducting of examinations, coordination with the interested bodies, finalization of the project. The third stage is the 
adoption of the act by the central executive body. The fourth stage is state registration. The fifth stage – the publication 
of normative legal acts. 

Regulatory acts of central executive authorities are official documents with fixed information in the form of a text 
intended for transmission in space and time in order to solve certain issues that arise in the process of implementation 
of public administration.

In general, for the central executive authorities, there is a significant regulatory framework for regulation of norma-
tive activity, which consists of a large volume of a broad array of regulatory legal acts of varying legal force. However, 
only in their totality, they are able to provide a holistic legal impact on normative activities.

The analysis of the institutional and legal framework allows to distinguish such features rulemaking central authori-
ties: 1) rule-making bodies is part of the mechanism of state regulation that is subordinate nature in the process of which 
is the formation of mandatory formally defined regulations and rules; 2) is a means of organizing and implementing 
public administration, however, the process of rule-making itself is regulated by law; 3) is focused rulemaking activity 
continued in certain time intervals, contains internal elements – the stage of the legislative process, includes a set of 
specific actions and procedures.

Key words: norm of law, norm-making, executive power, state administration.
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МОМЕНТ ВИНИКНЕННЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ: 
АНАЛІТИЧНО-ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД

Постановка проблеми. Право на життя відноситься до основоположних немайнових прав 
людини. Воно є невід’ємним і забезпечується майже всіма існуючими міжнародно-правовими 
актами та конституціями держав.

Вперше право на життя було проголошено у ст. 3 Загальної декларації ООН про права людини 
1948 р., відповідно до якої кожна людина має право на життя, свободу та особисту недоторкан-
ність.

Проблема визначення моменту, з якого виникає життя людини, проблеми його недоторканнос-
ті й правового захисту, а отже, його юридичних меж, набуває особливої актуальності сьогодні. 
Загалом комплексне дослідження цієї теми є вельми важливим через те, що від його результа-
тів залежатиме визначення правового становища абортів, терапевтичного клонування, ембріона 
та його використання для медичних досліджень тощо. Також обрана для дослідження проблема 
прямо стосується світоглядних, ідеологічних аспектів не тільки правового життя, а й життя сус-
пільства.

Тобто зазначене питання лежить у площині не лише юридичних знань, а й безпосередньо 
пов’язане з науковими висновками медицини, психології, з догмами релігійного віровчення, 
християнського зокрема, що є основою світоглядних переконань переважаючої частини населен-
ня України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема права людини на життя досліджувалася 
широким колом науковців різних галузей знань у найрізноманітніших аспектах, серед яких: по-
няття життя і правовий статус ембріона, час виникнення людського життя, право на народження, 
право на штучне переривання вагітності та обґрунтування його заборони тощо. Зокрема, в сучас-
ній українській науці цьому питанню приділено увагу таких учених-правників, як С. Каталейчук, 
О. Львова, М. Медведєва, Н. Оніщенко та ін. Серед зарубіжних дослідників варто згадати М. Ма-
леєну, Є. Рєзніка, З. Романовську, О. Рогову, А. Соловйова, Т. Водоп’ян, Р. Гревцову, Е. Згречча, 
О. Кашинцеву, К. Левандовскі, М. П’єтро, А. Спаньйолу та ін. Також окремі вектори проблеми 
стали предметом наукових досліджень науковців у галузях: медицини – В. Голіченко, А. Попов, 
Е. Хант; філософії – В. Бернер, Б. Мацькевич та ін.

Мета статті – аналітично-правовий аналіз моменту виникнення життя людини через призму 
права на життя.

Основні результати дослідження. Стаття 6 Міжнародного пакту про громадянські та полі-
тичні права визнає право кожного на життя, додаючи, що це право «має бути захищене законом», 
а також, що «ніхто не може бути позбавлений життя свавільно». Право на життя також закріплене 
у ст. 27 Конституції України, де проголошується: «Кожна людина має невід’ємне право на життя. 
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя людини».

Законодавство України визначає також основні елементи гарантування та захисту права на 
життя. Зокрема, ст. 281 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) регламентуються такі 
положення:

«1. Фізична особа має невід’ємне право на життя.
2. Фізична особа не може бути позбавлена життя.
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Фізична особа має право захищати своє життя та здоров’я, а також життя та здоров’я іншої 
фізичної особи від протиправних посягань будь-якими засобами, не забороненими законом.

3. Медичні, наукові та інші досліди можуть провадитися лише щодо повнолітньої дієздатної 
фізичної особи за її вільною згодою.

4. Забороняється задоволення прохання фізичної особи про припинення її життя.
5. Стерилізація може відбутися лише за бажанням повнолітньої фізичної особи. Стерилізація 

недієздатної фізичної особи за наявності медичних показань може бути проведена лише за зго-
дою її опікуна, з додержанням вимог, встановлених законом.

6. Штучне переривання вагітності, якщо вона не перевищує дванадцяти тижнів, може здійсню-
ватися за бажанням жінки.

У випадках, встановлених законодавством, штучне переривання вагітності може бути прове-
дене при вагітності від дванадцяти до двадцяти двох тижнів.

Перелік обставин, що дозволяють переривання вагітності після дванадцяти тижнів вагітності, 
встановлюється законодавством.

7. Повнолітні жінка або чоловік мають право за медичними показаннями на проведення щодо 
них лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій згідно з порядком та умовами, 
встановленими законодавством».

Водночас поряд із таким визначенням значною прогалиною сучасного українського законо-
давства є, на нашу думку, відсутність правової регламентації моменту виникнення життя. Україн-
ська юридична наука також не надає такого формулювання, що породжує колізію між законодав-
ством і науковими висновками фахівців.

Зазначене виявило потребу у комплексному аналізі не лише юридичної, а й медичної наукової 
літератури, в якій вивчається проблема моменту виникнення життя людини. Зокрема, ми звер-
нулися до досліджень: Б. Натансона щодо негативних наслідків абортів для життя жінки та того, 
що відчуває ембріон під час аборту [1]; С. Стеценка, що вивчає біоюриспруденцію і, зокрема, 
питання початку життя як юридичного і біологічного явища, а саме його наукової статті «Біо-
юриспруденція як новий напрям правових наукових досліджень» [16]; Л. Красицької, яка роз-
глядає виникнення права на життя з погляду моралі та права у праці «Право громадян України на 
життя, здоров’я, свободу i особисту недоторканність» [7]; С. Булеци, а саме монографії «Право 
фізичної особи на життя та здоров’я (порівняльно-правовий аспект)», де вчена характеризує зміст 
права на життя і способи його реалізації [3]; А. Федорової, яка у своїй праці «Право на життя 
як невід’ємне природне право людини» досліджує визнання та розвиток права на життя як при-
родного, невід’ємного та невідчужуваного права людини, а також аналізує перше універсальне 
закріплення права на життя [17]. 

Аналіз зазначених праць дав змогу нам виокремити три підходи до визначення початку життя 
людини, відповідно до яких право на життя у людини виникає:

1. З моменту народження. Цей підхід, по суті, відображено в законодавстві України, де людина 
наділяється правосуб’єктністю з моменту народження.

2. З моменту зачаття. Ця позиція обґрунтовується у праці Б. Островської «Право людини на 
життя від моменту її народження в контексті права та моралі» таким чином: «Початок життя лю-
дини де-юре не збігається з початком її життя де-факто. Це є фатальною помилкою, оскільки лю-
дина як біологічна істота розпочинає своє життя (у вигляді ембріону) в утробі матері як із медич-
ної, так і з морально-етичної позицій. Факт народження людини (фізіологічний та юридичний) 
безпосередньо лише підтверджує її появу в суспільстві як суб’єкта, однак жодним чином не зна-
менує лише початок її життя. Є хибним юридичне обґрунтування встановлення правосуб’єктності 
людини лише після її народження з огляду на припущення можливої загибелі плоду, оскільки біо-
логічна смерть людини може настати в будь-який момент її життя (як внутрішньоутробного, так 
і після її народження)» [12, c. 143]. 

М. Малеїна, зі свого боку, вважає, що зміст права на життя складається із права на збереження 
життя (індивідуальності) та права на розпорядження життям [9, с. 62].

3. Життя виникає у різні терміни внутрішньоутробного розвитку. Так, Л. Красицька дотри-
мується теорії, згідно з якою ембріон є живою істотою і перебуває під захистом моралі і закону, 
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починаючи з появи у нього так званої первинної смужки (зачатка нервової системи), приблизно 
з 14 дня після зачаття [7, с. 11]. На думку С. Стеценка, більш виправданою виглядає позиція, за 
якої початком права на життя людини буде визнаний термін життя плоду в 22 тижні. Адже не всі 
запліднені яйцеклітини, ембріони в подальшому виживають, пристосовуються до умов перебу-
вання, дають початок нового життя людини. Водночас плід терміном вагітності в 22 тижні, відпо-
відно до медичних критеріїв, вже володіє багатьма ознаками майбутньої людини. Визнання саме 
такого періоду внутрішньоутробного розвитку як початку виникнення права на життя видається 
оптимальним, оскільки свідчитиме про повагу до прав і законних інтересів як плоду, так і матері, 
в утробі якої він перебуває [16, с. 263].

Окрім цього, на нашу думку, ембріон не є частиною матері й обґрунтовується це медични-
ми фактами: по-перше, ембріон генетично відмінний від матері; по-друге, плацента не вростає 
в стінку матки – існує плацентарний бар’єр, який не дає більшості захворювань матері проникати 
через нього, зараження дитини, як правило, може статися тільки з моменту пологів. Також кров 
матері не може проникнути всередину ембріона, за її складом і групою, генетично кожна клітина, 
з якої складається ембріон, відрізняється від клітин матері [11].

Беручи до уваги зазначене, можна констатувати, що матір створює такі умови, щоб вразливий 
ембріон міг розвиватися до того моменту, доки не зможе самостійно виживати у звичайному се-
редовищі.

Прихильником цього підходу є М. Малеїна, яка у своїх працях пише: «Незважаючи на те, що 
зачата дитина в майбутньому може стати суб’єктом права, навряд чи варто розглядати її як носія 
правоздатності й суб’єктивних прав ще до народження. Суб’єктивні права можуть виникнути 
лише в реально існуючого суб’єкта» [9, с. 58–60].

Законодавство України, зокрема, ЦК України, визначає, що особисті немайнові права людини 
виникають із моменту її народження. Водночас законодавці України стали на позицію захисту 
прав ненародженої дитини, визначивши в ст. 25 ЦК України, що у випадках, встановлених за-
коном, охороняються інтереси зачатої, але ще не народженої дитини. Так, за ч. 1 ст. 1222 ЦК 
України можуть бути спадкоємцями особи, зачаті за життя спадкодавця й народжені живими 
після відкриття спадщини. Тобто особа має право претендувати на отримання спадку лише після 
свого народження.

Отже, щодо можливості набувати певних прав, то законодавство чітко регламентує, що люди-
на стає правоздатною лише з моменту, коли опиняється у зовнішньому середовищі, тобто після 
народження, коли дитина відокремлюється від тіла своєї матері.

Як видно, законодавча згадка про початок життя людини в Україні пов’язана з моментом на-
буття суб’єктивних прав. Водночас, якщо говорити не про час виникнення суб’єктивних прав, 
а про момент виникнення людського життя, то очевидно, що ця проблема потребує вирішен-
ня вже з погляду не лише правової науки, а й передусім медицини та біології. Адже відсутні й 
юридично закріплені ознаки самого життя як біологічного явища (а не лише як живонародженої 
людини).

У цьому контексті необхідно звернутися до визначення поняття «життя». Існує багато його ви-
значень. Наприклад, Аристотель визначав життя як «харчування, ріст і старіння». Тревіранус вва-
жав, що життя – це «стійка одноманітність процесів із відмінністю зовнішніх впливів», І. Павлов 
визначав його як «складний хімічний процес», а О. Опарін – як «особливу, дуже складну форму 
руху матерії» [5].

Ґрунтуючись на представлених позиціях, можна констатувати, що життя – це одна з форм іс-
нування матерії, основні його ознаки полягають у рості, розвитку, розмноженні, обміні речовин, 
клітинній будові, спадковості, мінливості, еволюції [4].

Утім, визначення саме моменту виникнення життя людини як в юридичному аспекті, так 
і в площині законотворчої діяльності, залишається поза увагою.

Цю прогалину пропонує заповнити О. Львова шляхом розробки та внесення до Верховної Ради 
України законопроекту «Про людину», в якому б було відображено офіційну позицію держави 
щодо таких основних понять та явищ, як людина, життя (його початок і кінець), індивід, особа; 
зачатий плід (ембріон) та його емоційно-психічна діяльність; природна індивідуальність людини, 
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стать та ін. З огляду на це до законопроектної роботи у цьому напрямі необхідним є залучення 
провідних фахівців у галузі медицини, генетики, біології, психології, права тощо з метою надання 
ними професійних обґрунтованих висновків [8, c. 116–117].

У наукових правових і медичних колах існує думка про те, що до народження людина є части-
ною матері, адже перебуває в її утробі.

Проте можна висловити гіпотезу, що право на життя людини виникає з моменту зачаття, 
оскільки життя в утробі матері є необхідним етапом розвитку людини.

Водночас вона є живою людською істотою, яка має усі ознаки життя, притаманні їй з 22 тижня 
внутрішньоутробного розвитку, як-то: серцебиття, нервова система, повністю розвинені легені 
та слух, сформовані кінцівки [6]. Вітчизняний вчений С. Стеценко вважає, що початком права на 
життя людини необхідно визнати термін життя плоду в 22 тижні. Адже далеко не всі запліднені 
яйцеклітини, ембріони до 22 тижня, у подальшому виживають, пристосовуються до умов перебу-
вання, дають початок нового життя людини. Водночас плід терміном вагітності в 22 тижні, відпо-
відно до медичних критеріїв, вже володіє багатьма ознаками майбутньої людини. Визнання саме 
такого періоду внутрішньоутробного розвитку як початку виникнення права на життя видається 
оптимальним, оскільки свідчитиме про повагу до прав і законних інтересів як плоду, так і матері, 
в утробі якої він перебуває [16 c. 263].

Проте це твердження досить суперечливе з огляду на те, що серцебиття і нервова система 
плоду розвиваються вже у період до 6 тижнів, а отже, ембріон, який вбивають шляхом аборту, 
відчуває біль. Це довів учасник полеміки щодо абортів Б. Натансон. У своєму документальному 
фільмі «Безмовний крик», де, за допомогою кадрів із реального процесу виконання абортів, до-
водить, що ембріон відчуває страх і біль під час процедури.

Українські правознавці наголошують, що життя та здоров’я дитини потребує охорони та за-
хисту ще до її народження, оскільки саме недбале ставлення матері, медичних працівників чи 
інших осіб до ще ненародженої дитини може завдати шкоди її здоров’ю та призвести до смерті. 
Крім того, особливо це стосується штучного переривання вагітності просто за бажанням матері, 
не маючи для цього важливих медичних чи соціальних показників. Саме у таких випадках дити-
на виявляється не захищеною ні з боку держави, і з боку матері і позбавляється права не просто 
жити, а й права народитися.

Це природне право в нашій країні порушується відсутністю заборони на законодавчому рівні 
передчасного переривання вагітності – абортів та штучного дострокового викликання пологів 
у майбутніх матерів з метою позбутися вже живої, але ще ненародженої дитини. Хоча, як згаду-
валося, цивільне законодавство України наділяє ненароджену дитину в окремих випадках цивіль-
ною правоздатністю [2, c. 11].

Стає очевидним, що проблема правового встановлення моменту життя людини неминуче при-
зводить до питання про штучне переривання вагітності. Одні вважають, що проблему великої 
кількості абортів, безперечно, потрібно вирішувати, проте не шляхом їх заборони. Інші впевнені, 
що законодавчі зміни покращать ситуацію. Перші схиляються до того, що жінка має право на 
аборт, яке, як вони вважають, закріплене в ч. 1 ст. 16 Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм 
дискримінації жінки і чоловіки мають однакові права вільно вирішувати питання про кількість 
дітей і «проміжки між їх народженням та доступу до інформації, освіти, а також засобів, які до-
зволяють їм здійснити це право». Таким чином, на їх думку, жінка має репродуктивний вибір: 
право народжувати або робити аборт. Крім того, Конвенція про захист прав людини і осново-
положних свобод (далі – Конвенція) не закріплює момент початку життя, однак певна практика 
Суду та Комісії з прав людини (далі – Комісія) з цього питання може свідчити про непоширення 
положень Конвенції на захист ненародженої дитини. Так, у справі «Бруггеманн та Шойтен проти 
Федеративної Республіки Німеччина» Комісія визнала, що не вважає для себе обов’язковим роз-
гляд питання статусу ненародженої дитини, та припустила, що термін «кожен» не поширюється 
безпосередньо на ненароджену дитину. А у 1977 р. Міжамериканська комісія з прав людини вста-
новила, що право на життя не є абсолютним, відповідним виключенням можна вважати аборти, 
тому легалізація штучного переривання вагітності його не порушує. У 1973 р. Верховний Суд 
США також встановив, що право жінки на аборт у перші три місяці вагітності нічим не обмежено 
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[17, c. 45]. Також прихильники аборту вважають, що ембріон не є людиною до того часу, доки не 
матиме вигляду, що їй характерний. Противники ж абортів вважають це вбивством ембріона, хі-
рургічною операцією, що може призвести до негативних наслідків для репродуктивного здоров’я 
жінки, а в гіршому випадку – до смерті [14, c. 33].

У дискусії про аборти серцевиною наукової проблеми є питання не лише про момент виник-
нення життя, а й про особовість людини. Головна відмінність між людиною і між іншими жи-
вими істотами, власне, зводиться до того, що людина є особовим буттям, якому притаманні такі 
фундаментальні риси, як свідомість, раціональність, воля, здатність до трансценденції, а також 
переживати емоційні стани і мати інтереси.

Чому суть проблеми абортів зводиться до цього? Якщо людина є особовою істотою, то вона є 
суб’єктом прав, які гарантують їй задоволення інтересів, а передусім це право на життя. І якщо 
стосовно дорослих осіб питання про їх особовість не виникає, чому воно виникає стосовно нена-
роджених [13, c. 254]?

За результатами проведення низки наукових медичних досліджень (УЗД та внутрішньоутроб-
на оптична зйомка) встановлено – дитина, яку абортують, зазнає таких самих страждань, як і до-
росла людина, яку тортурами доводять до смерті.

Міжнародні неурядові організації стоять на позиції, що вільне проведення абортів є порушен-
ням права дитини на життя. Така позиція підтверджується висновками сучасної ембріології.

З огляду саме на таке обґрунтування народним депутатом України Д. Голубовим було зареє-
стровано у Верховній Раді України проект Закону України від 3 жовтня 2017 р. № 2149-VIII  «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень по проведенню операцій 
штучного переривання вагітності (абортів)» [15].

Так, пропонувалося ст. 50 Закону України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я» щодо штучного переривання вагітності викласти в такій редакції: «Операція штучного 
переривання вагітності (аборт) може бути проведена у закладах охорони здоров’я лише у випад-
ках та за наявністю наступних обставин:

1) якщо вагітність несе пряму загрозу життю вагітної жінки;
2) наявності медичних показань щодо патології плоду, несумісної з життям дитини після на-

родження;
3) зачаття дитини в результаті зґвалтування».
Відсутність у законодавстві науково-обґрунтованих правоположень щодо цієї проблеми ви-

кликає часто суспільний конфлікт, що пов’язаний із питанням заборони абортів з боку «про-
лайф» та релігійних організацій.

Релігія ставиться до абортів різко негативно. Аборти засуджуються іудаїзмом, ісламом та 
християнством. Християнська церква пропагує те, що життя людини починається з моменту її 
зачаття, цим і спричинене таке ставлення до абортів.

Таким чином, релігія не безпідставно визнає аборти вбивством. Зокрема, у християнстві аборт 
вважається вбивством, що є порушенням заповіді «не вбивай» і є одним із семи смертних гріхів. 
Варто також згадати висловлення святого Василія Великого, який навчає: «Жінка, яка свідомо 
вбиває плід, підлягає такій самій карі, як за вбивство. Не нам належить дошукуватися, чи плід вже 
був сформований, чи ще був аморфний. Бо в цьому разі справедливості вимагає не тільки істота, 
яка мала народитися, але й той, хто спричинив їй зло, бо, як це часто буває, жінки вмирають від 
таких процедур. До цього додається вбивство плоду, а це вже друге вбивство, принаймні в намірі 
тих, хто наважується на такий крок. Однак тим жінкам не треба затягувати покуту аж до смерті, 
вони повинні отримати виміряну їм покуту на 10 років, а їхнє виправлення треба визначати не 
часом» [10].

Хоча релігійні вчення не надають відповіді на питання про момент виникнення життя, втім, 
однозначним є їх сприйняття факту існування життя ще до народження людини, починаючи 
з внутрішньоутробного розвитку.

Висновки. Отже, з огляду на досліджуване нами поняття людського життя, його ознак, внут-
рішньоутробних зокрема, можна вважати, що моментом його виникнення є час, коли з’являється 
серцебиття і розвивається нервова система. Бо в цей момент суб’єкт починає відчувати біль та 
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страх і, на нашу думку, з цього моменту аборти можна вважати тортурами та вбивством. І, оскіль-
ки, це життя людини, яке є, згідно зі ст. 3 Конституції України, найвищою соціальною цінністю, 
то, відповідно, воно потребує захищеності з боку держави починаючи з моменту його виникнення 
де-факто, тобто в утробі матері. Питання механізму гарантування та захисту людського життя 
з моменту зачаття не є предметом нашого дослідження у межах цієї статті, однак у подальшому 
перебуватиме у полі зору наших наукових розвідок.
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Іванів І. Р. Момент виникнення життя людини: аналітико-правовий погляд
У статті розглядаються проблеми, які стосуються полеміки щодо моменту виникнення права на життя, а та-

кож тих питань, що є похідними. Наголошується, що момент виникнення права на життя закріплений у всіх 
державах на різних термінах внутрішньоутробного чи раннього розвитку людини. Аналізуються та характери-
зуються погляди на визначення моменту виникнення права на життя з юридичного, медичного та морально-
релігійного погляду. Особливу увагу у статті також звернено на питання абортів і ставлення релігії до них, від-
сутності визначення поняття «людина» та моменту визначення життя у сучасному українському законодавстві. 

Ключові слова: людина, життя, ембріон, право на життя, аборт. 

Ivaniv I. The moment of occurrence of human life: an analytical and legal view
In The article are considered problems which are related to controversy concerning the controversy about the mo-

ment of occurrence of human life and issues that are derivatives. In essence, the moment of the emergence of the right 
to life is enshrined in all states in different terms of fetal or early development of man. The views on determining the 
right to life from the medical, moral, religious, and legal point of view were analyzed and characterized. Particular 
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attention is also paid to the issue of abortion and the attitude of religion to them, the lack of definition of the concept 
of «man» in modern Ukrainian legislation.

The right to life refers to fundamental non-property rights. It is an integral part and is provided by almost all exis-
ting international legal acts and constitutions of the states.

The problem of determining the moment from which human life arises, the problem of its inviolability and legal 
protection, and therefore its legal boundaries, becomes of particular urgency today. In general, a comprehensive study 
of this topic is very important because the determination of the legal status of abortions, therapeutic cloning, the  
embryo and its use for medical research will depend on its results. Also selected for research, the problem directly 
touches ideological, ideological aspects of not only legal life, but also the life of society as a whole.

Considering the concept of human life, its features, intrauterine in particular, we can assume that the moment of 
its occurrence is the time when the heartbeat appears and the nervous system develops. For at that moment the subject 
begins to feel pain and fear and, in our opinion, from this moment abortions can be considered torture and murder. 
And, because, this is the life of a person, which is, according to Art. 3 of the Constitution of Ukraine, the highest social 
value, then, accordingly, it needs protection from the state from the moment its occurrence is de facto, that is, in the 
womb. The question of the mechanism of guaranteeing and protecting human life from the moment of conception is 
not the subject of our study within the scope of this article, but in the future we will be in the field of our scientific 
research.

Key words: man, life, embryo, right to life, abortion.



• АЛЬМАНАХ ПРАВА • 2018 • Випуск 9 • 511

ВИМОГИ
щодо оформлення наукових статей, які публікуються

у науково-практичному юридичному журналі «Альманах права»

Наукові статті повинні відповідати постанові Президії Вищої атестаційної комісії України від 15 січ- 
ня 2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових вів внесених до переліків ВАК України».
Загальні вимоги до структури наукових статей:
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними за-

вданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, на яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спира-

ється автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена
стаття;

• формування цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Обсяг статті не повинен перевищувати 10 сторінок (шрифт – Times New Roman; кегль – 14; інтервал – 1,5).
Послідовність розміщення складових статті:
• відомості про автора;
• УДК;
• назва;
• основний текст;
• використані джерела;
• анотація та ключові слова.
Вимоги до оформлення наукової статті: 
• у верхній частині статті – ім’я та прізвище автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання, почесне

звання, посада та місце роботи автора;
• нижче – універсальний десятковий код (УДК);
• нижче – назва статті з вирівнюванням по центру сторінки та виділенням напівжирним шрифтом;
• посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та

конкретних сторінок (наприклад: [1, с. 25–26]), а самі назви джерел наводяться у кінці статті у порядку
згадування у тексті (розділ «Використані джерела»);

• у списку використаних джерел слід вказати: для періодичних видань – прізвище та ініціали автора стат-
ті, її назву, найменування та рік видання, номер, сторінки; для книг – прізвище та ініціали автора, назву
книги, місто, видавництво та рік її видання, загальну кількість сторінок видання;

• анотації українською (скорочена) та англійською (розширена) мовами розміщуються після списку ви-
користаних джерел та мають містити, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові автора (співавторів), назву
статті, 6–8 речень (скорочена) та 1–1,5 сторінки (розширена) основного тексту;

• ключові слова (4–8 слів) українською та англійською мовами.
Вимоги щодо надання матеріалів: 
• роздрукований примірник наукової статті (підписаний у кінці автором);
• електронний варіант статті;
• довідка про автора (співавторів) із зазначенням: прізвища, ім’я, по батькові, наукового ступеня, вченого

звання, почесного звання, місця роботи й посади, контактного номера телефону (мобільний, робочий),
електронної пошти та поштової адреси з індексом;

• якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається рецензія кандидата чи доктора наук відпо-
відної спеціальності та витяг із протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію
статті до друку. Матеріали (стаття і довідка про автора) можуть надсилатися й електронною поштою
(teorija_06@ inbox.ru). Назви файлів повинні містити прізвище автора (наприклад: Іванов стаття – doc;
Іванов довідка – doc).
Для зручності авторів рекомендуємо як зразок оформлення розглянути вже опубліковані статті у науково-

практичному юридичному журналі «Альманах права». 
Редакційна колегія залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення 

статей. Викладені вимоги до статей мають бути суворо дотримані, у протилежному разі стаття відхиляється.

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім. 202. 
Тел./факс:  (044) 278-80-24 
Сайт:  http://www.almanahprava.org.ua/ 
E-mail: idp_confer2012@inbox.ru
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