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Ю. С. Шемшученко,
директор Інституту держави і права
імені В. М. Корецького НАН України,
академік НАН України

Шановні колеги! Гості! Науковці!
Дослідження доктринальних аспектів сучасного національного права та законодавства
на тлі подальшого становлення та розвитку правової системи України має визначальне значення, оскільки реформаційні процеси, що тривають протягом останніх років у державі,
відбуваються у всі сферах суспільного життя.
Юридична наука реалізує свою суспільну функцію насамперед через формування доктринальних положень з ключових, фундаментальних проблем розвитку права. Однією з таких проблем на початку ХХІ ст. є об’єктивна потреба теоретичного переосмислення ряду
існуючих фундаментальних положень наукою конституційного права. У цьому зв’язку виняткового значення набуває концептуальна розробка нової парадигми доктринального тлумачення сутності і ролі конституційного права у процесі забезпечення взаємодії держави
і громадянського суспільства в Україні.
Відзначаючи об’єктивний характер та детермінованість трансформації конституційно-правової доктрини, її тісний зв’язок з перманентно триваючим конституційним процесом, не слід забувати й інші причини, які впливають на переосмислення нинішньої доктрини національного конституційного права. Зміна конституційної доктрини сучасної України
повинна розглядатись у власне методологічному аспекті щонайменше у двох вимірах:
а) як зміна теоретико-методологічних засад наукового розуміння сутності конституційного права та предмета конституційно-правового регулювання, загальної ідеології конституційного процесу, який повинен втілювати найважливіші цінності сучасного світового
конституціоналізму; б) як зміна конституційної організації і функціонування Української
держави, яка має знаходити нові форми взаємодії з громадянським суспільством та забезпечувати ті фундаментальні конституційні принципи, які визначають цю державу демократичною, правовою та соціальною.
Нова доктрина конституційного права повинна виходити із незаперечного визнання
цінності конституційного права як системи універсальних правил, цінностей, принципів
і механізмів, які гарантують стабільність, добробут та безпеку як громадян, так і держави. Лише у такому разі Конституція сприйматиметься як мета, а не як засіб збереження
і відтворення політичної влади. Іноді можна почути нарікання на те, що головна проблема сучасної конституційно-правової доктрини полягає у тому, що вона практично не реалізується. І це так. Конституція України зразка 1996 р. і покладена в її основу конституційна доктрина наразі належним чином не виконуються, та їх часом просто неможливо
реалізувати. Це пов’язано з тим, що вони не відповідають сучасним суспільним реаліям,
потребам та інтересам, які формують сучасну Українську державу.
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Конституція 1996 р. та покладена в її основу конституційна доктрина є недосконалими,
вони вже відіграли свою роль як фактори перехідного періоду. Не можна забувати і того,
що чинна Конституція у 2004, а потім – у 2010 р. зазнала істотних, не завжди обґрунтованих змін. Це було пов’язано з політичними маніпуляціями, зі зниженням довіри громадян
до Основного Закону. Саме тому виникає подвійна потреба. З одного боку, максимально удосконалити конституційну доктрину шляхом розв’язання всіх тих питань, відповіді
на які не дає нинішня конституційна доктрина, створити надійні механізми гарантування
прав людини, збалансувати систему державної влади, забезпечити нормальне функціонування всіх гілок державної влади та їх органів з метою створення ефективної й одночасно
відповідальної системи державного управління. З другого боку, необхідно чітко дотримуватись нової ідеології розвитку конституційного права, яке має стати правом не самої лише
держави, а правом, що забезпечує взаємодію правової, демократичної і соціальної держави
з громадянським суспільством.
Це залежить насамперед від того змісту, який буде закладений у нову доктрину конституційного права. Ця доктрина повинна максимально чітко визначити належне гарантування прав і свобод людини і громадянина, закласти фундамент ефективної та відповідальної
системи організації і функціонування державної влади, визначити стратегічні пріоритети
розвитку Української держави і суспільства. У цьому контексті було б бажано:
по-перше, вирішити питання про форму правління державою і повноваження гілок державної влади, їх розподіл, взаємостримування і взаємодію, відповідальності влади перед
суспільством і народом. Потребують наповнення новим змістом поняття децентралізації
та реформування місцевого самоврядування;
по-друге, попри широку номенклатуру визнаних у діючій доктрині прав і свобод людини,
переважна більшість із них так і залишились порожніми деклараціями. Держава не лише
не виконує прямо прописані у Конституції зобов’язання у соціальній сфері, а й отримала
завдяки рішенню Конституційного Суду право визначати, які саме соціальні гарантії і якою
мірою забезпечувати. Але головна проблема у цьому сенсі полягає не у тому, що держава
не виконує свої конституційні зобов’язання, а в тому, що Конституцією не передбачено
конкретних юридичних механізмів, які б не лише змушували державу забезпечувати права
людини, а й давали б людині можливість ефективно захищати свої конституційні права,
як це передбачено Конституцією;
по-третє, Україна реально не стане правовою державою, якщо у державі не існуватиме
надійної системи захисту прав людини. Це насамперед діяльність судових і правоохоронних органів. Наразі ці дві пріоритетні функції держави – правосуддя та правоохоронної
діяльності виявляються проблематичними, навіть після їх реформування, і, як переконує
досвід, далеко не успішного. В судових та правоохоронних органах рівень корупції продовжує залишатись доволі високим. У цьому контексті необхідною запорукою забезпечення
прав людини і громадянина є комплексна реорганізація на нових засадах всієї системи
судових і правоохоронних органів державної влади;
по-четверте, потребують конституційного уточнення пріоритети зовнішньополітичного
та зовнішньоекономічного розвитку України, її інтеграції до євроатлантичних структур.
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Останнім часом значних змін зазнали суспільні відносини в екологічній, аграрній, земельній та господарській сферах. У цьому зв’язку потребують вдосконалення механізми
правового регулювання цих відносин, які б відповідали сучасним потребам. Імплементація доктринальних положень у державне будівництво та юридичну практику є важливим
фактором підвищення ефективності правозастосування у відповідних сферах суспільних
відносин.
Доктринальні пропозиції правознавців мають стати підґрунтям для удосконалення чинної і такої, що розвивається, нормативно-правової системи. Остання має спиратися на прогнозні оцінки і перспективні програми соціально-економічного розвитку України. Йдеться також про доцільність подальшого розвитку законодавства; розроблення механізмів
забезпечення дії закону; підготовки рекомендацій щодо оптимізації процесу підготовки,
прийняття та реалізації законів; удосконалення процесу імплементації норм міжнародного
права у національне конституційне законодавство тощо.
Вказані завдання потребують належного наукового забезпечення їх реалізації. Тут багато що залежить від теорії держави і права та конституційного права. Саме ці галузі права
мають ініціювати доктринальні зміни у державно-правовому будівництві.
DOI: 10.33663/2524-017X-2020-11-1
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УДК 340.1
Наталія Миколаївна Оніщенко,
завідувач відділу теорії держави і права
Інституту держави і права
імені В. М. Корецького НАН України,
доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України,
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ПРАВОВА ДОКТРИНА, ЮРИДИЧНА НАУКА
ТА ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ (КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ)
Постановка проблеми. На початку нашого викладу – певних теоретичних узагальнень, хотілося б звернутися до деяких міркувань, категоріально-понятійного сенсу.
Так, можемо з упевненістю стверджувати, що майже кожний представник наукових кіл, або готуючись до спеціалізованої конференції «Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини» (планувалася 23 квітня 2020 р.), або з якогось іншого «монографічно-статейного» приводу, замислювався над відмінностями категорій «правова доктрина» та «юридична наука». Дійсно, те, що це різні
явища соціальної дійсності ні в кого не виникає сумнівів. Втім, наскільки різні, наскільки тотожні,
в чому збігаються та які їх відмінності? Як нам видається, питання не зовсім окреслене (дивися вивчене, проаналізоване) та зрозуміле навіть для представників професійного наукового середовища.
Відразу зауважимо, що не маємо на меті (хоч це, безумовно, важливо) обмежитися «трафаретним» викладом у дусі «спільно-відмінних» характеристик доктрини та юридичної науки, оскільки
вважаємо за необхідне (більш важливим питання сьогодення) демонстрації ролі, значення, прогностичних властивостей цих феноменів для розв’язання завдань суспільного розвитку.
Втім, як і анонсувалося, декілька вступних тез. З нашого огляду, вітчизняна правова думка, принаймні в контексті відмінностей правової доктрини та юридичної науки, чітко загострена на питанні «джерела права», «не джерела права». Так, зрозуміло, що в світовій юридичній практиці правова
доктрина визнана джерелом права в багатьох правових сім’ях, на відміну від юридичної науки.
Розглядаючи і аналізуючи в подальшому термінопоняття означених категорій, робимо висновок,
що навіть в дефініційному огляді вони частіше виступають як тотожні чи дуже близькі, а не відмінні поняття.
Спробуємо навести ілюстративно-прикладну базу. Так, в 6-томній юридичній енциклопедії юридична наука визначена як «система знань про об’єктивні закономірності розвитку держави і права,
їх місце і роль у суспільному житті» [1, с. 472-473]. В. В. Копєйчиков визначає правову доктрину
як сукупність (систему) наукових знань про певне правове явище [2, с. 275].
Нам здається, що такі «близькі» дефініції не є випадковістю, оскільки теоретичні відмінності
категорій нівелюються і пояснюються їх спільним призначенням, а отже, телеологічною роллю
в розвиткові державно-правових явищ. Тобто, в даному дослідженні, розуміючи, що правова доктрина і юридична наука є не тотожними категоріями, все ж проводимо думку, що вони виступають
достатньо близькими, мають однакові сегменти філософсько-світоглядного бачення, щодо формування і розвитку державно-правових інститутів. Втім, вважаємо коректним і необхідним надати
власне пояснення розмежування правової доктрини і юридичної науки в контексті подальшого запропонованого розгляду. Так, нам уявляється, що відмінність між цими категоріями якраз полягає
у «діяльнісному аспекті».
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Юридична наука – це постійно триваючий, безумовно, зі своїми особливостями, безперервний
процес; правова доктрина – це «оформлений» етап відповідного, спрямованого, скерованого у часі
і просторі процесу.
Доктрина – це складена, сформована, авторитетна у даному суспільстві, сукупність (система)
ідей, уявлень та прогностик.
Тому юридична наука може розглядатися як «інструментарій», як метод оформленого доктринального знання. Після візуалізації відповідних, загальних, категоріально-понятійних зауважень,
зазначимо, що мета статті – аналіз ролі, значення, здобутків, перспектив, можливих прорахунків
правової доктрини та юридичної науки, як феноменів сучасних інновацій.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слід зазначити, що проблематикою правової доктрини обіймалися Ю. Шемшученко, С. Іскра, М. Мочюльська, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, О. Петришин, М. Цвік тощо, враховуючи, як зазначалося, цілеспрямування зазначених категорій.
Основні результати дослідження. В заданому контексті, враховуючи, як зазначалося, цілеспрямування зазначених категорій, хочемо наголосити, що можна без перебільшення констатувати,
що сучасна наука, в тому числі правова, не завжди виявляє свою здатність щодо вирішення тих
важливих проблем, які постали на сучасному етапі розвитку українського суспільства безпосередньо перед українським народом. Всі ці, вищеперераховані, а також багато інших факторів, з нашої
точки зору, повинні розглядатися у форматі аналітичного опрацювання і вивчення.
Отже, про деякі «спільні», необхідні, зусилля правової доктрини та юридичної практики.
Сьогодні є зрозумілою констатація, що, на жаль, наробки, напрацювання, рекомендації, які були
вироблені і виробляються в теорії державотворення, часто не спрацьовують на практиці.
Здавалося б все доволі зрозуміло: курс визначений – мова іде про побудову демократичної,
правової, соціальної, держави з європейськими стандартами і взірцями захисту прав, свобод і законних інтересів людини.
Отже, в тому числі, про функції і завдання держави в кожній з означених сфер. Спробуємо зупинитися на певному векторі або аспекті взаємоузгодженості і взаємовідповідності юридичної науки
та правової доктрини в контексті державотворення. Безумовно, говорячи про демократичну державу, слід ставити сьогодні питання про взаємодію держави і громадянського суспільства. Є безсумнівним, що дієві державотворчі процеси неможливі сьогодні:
1) без дієвого втручання громадянського суспільства в усі процеси державотворення;
2) без належного розвитку усіх інститутів сучасної європейської держави;
3) без гармонійної збалансованої дії інститутів громадянського суспільства і правової держави;
4) без виховання соціально активної особистості, здатної до реформаторських змін в умовах
розвитку громадянського суспільства.
Враховуючи, що громадянське суспільство здебільшого визначається як сукупність індивідів
та їх об’єднань з розвиненими політичними, правовими, культурними, економічними зв’язками,
що діє формально незалежно від держави, хоча і взаємодіє з нею, слід зазначити, що індивіди
повинні впливати на державу задля досягнення загальносуспільного блага. Саме завдяки такій
взаємодії формується громадянська солідарність в суспільстві.
Сучасний стан українського суспільства потребує від наукової спільноти пошуку відповідей на загальносоціальні імпульси, які необхідні стратегії реформування: від неконструктивних
спроб замінити державу громадянським суспільством до зусиль, які спрямовані на їх збалансовану
взаємодію. Саме принцип соціального та політичного балансу у взаємовідносинах правової держави та громадянського суспільства повинен стати основою для виправлення та корекції нестабільної економічної ситуації, подолання гострих соціальних конфліктів, утвердження принципу
верховенства права, побудови демократичної держави. Сьогодні в Україні «оголені» всі аспекти
життєдіяльності громадянського суспільства: політичні, економічні, соціальні, філософські і, безумовно, правові. Як нам видається, що не тільки спільними цілями, а й спільними завданнями
доктрини і науки є подальше вивчення умов формування та функціонування активного, зрілого,
громадянського суспільства, як одного з факторів розбудови демократичної держави.
Питання, пов’язані з правами людини, є найважливішою проблемою внутрішнього та зовнішнього правового розвитку. Їх забезпечення – це той критерій, за яким оцінюється досягнутий рівень
демократії в державі.
Серед спрямувань, сфер, площин, напрямів обговорення сучасного стану прав людини є багато
таких, що не полишають нашого правового поля протягом досить тривалого часу, проте доречно

12

●

АЛЬМАНАХ ПРАВА 2020 Випуск 11
●

●

●

Оніщенко Н. М. Правова доктрина, юридична наука та захист прав людини (коефіцієнт корисної дії)

констатувати, що при максимізації обговорень проблематики прав людини, на жаль, мінімізуються
«дійсно живі, наявні, працюючі» права людини в усіх сферах її життєдіяльності, саме ці фактори
стимулюють в суспільстві хибне уявлення про потенційну неспроможність сучасної науки (в тому
числі юридичної) у захисті прав, свобод і законних інтересів людини, більше того, досить часто
на круглих столах, конференціях, семінарах, вебінарах і інших формах сучасного очно-заочного
спілкування представників теоретичного і практичного юридичних осередків відбувається оцінювання сучасної юридичної науки, виключно щодо її «донорських спроможностей» для юридичної
практики. Хоча юридична наука є самостійним надважливим феноменом соціальної дійсності.
Починаючи з вчень стародавніх мислителів (Платона, Арістотеля, Ціцерона, Полібія тощо)
і до наших часів, філософи, соціологи, політики, правознавці намагалися осягнути сутність проблеми прав і свобод людини, окреслити її історичні і сучасні параметри.
Одним із найбільш важливих завдань сьогодення є визначення оптимального співвідношення
між державою, суспільством і людиною, враховуючи нагальну необхідність упровадження, зміцнення і розвитку інституту юридичної відповідальності держави перед суспільством і особою.
Тобто працювати задля пересічної людини, а не тільки, як це є в багатьох випадках для вузького
кола зацікавлених науковців. Отже, юридична наука повинна «вийти» за рамки популярного методу нетворкінгу.
Сучасний стан українського суспільства потребує від наукової спільноти пошуку відповідей на
загальносоціальні імпульси, як необхідної стратегії реформування.
Оголошення магістральною проблемою сьогодення прав людини, визнання інтересів особистості більш вагомими порівняно з інтересами суспільства і держави є класичним постулатом правової доктрини громадянського суспільства.
Стало вочевидь зрозумілим, що вже недостатньо тільки «продекларувати» ці та інші важливі
права і свободи людини. Держава (і це є її чи не найважливішим обов’язком) має гарантувати їх неухильне виконання, а в разі потреби – охорону та захист.
Оскільки правила справедливості складають основу суспільного життя, то ідея справедливості
потребує інституціоналізації.
Місце людини в соціумі, її соціальна роль значною мірою залежать від обсягу прав і свобод,
які визначають її соціальні можливості, характер життєдіяльності, систему зв’язків людей у суспільстві. Права людини – це соціальна спроможність вільно діяти, самостійно обирати вид та міру
своєї поведінки з метою задоволення різнобічних власних матеріальних та духовних інтересів,
а також інтересів інших людей, окремих соціумів та суспільства в цілому.
Величезного значення повинні набувати питання, пов’язані з конституційною модернізацією.
Зокрема, пов’язані із співвідношенням фактичної і юридичної конституції в кожній державі; послідовною реалізацією конституційних цінностей; гарантуванням юридичного і державного суверенітетів; гармонізацією приватних і публічних інтересів, влади, власності і свободи; оновленням
державної конституційної системи; боротьбою із корупцією.
Величезного значення сьогодні повинні набувати проблеми юридичної відповідальності держави перед суспільством і особою, оскільки аксіосфера сучасної держави немислима без реалізації
означених питань.
В контексті такого вивчення слід зауважити, що принцип поваги до прав людини і її основних свобод – це один із європейських принципів конституційного устрою (ст. ст. 2, 6 Договору
про Європейський Союз).
Отже, суттєвою складовою, яка, безумовно, відіграє пріоритетну роль в сучасних процесах державотворення, є забезпечення і захист прав людини. Проте нам здається, що мову вести слід сьогодні не тільки і не стільки про потенційно надані права, скільки про реальність їх використання,
виконання, дотримання, застосування, а отже, – «реалістичність» втілення в життя.
Особливо великого значення набуває в цих умовах дієвість права: відчуття захищеності кожним, гарантованості прав та законних інтересів, протистояння сваволі в процесі упорядкування
суспільних відносин, безсумнівної дії механізмів щодо впровадження правового порядку в усіх
сферах суспільного життя, гарантування та забезпечення системи безпеки, що пов’язана із соціальною діяльністю, особливо тією, що несе потенційну загрозу життєво важливим інтересам особи,
суспільства та держави.
Це далеко не повний перелік наших очікувань від сучасного права. Багато в чому успіхи демократичних перетворень залежать від того, наскільки право в суспільстві підтримується та поважається різними соціумами та кожним індивідом зокрема.
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Так, наші очікування від дієвості сучасного права (від якості медичного обслуговування до належних умов праці і відпочинку), гарантований і забезпечений, відповідно до рівня цивілізованих держав, перелік прав – все це, як і багато інших складових – контекст сучасного права. Зрозуміло, що правова проблематика, правова прогностика, програми правового розвитку, зокрема,
напрями формування сучасних правових систем завжди більше або менше торкаються пов’язаних
з ними – політичних, економічних та соціальних процесів.
Є безсумнівним, що у внутрішньому правовому полі, або в тому явищі, що відтворює сутнісні
ознаки національного права, велику роль сьогодні повинні відігравати дієве право та ефективне
правове регулювання як необхідні умови удосконалення державотворчих процесів. Покликанням, «місією» права взагалі, його «конструктивним» навантаженням, зокрема, сьогодні, в першу
чергу, є досягнення соціальної стабільності, а отже – належного соціального захисту в суспільстві,
без якого неможливе функціонування інститутів соціальної держави.
Більше того, від ефективного впровадження і реалізації настанов конструктивного права, безумовно, залежатиме виконання демократичною, правовою, європейською державою ролі соціального арбітра, «улаштовувача справ багатьох», її здатність знімати соціальну напругу, уникати гострих
соціальних конфліктів тощо.
Саме в заданому контексті представникам юридичної науки і розробникам правової доктрини
слід активно опрацьовувати категорію «можливостей», що якби «відтворюють» переведення потенційних проголошених прав у реальну практичну площину.
Слід зазначити, що є доволі зрозумілою позиція про те, що інколи для реалізації певного права необхідні принаймні не одна, а, однозначно, декілька можливостей, наприклад: економічних,
освітніх, соціальних, гендерних тощо, існуючих у відповідному просторово-часовому континуумі.
Більше того: є беззаперечною теза, що другорядних або не першого сорту чи ґатунку прав людини не буває, тому кожне нереалізоване, не вчасно реалізоване або не повністю реалізоване право,
без сумніву, має своїм підґрунтям відсутність, в першу чергу, відповідних реально існуючих можливостей.
Зрозуміло також, що реалізація певного права залежить, скажімо, від відповідного нормативного закріплення.
Висновки. Отже, насамкінець зауважимо, що державотворчі процеси, їх динаміка, прогресивні
тенденції залежать від багатьох факторів.
В даному контексті розглядалася взаємопов’язаність розвитку демократичної, правової, соціальної, європейської держави і формування зрілого, активного, громадянського суспільства. Особливо наголошувалося, що розуміючи відмінності між правовою доктриною і юридичною наукою,
все ж слід виокремлювати не стільки відмінності, скільки спільні завдання і цілі забезпечення відповідних можливостей для реалізації прав людини та побудови сучасної, відповідальної перед особою та суспільством, держави.
Адже права людини – це формально визначені у відповідний спосіб зафіксовані обов’язки держави.
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Оніщенко Н. М. Правова доктрина, юридична наука та захист прав людини (коефіцієнт корисної дії)
Стаття присвячена, з одного боку, питанням, пов’язаних з категоріально-понятійним апаратом. Зокрема відмінностями категорії «правова доктрина» та «юридична наука». З другого – сутнісним дослідженням їх спільних
потенцій в розбудові демократичної держави, ролі громадянського суспільства в часи праводержавозмін, загостренням уваги на значенні феномену «можливостей» для практики забезпечення і охорони прав людини.
Ключові слова: юридична наука, правова доктрина, права людини, права та можливості, правовий розвиток.

Onischenko N. М. Legal doctrine, legal science and protection of human rights (efficiency ratio)
The current state of Ukrainian society requires the scientific community to find answers to the general social impulses
needed for reform strategies: from unconstructive attempts to replace the state with civil society to efforts aimed at their
balanced interaction. It is the principle of social and political balance in the relationship between the rule of law and civil
society should be the basis for correcting and correcting the unstable economic situation, overcoming acute social conflicts,
establishing the rule of law, building a democratic state.
It should be noted that it is quite clear that sometimes the implementation of a right requires at least not one, but clearly
several opportunities, such as: economic, educational, social, gender, etc., existing in the relevant spatio-temporal
continuum.
Moreover, there is an indisputable thesis that there are no secondary or non-first-class or type of human rights,
so every unrealized, not realized in time or not fully realized right, without a doubt, is based on the lack of, first of all,
the corresponding real opportunities. It is also clear that the implementation of a certain right depends, for example,
on the relevant regulations.
We note that state-building processes, their dynamics, progressive trends depend on many factors. In this context,
the interconnectedness of the development of a democratic, legal, social, European state and the formation of a mature,
active, civil society was considered.
Keywords: legal science, legal doctrine, human rights, rights and opportunities, legal development.
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ПРО ДВІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО ПРАВЛІННЯ
В СУЧАСНІЙ ДЕРЖАВІ
Постановка проблеми. Сучасний розвиток супроводжується глобальними викликами, відповіді на які передбачають пошук нових форм організації та здійснення влади. Ліберальні форми
організації влади у різних науково-теоретичних вимірах, концепціях та політико-правових моделях
(класичний лібералізм, неолібералізм, лібертаріанство, кейнсіанська модель економічного розвитку), побудовані на приматі прав і свобод людини і громадянина, індивідуальному егоїзмі, вільній
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конкуренції, обмеженні влади правом [10; 14], у зіткненні з цими глобальними викликами продемонстрували низьку ефективність, іноді інструментальну неспроможність вирішення соціально
економічних, екологічних або політико-правових проблем. Утвердження в Україні демократичної
правової держави передбачає неодмінне досягнення раціонального балансу між потребами суспільства і особи, держави і людини та громадянина, суспільства і держави, що обумовлює потребу у відповідних наукових правових дослідженнях. Виділимо тут теоретико-правові складові,
оскільки вищенаведене обумовлює перегляд ряду усталених підходів до розуміння і призначення
права у сучасному суспільстві [31, с. 3-13]. В умовах кліматичних загроз, розростання пандемії,
поширення тероризму постає питання про новий зміст соціальної відповідальності держави, про
її завдання поєднати принципи лібералізму, примату прав і свобод людини як найвищої цінності
та права соціуму, тобто мова йде про нове прочитання таких фундаментальних категорій, як парламентаризм і вибори, конституція і верховенство права, відповідальний уряд і відповідальне урядування, що зрештою зводиться до потреби розгляду проблеми відповідального представництва.
Адже згадані інститути та категорії є не просто формами здійснення влади, але і незаперечними
правовими цінностями, що створюють своєрідний аксіологічний підмурок функціонуванню влади.
Тому питання запровадження та функціонування відповідального представницького правління
в Україні, а, як показує практика боротьби з поширенням коронавірусу, і для інших держав, набуває
першорядного значення саме в контексті курсу на розбудову демократичної правової держави.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Підґрунтя теоретичного концепту відповідального представницького правління складає категорія представництва, добре відома правовій науці
та практиці ще від античної доби. Невипадково Г. Єллінек ідею представництва відносив до першопочаткових правових поглядів людини [5, с. 418], що трактується як «здійснення якоюсь особою
(представником) юридичних дій на основі і в межах певних повноважень від імені іншої особи –
того, кого представляють» [2, с. 365]; вчинення правочинів та інших юридичних дій однією особою (представником) від імені та в інтересах іншої особи згідно з довіреністю або в силу закону
[3, с. 1064].
Становлення ідеї представницького правління відбувається в період західноєвропейського Середньовіччя [1, с. 46; 4; 8, с. 218] та пов’язане із взаєминами усередині католицької церкви, а також
між містами і феодальними монархами, хоч деякі сучасні дослідники (як-от Б. Манен) схильні шукати його витоки ще в давньоафінській демократії [6, с. 15-16], поступово ця ідея набула характеру
концепції відповідального представницького правління, неодмінним елементом якого став парламент як вищий колегіальний та представницький орган нації.
Не дивлячись на велику кількість наукових досліджень, які окреслюють сутність представницької системи, народного представництва та його інваріанти, концепцій юридичної відповідальності
держави і парламенту, проблематика відповідального представницького правління як необхідної теоретико-правової основи для моделювання влади досі не стала загальновизнаною в юридичній науці,
хоч термін «представницьке правління [33], як пише французький дослідник П. Розанвалон, вперше був вжитий ще у листі американського політичного діяча О. Гамільтона у 1777 році [12]. Потім
вже більш систематично воно використовувалося на початку 1790-х років – в першу чергу відомими
мислителями Т. Пейном, Ж. Кондорсе, Е. Ж. Сійєсом. При цьому, Е. Ж. Сійєс у своїх «Основах суспільного устрою» розрізняв два тлумачення представницького правління, з яких тільки одне є демократичним, хоча обидва засновані на виборності і, отже, застосовні до великих і населених територій
[12]. В одному випадку мова йде про «заохочення партійних консультацій на місцевому рівні», в іншому – лише про «делегування представників в центральну асамблею» [7, с. 216].
У сучасній науці цей феномен аналізується переважно через призму демократичного дискурсу,
зокрема концепцій «конкурентної» демократії (як способу здійснення електоральної конкуренції
за владу) (Й. Шумпетер, Р. Даль, Дж. Сарторі, Дж. Х. Хеллоуел, Дж. Шапіро та ін.) та «учасницької» демократії (як спосіб забезпечення участі громадян в управлінні справами держави) (Дж. Дьюї,
Дж. Д. Коул, В. Остром, А. Турен та ін.) [7, с. 217], що збігається з оголошеним на початку статті
підходом авторів до визначення відповідального представницького правління як основи формування і функціонування всього механізму державної влади [12].
Мета статті. Метою даної статті є постановка проблеми про врахування у моделюванні сучасної держави двох тенденцій, пов’язаних із загостренням глобальних викликів і необхідністю
посилення державно-правового впливу на соціально-економічне, політико-правове та гуманітарне
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життя суспільства і людини, з одного боку, та збереження ліберальних цінностей організації і здійснення влади, з другого боку.
Основні результати дослідження. Відповідальне представницьке правління у найзагальнішому вигляді розглядається як система механізмів обмеження владного свавілля [9, с. 42]. У цьому
сенсі відповідальне представницьке правління слід вважати складовою частиною системи обмеження влади як більш широкого за змістом політико-правового феномену [10; 11, с. 47-54]. У межах
такого правління «для забезпечення легітимності публічної влади конституція виражає формалізацію повноважень і відповідальності органів публічної влади. Здійснення ефективного публічного
управління залежить від зворотних зв’язків із народом та визначення форми впливу народу на
управлінські рішення у суспільстві» [12, с. 266]. На нашу думку, сьогодні є підстави говорити про
те, що відповідальне представницьке правління не може бути обмежене тільки інститутом парламентаризму, має охоплювати також інститути президенства та місцевого самоврядування [13, с. 4750; 14, с. 27-34], а випливає із інституту відповідальності держави і місцевого самоврядування
перед суспільством, громадою і юдиною [15; 16].
При цьому, згідно з висновками американських учених, представницьке правління, визначене
конституцією і відповідальне перед народом на основі загального всенародного періодичного волевиявлення, взагалі належить до числа визначальних ознак конституціоналізму [17, с. 41-42; 18,
с. 62-63]. Нині, у контексті моделі відповідального представницького правління, зокрема, представництво та відповідальність тісно поєднуються в одному дискурсі західної політології та конституціоналістики [19; 20].
У зарубіжному праві представництво розглядається щонайменше у трьох основних значеннях:
як правовідношення; як функції представника у відповідному правовідношенні; як правовий інститут у цілому, що включає внутрішні та зовнішні форми представництва [21, с. 61]. Тому погодимося із влучним висловом Ф. Анкерсміта: «…без політичної репрезентації немає і народу як реальної
політичної єдності» [22, с. 28].
Категорія народного представництва є однією з провідних у теорії права та в теорії конституційного права, з якою пов’язується визнання народу суб’єктом права і суб’єктом влади, що є юридичною підставою самовизначення народу та його суверенітету, права народу на творення держави
та формування органів влади. З цією теорією тісно пов’язана категорія політичного представництва.
У сучасній науковій літературі виокремлюються два основних підходи до визначення суті
політичного представництва – широкий та вузький. У межах першого підходу до представницької системи включають усіх осіб (виборних та призначуваних членів законодавчих та виконавчих
органів), які приймають більшість рішень у формі законів або виконавчих розпоряджень, певним
чином відображаючи інтереси всього суспільства чи його окремих частин. При цьому компонентами структури політичного представництва виявляються практично всі органи влади та працюючі
в них посадові особи [24, с.13], проте, чи не головним недоліком цього широкого підходу є те,
що визначальною властивістю різні дослідники вважають якусь одну характерну рису, яка домінує
в системі народного представництва і при цьому мало у кого з них збігається [24, с. 14-15].
Дійсно представницька система виступає виключно то як функціонально єдина система установ, то як організована група людей, то як форма соціальності, то як процес пристосування одне
до одного думки більшості населення і державної політики [30, с. 13]. Характерною в цьому ключі
є теоретична конструкція, запропонована американською дослідницею Х. Піткін [29, с. 191], в інтерпретації якої представництво не позначає емпіричну реальність, а означає віртуальну передачу
влади [24, с. 13-14; 29, с. 191; 25, с. 64].
На відміну від політичного представництва, поняття «народного представництва» більш наочно
і конкретно вказує на реальне джерело влади, лакмусовий папірець для визначення рівня демократичності влади та політичного режиму держави [12]. Найширше виявляється народне представництво в парламентських республіках, провідною особливістю яких є верховенство парламенту
в системі органів державної влади [26].
Відтак, концептуально важливим є те, що народне представництво передбачає вираження інтересів народу. Воно обумовлене народовладдям, є відображенням участі в діяльності публічних
установ представників суспільства і підпорядковується конституційно-правовим принципам демократичного правління. Ще давньогрецькі (Анаксагор, Арістотель, Демосфен, Перикл, Платон, Протагор) та римські (зокрема Цицерон) мислителі вказували на необхідність народного представни-
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цтва як однієї з основ державного правління. За умови, якщо народ у державі має політичні права,
але не може (внаслідок значних територіальних просторів держави) скористатися ними безпосередньо, він обирає на певний термін представників, яким делегує свої повноваження, але не в повному обсязі, а частково (йдеться про існування референдуму) [27, с. 34]. З точки зору видатного
французького мислителя доби Просвітництва Ш. Л. Монтеск’є, яка нині є усталеною та класичною
в тлумаченні призначення і суті народного представництва, ідея такого представництва ґрунтується
на тому очевидному міркуванні, що оскільки народ безпосередньо не в змозі здійснювати законодавчу владу, він може робити це за допомогою своїх представників [28, с. 289]. Такі ж міркування,
на думку американської дослідниці Х. Піткін, були визначальними для О. Гамільтона, Дж. Джея
та Дж. Медісона. Отже, за Ш. Л. Монтеск’є, парламентарії є представниками народу в парламенті,
саме обрані депутати здатні найкраще обговорювати державні інтереси, а загальнодержавний представницький орган слід обирати для ухвалення законів та контролю за їх виконанням [28, с. 293].
Необхідність утвердження відповідального представницького правління обумовлена двома тенденціями. З одного боку, існує велика сила інерції та суспільного і індивідуального запиту на лібералізм влади, домінування інтересів приватної власності у системі економічних цінностей, в основі яких – ідеологія людиноцентризму та «мінімальної держави» і з якими сучасне суспільство
не хотіло б розпрощатися.
З другого боку, глобальні виклики обумовлюють необхідність розширення соціоцентризму
у функціонуванні державної влади та місцевого самоврядування, посилення державно-владного
впливу задля вирішення загальних проблем часом із одночасним обмеженням можливостей особи,
як це мало місце у протидії коронавірусу COVID-19, реакції західноєвропейських держав на масові
етнічні переселення з азіатських, близькосхідних та північно-африканських країн або необхідністю реагування держав щодо обмеження підприємницької діяльності у зв’язку із змінами клімату
та забрудненням довкілля. Отже, сучасній державі доводиться поєднувати у своїй діяльності ці дві
тенденції, але в обидвох випадках маємо справу з необхідністю утвердження відповідальності
держави перед суспільством і людиною, впровадження у практику здійснення влади позитивної
(перспективної) та ретроспективної відповідальності держави, яка може бути реалізована тільки
за умови відповідального представницького правління.
Висновки. Отже, панівною у сучасних демократичних державах є доктрина народного представництва, тісно пов’язана з концепцією народного суверенітету та принципом рівності громадян
у здійсненні їх політичних прав. Ключовою ознакою такого представництва є визначальна роль
прямих виборів як засобу кооптації народних представників до складу представницьких органів
влади [12]. На нашу думку, з відповідальним представницьким правління пов’язані нерозривно
принцип верховенства права, організація влади на засадах її поділу на гілки, обмеження влади
правом. У цій категорії логічно поєднується визнання народу суб’єктом права та суб’єктом влади,
який формує через систему народного представництва увесь механізм державної і самоврядної
влади, а також розуміння соціальної та юридичної відповідальності держави і муніципалітетів перед народом як сувереном, їх обов’язки забезпечувати правопорядок і захист прав і свобод людини
і громадянина та соціуму, в тому числі і в умовах нових глобальних викликів.
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Костицький В. В., Костицька І. О. Про дві тенденції становлення відповідального представницького
правління в сучасній державі
Автори поєднали свої попередні дослідження, присвячені проблемам народного представництва (І. Костицька) та дослідження народного представництва як форми реалізації влади народом, який розглядається не тільки
як джерело влади, але й як суб’єкт влади, що обумовило виокремлення представницької влади (парламент, президент, місцеве самоврядування) і функціональної влади (виконавча влада – державна і самоврядна, судова влада,
атестаційна влада і контрольно-наглядова влада) як нове бачення питань поділу влади (В. Костицький) у контексті
реалізації відповідального представницького правління.
Автори виходять з того, що явище народного представництва та парламентського представництва зокрема,
сучасний демократичний розвиток суспільства і держави немислимий без функціонування і подальшого вдосконалення системи представницької парламентської демократії, яка вбирає в себе ряд демократичних інститутів,
пов’язаних між собою механізмом вільних, рівних, загальних, періодичних виборів, що відбуваються шляхом
таємного голосування і проходять в атмосфері загальної політичної участі суб’єкта влади Українського народу –
виборчого корпусу, що передбачає високий загальнокультурний рівень нації. У рамках саме такої парадигми
розвитку суспільства і держави окреслився та викристалізувався сучасний концепт відповідального представницького правління.
Автори розглядають поняття, характерні риси та ознаки відповідального представницького правління. В статті також представлений короткий аналіз двох основних концепцій представництва: «концепції дії» та «концепції
правових відносин», за якими згідно з першою представництво інтерпретується як діяльність, тобто сукупність дій,
що полягають у здійсненні угод та інших юридичних дій однією особою (представником), який діє у межах повноваження від імені іншої особи – того, кого представляє (принципала), а за другою під представництвом вбачається
система відносин, побудованих на правових нормах і спрямована на реалізацію інтересів і цілей принципала.
Досліджуються проблеми поєднання політичного представництва і правового представництва у системі влади,
а також зарубіжний досвід, теорія і практика відповідального представницького правління на прикладі науково
теоретичного доробку відомих вчених та їх відображення у національному законодавстві різних держав. Автори приходять до висновку, що відповідальне представницьке правління може бути прочитане у сучасних умовах
як одна із підстав посилення державно-правового впливу на перебіг суспільних подій в умовах нових глобальних
викликів (змін клімату, масових переселень, світової пандемії, тероризму і т. п.).
Ключові слова: народне представництво, відповідальне представницьке правління, поділ влади, народ як суб’єкт
влади, глобальні виклики, представницькі органи влади, функціональна влада.

Kostytsky V. V., Kostytska I. О. On two trends in the establishment of responsible representative governance
in the modern state
The authors combined their previous studies regarding representative democracy and people’s representation
(I. Kostytska), as well as people’s representation as a form of exercise of power by the people, with the people considered
not only as a source of power, but also as a subject of power, leading to the separation of representative power (parliament,
president, local government) and functional power (executive power – state and self-governing, judicial authorities, assessment
authorities and supervisory authorities) as a new vision of issues of separation of powers (V. Kostytsky) in the context
of the responsible representative governance. The authors assume that the phenomenon of people’s representation and
especially of parliamentary representation, as well as modern democratic development of society and the state is inseparable
from the functioning and further improvement of the system of representative parliamentary democracy, which involves
a number of democratic institutions, interconnected by the mechanism of free, equal, general and periodic elections by
means of secret ballot voting and taking place in the atmosphere of general political participation of the subject of power
of the Ukrainian people – the electorate, which implies a high nationwide cultural level. Modern concept of responsible
representative governance has been outlined and crystallised within this paradigm of social and state development.
The authors examine the concepts, characteristics and attributes of a responsible representative governance. The article
also provides a brief analysis of two basic concepts of representation: the «concept of action» and «the concept of legal
relations»; the first concept interpreting representation as an activity, namely a set of actions consisting in the implementation
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of agreements and other legal actions by one person (the representative), performed within the scope of authority on behalf
of another person – the person he represents (the principal), whilst the second concept provides for a system of relations
founded on legal norms and aimed at realisation of the principal’s interests and goals.
This research also covers matters of combining political representation and legal representation in the system of powers,
as well as relevant foreign experience, theory and practice of responsible representative governance on the examples
of theoretical achievements of famous scholars reflected in the national legislation of different states.
Keywords: people’s representation, responsible representative governance, separation of powers, people as the subject
of power, global challenges.

DOI: 10.33663/2524-017X-2020-11-3

УДК 349.2(477)
Ольга Федорівна Андрійко,
завідувач відділу проблем державного
управління та адміністративного права
Інституту держави і права
імені В. М. Корецького НАН України,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України
Володимир Петрович Нагребельний,
заступник директора по науковій роботі
Інституту держави і права
імені В. М. Корецького НАН України,
кандидат юридичних наук,
член-кореспондент НАПрН України

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ДОКТРИНА
І СУЧАСНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Постановка проблеми. Важливою складовою будь-якою наукового дослідження (у тому числі
дослідження як сукупності наукових знань про адміністративно-правову доктрину) є пізнавальні аспекти, що дають можливість розглянути досліджуване явище в процесі його розвитку, змін
і здобутків та особливості формування. В процесі такого дослідження є можливість виявити і про
аналізувати становлення та розвиток такої галузі права, як адміністративне право. Даний підхід дає
можливість узагальнити теоретико-правові дослідження, що проводилися в минулому, встановити
особливості доктринального розвитку галузі адміністративного права на сучасному етапі розвитку,
спрямувати результати теоретичних наукових досліджень у практику створення відповідного адмі
ністративного законодавства.
Актуальність наукового пізнання закономірностей сучасного розвитку галузі адміністративного
права обумовлено особливостями цієї галузі права, яка розвивається під впливом різноманітних
факторів політичного, державно-правового і громадського життя і набуває нових сутнісних характеристик.
У демократичному суспільстві, яке сьогодні будується в Україні, наука адміністративного права
має формувати нові форми і напрями державного управління, діяльності органів виконавчої влади,
подальшого створення якісно нового правового режиму регулювання відносин як у самій системі
виконавчої влади та з іншими державними інституціями, так і відносинах з громадянами та господарюючими суб’єктами. Адміністративному законодавству належить важливе місце у правовій
системі України, оскільки воно забезпечує реалізацію державної політики у відповідній сфері.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми і шляхи розвитку науки адміністративного права останні двадцять років активно досліджувалися вченими-адміністративістами, кожен
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із яких вніс певний вклад в її розвиток. Результатами таких досліджень стали оновлені підходи
до визначення предмета і методу, формування нових правових інститутів та принципів адміністративного права. Свого часу питання нової доктрини адміністративного права, визначення концептуальних напрямів його розвитку та адміністративно-правових досліджень були задекларовані в Концепції адміністративної реформи в Україні. Метою реформи адміністративного права як галузі
права і галузі юридичної науки визначалось переосмислення науково-методологічних засад його
в умовах утвердження нових політико-ідеологічних та соціально-економічних орієнтирів розвитку
українського суспільства, трансформації змісту і системи адміністративного законодавства.
Метою дослідження є здійснення аналізу наукових поглядів вчених-правознавців на сучасний
стан розвитку науки адміністративного права та адміністративного законодавства, узагальнення
наукових поглядів науковців і практиків, а також розгляди перспектив подальшого вдосконалення
адміністративного законодавства.
Основні результати дослідження. Упорядники «Антології української юридичної думки», розглядаючи питання розвитку адміністративного права, зазначають, що «традиції вітчизняної адмі
ністративно-правової думки сягають своїм корінням сивої давнини» [1, с. 7].
Слід погодитися із упорядниками цього видання щодо ідейно-теоретичної спадщини попередніх поколінь українських правознавців, яка має важливе значення і для сучасної адміністративноправової науки. Слушно стверджується, що «сучасні пропозиції загалом не порушують принципову
спрямованість тлумачення адміністративного права, що обстоювали наші попередники – це забезпечення демократичного режиму взаємодії держави з громадянським суспільством в інтересах
створення необхідних умов для утвердження пріоритету прав і свобод громадян, ефективної охорони і захисту їх інтересів і безпеки» [2, с. 27].
Ідеї українських правознавців-адміністративістів минулого є важливими і для нашого сьогодення – нинішнього етапу українського державотворення.
Ще у 1998 році на науково-теоретичній конференції «Адміністративне право: сучасний стан і напрями реформування» йшлося про концептуальні зміни сфери адміністративно-правового регулювання. Концепція адміністративної реформи в Україні, схвалена Указом Президента України від 22 липня 1998 року, знайшла свою реалізацію у нормативно-правових актах, які були прийняті у розвиток
положень цього документа, і сприяла подальшому реформуванню адміністративного права.
Українська юридична наука за останні роки здійснила певні кроки на шляху подальшого розвитку адміністративного права та дослідження умов, що вплинули і впливають на його подальше становлення. Теоретичні розробки були спрямовані на вирішення теоретичних та практичних завдань
адміністративного права і законодавства. Трансформація адміністративного права та адміністративного законодавства в сучасних умовах відбувається як за змістом, так і за їх цільовою спрямованістю. Зміни ці обумовлені специфікою публічно-правової діяльності, яка стає все складнішою
і наукоємною, пов’язаною із досягненнями інших наук, із сучасними методами впливу держави
та громадянського суспільства на вирішення складних соціальних проблем. Розвиток адміністративного права характеризується посиленням зв’язків теорії держави і права з реаліями суспільного
розвитку, які і диктують необхідність переосмислення теоретичних засад цієї галузі.
Те, що адміністративне право України сьогодні не в повній мірі відповідає цивілізаційним стандартам громадянського, правового, демократичного, соціального суспільства в умовах постійного
розвитку системи, завдань, функцій і змісту державного управління, не викликає сумнівів. В сучасному адміністративному праві України, на наш погляд, недостатньо реалізується і адаптується формат людиноцентризму. Тому створення сучасної теорії адміністративного прав потребує уточнення
його соціальної ролі і призначення, предмета і методу, завдань науки і галузі права, методології
досліджень, уточнення його понять, виділення нових підгалузей і інститутів адміністративного права, уточнення його системи і структури, вивчення проблем виділення із системи адміністративного
права нових галузей права і правової науки [3, с. 167]. Така позиція відображає сутність завдань, що
стоять перед науковою спільнотою. Адміністративне право має базуватися на сучасних ідеях, а наукова доктрина розвитку адміністративного права повинна розглядатися як сукупність теоретичних
ідей і поглядів на цілі, завдання, принципи, складові частини, головні напрями і шляхи розвитку
адміністративного права та його найважливішої складової – адміністративного законодавства.
Адміністративно-правова доктрина, як слушно зауважував професор В. Б. Авер’янов, створює
теоретичні засади впровадження адміністративних норм у правову дійсність, структуруються тео
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рії, зокрема, адміністративно-правового моделювання і прогнозування, а це дає адміністративно
правовій доктрині здатність бути теоретичною основою державної політики у сфері адміністративно
правового моделювання [4].
Доктринальні підходи до сучасних адміністративно-правових процесів дають можливість наукового осмислення та теоретичного обґрунтування процесів, що відбуваються у сфері державного
управління та діяльності державного апарату.
Адміністративне право як найбільш розгалужена система нормативних приписів потребує адекватного підходу до, здавалось би, аксіоматичних положень юридичної науки з точки зору сучасних
державно-правових реалій. Дослідницька складність полягає, перш за все, у тому, що адміністративне право знаходиться в стані досить відчутної трансформації, що є загальною тенденцією не тільки
в Україні, а й в інших країнах. У багатьох дослідженнях констатується поступова зміна функціонального призначення адміністративного права. Воно стає не стільки правом, що забезпечує виконання законів, але й правом, що до певної міри самостійно регулює відповідні відносини, які не врегульовані на законодавчому рівні, або врегульовані неповно чи врегульовані суперечливо [5, с. 16].
Нинішній етап адміністративно-правового регулювання в Україні характеризується тим, що результати теоретичних розробок вчених-адміністративістів безпосередньо пов’язані з практичними
і перспективними завданнями, які мають вирішувати органи публічної влади та інші суб’єкти адмі
ністративного права. Принциповий підхід тут полягає у тому, що норми адміністративного права
продукують адміністративно-правові відносини нового типу. Крім того, слід погодитися з авторами, які наголошують, що «завдання адміністративного права не варто обмежувати лише реалізацією та захистом прав людини і громадянина» [6, с. 22]. Ці відносини спрямовані насамперед
на ефективне функціонування адміністративної сфери, забезпечення розвитку державних інституцій, зміцнення обороноздатності країни, протидію агресії з боку Російської Федерації, розвитку
економіки та інших сфер життєдіяльності держави. З боку органів публічної адміністрації істотне
реформування вітчизняної адміністративно-правової сфери – це не просто далекосяжний намір
чи бажання, а нагальна необхідність, котра органічно пов’язана з євоінтеграційним вибором України, конвергенцією адміністративного права з іншими галузями права.
При визначенні шляхів і напрямів подальшого розвитку адміністративного законодавства
в Україні слід виходити з того, що воно регулює значну кількість (найбільшу) відносин, які виникають у суспільстві і безпосередньо пов’язані із діяльністю органів виконавчої влади (органів
публічної адміністрації) та життям людей і їх відносинами з владними органами.
Адміністративне законодавство, зважаючи на потреби належного врахування умов і факторів
сьогодення, як зазначалося в Концепції реформування адміністративного права, повинне мати єдину цілісну спрямованість, бути концептуально обґрунтованим, логічно несуперечливим, методично і термінологічно уніфікованим. Тобто йдеться про системність формування та удосконалення
адміністративного законодавства.
Сьогодні адміністративне законодавство у певній мірі ще відстає від вимог сучасності, існуючих загроз і викликів. Спостерігається ситуація, коли адміністративно-правове регулювання відносин зазнає суттєвих змін, однак зміни в законодавство нерідко вносяться на основі домінування
суб’єктивних факторів, без належного осмислення та наукового аналізу.
На окремі питання недосконалості законодавчих актів вказувалося при обговоренні Стратегії
реформування державного управління [7], наукових конференціях, форумах та інших спільних зустрічах практиків і науковців з представниками державних органів.
Вирішення завдань удосконалення чинного адміністративного законодавства шляхом його зміцнення, доповнення і систематизації потребує переосмислення існуючих концептуальних підходів
та оновлення ключових доктринальних параметрів. Одним з основних аспектів, який має засадниче значення для формування розглядуваного концептуального підходу, є так званий аксіологічний
(ціннісний) аспект. Він, як відомо, пов’язаний із визначенням суспільної цінності того чи іншого
явища, а у нашому випадку – соціальної цінності адміністративного права. Вказаний аспект має
особливе значення саме для адміністративного права та його найважливішої складової – адмі
ністративного законодавства. Адже в процесі історичної еволюції цієї галузі – від її прообразу у вигляді так званого «поліцейського права» до сучасного стану – в різних країнах акценти в ціннісній
характеристиці вказаної галузі змінювались від суто державно-управлінських до правоохоронних,
а пізніше – і до правозахисних.
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Варто зазначити, що зростання кількості нормативно-правових актів в умовах швидкого розвитку інформаційних технологій і різних доступних форм використання сучасних технічних засобів
у інформаційному середовищі створює певні проблеми. Йдеться про те, що безперервні доповнення та внесення змін до нормативно-правових актів при всій їх відкритості і доступності становлять
проблеми їх застосування. Така ситуація, наприклад, спостерігається із Законом України «Про державну службу», зміни та доповнення до якого вносилися зазвичай зі змінами керівника даної інституції. Загострюється проблема інтеграції множинності актів, що стосується дотичних проблем.
Прийняті закони, які хоч і є на часі, однак ще недостатньо забезпечені механізмом їх реалізації,
або ж такими, що потребують доповнень або змін. Отже, за умови суттєвого оновлення законодавчої бази має бути концептуальне бачення та мета правового регулювання, співвідношення з іншими нормативно-правовими актами. Особлива увага сьогодні має бути приділена адміністративно
процедурному законодавству. У вже згадуваній Концепції реформи адміністративного права
України, в Переліку законодавчих актів, які необхідно розробити, йшлося про Адміністративно
процедурний кодекс України, оскільки процедурна складова адміністративного законодавства
є найменш розвиненою. За роки, що минули, відбулися суттєві зміни щодо правової регламентації
адміністративних процедур. Затим такі зміни не відзначалися системністю та взаємоузгодженістю.
Вони були позбавлені органічної єдності і регулювалися на рівні відповідного державного органу
чи галузевої системи органів актами різної юридичної сили.
Сьогодні відбулися зміни у баченні змісту юридичного акта, який має унормувати адміністративні процедури.
Відсутність загального правового акта про адміністративну процедуру та нагальна потреба
її регулювання зумовили закріплення адміністративно-процедурних норм у законодавчих актах,
що регулюють окремі напрями діяльності органів виконавчої влади. Зокрема, йдеться про регулювання процедури надання громадянам адміністративних послуг, зверненні до державних органів,
доступу до публічної інформації в загальних законодавчих актах. Проте правове регулювання адмі
ністративної процедури не вичерпується законодавчими актами. Воно має місце і в підзаконних
нормативно-правових актах. Відсутність в Україні базового закону «Про нормативно-правові акти»
є одним із об’єктивних чинників особливої ролі та місця підзаконних нормативно-правових актів
у практичному правозастосуванні. Виходячи із загальнотеоретичних постулатів, такі акти мали
лише б деталізувати та конкретизувати положення законів (кодексів) там, де законодавчого регулювання недостатньо. На практиці ж вони нерідко фактично замінюють норми закону, і це особливо
видно на прикладі джерел права адміністративної процедури.
У Стратегії реформування державного управління на 2016-2020 роки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р, пріоритетним завданням було
визначено розроблення законопроєкту про адміністративну процедуру.
При цьому слід зазначити, що підготовка законопроєкту про адміністративну процедуру (попередньо він мав назву «Адміністративно-процедурний кодекс») почалася майже 20 років тому.
Періодично законопроєкт подавався різними складами уряду до парламенту. Доопрацювання законопроєкту періодично відбувалося робочою групою Міністерства юстиції України за участі провідних зарубіжних експертів, потім він знову повертався на доопрацювання. При цьому експертами
різних рівнів відзначалася концептуальна збалансованість та виваженість законопроєкту.
Висновки. На основі аналізу доктринальних підходів розвитку науки слід констатувати,
що на сучасному етапі становлення громадянського суспільства необхідним є пошук оптимальної
моделі правового регулювання відносин в системі органів виконавчої влади, а також з громадянами та суб’єктами господарської діяльності в умовах сучасної реальності. Нові ідеї, теоретичні
конструкції доктрини адміністративного права мають стати основою для формування правил поведінки суб’єктів адміністративно-правових відносин та їх закріплення у відповідних нормах адмі
ністративного законодавства. Останнє сьогодні перебуває на етапі постійних змін, які не завжди
є достатньо виправданими і обґрунтованими, а лише змінами заради змін.
Список використаних джерел
1.

●

Антологія української юридичної думки : в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Київ : Видавничий дім «Юридична книга», 2003. Т. 5: Поліцейське та адміністративне право / упоряд.: Ю. І. Римаренко,
В. Б. Авер’янов, І. Б. Усенко; відп. ред.: Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов. 600 с.

АЛЬМАНАХ ПРАВА 2020 Випуск 11
●

●

●

25

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Там само.
Правова доктрина України : у 5 т. / редкол.: В. Я. Тацій (голова) та ін. Харків : Право, 2013. Т. 2: Публічноправова доктрина України / за заг. ред. Ю. П. Битяка. 864 с.
Авер’янов В. Б. Оновлення доктринальних засад українського адміністративного права у світлі євроінтеграційних вимог. Юридична Україна. 2010. № 4.
Кубко Є. Б. Адміністративне право і сучасний доктринальний плюралізм. Проблеми розвитку адміністративного і фінансового права в умовах сучасних реформаційних процесів: матеріали Всеукраїнського круглого
столу (м. Київ, 1 листопада 2019 р.) / за заг. ред. О. Ф. Андрійко. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2019. 304 с.
Бойко Ірина. Доктринальні ідеї та цілі адміністративного права. Право України. 2019. № 5.
Стратегії реформування державного управління / Урядовий портал. URL: htttp://instzak.rada.gov.ua

References
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

 ntolohiia ukrainskoi yurydychnoi dumk y: v 6 t. / redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova) ta in. Kyiv Vydavnychyi dim
A
«Iurydychna knyha», 2003. T. 5: Politseiske ta administratyvne pravo / uporiad.: Yu. I. Rymarenko, V. B. Averianov,
I. B. Usenko; vidp. red.: Yu. I. Rymarenko, V. B. Averianov. 600 s.
Tam samo.
Pravova doktryna Ukrainy : u 5 t. / redkol.: V. Ya. Tatsii (holova) ta in. Kharkiv : Pravo, 2013. T. 2: Publichnopravova doktryna Ukrainy / za zah. red. Yu. P. Bytiaka. 864 s.
Averianov V. B. Onovlennia doktrynalnykh zasad ukrainskoho administratyvnoho prava u svitli yevrointehratsiinykh
vymoh. Yurydychna Ukraina. 2010. № 4.
Kubko Ye. B. Administratyvne pravo i suchasnyi doktrynalnyi pliuralizm. Problemy rozvytku administratyvnoho
i finansovoho prava v umovakh suchasnykh reformatsiinykh protsesiv: materialy Vseukrainskoho kruhloho stolu
(m. Kyiv, 1 lystopada 2019 r.) / za zah. red. O. F. Andriiko. Kyiv : In-t derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho
NAN Ukrainy, 2019. 304 s.
Boiko Iryna. Doktrynalni idei ta tsili administratyvnoho prava. Pravo Ukrainy. 2019. № 5.
Stratehii reformuvannia derzhavnoho upravlinnia / Uriadovyi portal. URL: htttp://instzak.rada.gov.ua

Андрійко О. Ф., Нагребельний В. П. Адміністративно-правова доктрина і сучасне адміністративне
законодавство
У статті досліджено існуючий стан доктрини адміністративного права як однієї з провідних галузей в правовій
системі України, визначено особливості цієї галузі права та її розвиток і набуття нових сутнісних характеристик під
впливом різноманітних чинників політичного, державно-правового і суспільного життя. Зроблено акцент щодо безпосереднього впливу адміністративно-правової доктрини на вдосконалення адміністративного законодавства, яке на
даний час не в повній мірі відповідає цивілізаційним стандартам громадянського, правового, демократичного, соціального суспільства в умовах постійної трансформації системи, завдань, функцій і змісту державного управління. Наголошено на необхідності випровадження ідеології людиноцентризму в практику адміністративного правотворення в частині реалізації та захисту конституційних прав і свобод громадян у їх відносинах з державою і державним апаратом.
Ключові слова: правова доктрина, адміністративно-правова доктрина, державне управління, ідеологія людиноцентризму, адміністративне законодавство.

Andriyko O. F., Nagrebelnyi V. P. Administrative and legal doctrine and modern administrative legislation
In the article the present state of the doctrine of administrative law as one of the most important sectors in the legal
system of Ukraine. The features of this branch of law and tendencies of its development and the acquisition of new
essential characteristics under the influence of various factors of political, state-legal and public life.
The focus is on direct influence of administrative law doctrine for updates of administrative law. As shown
by the analysis, at present it does not fully conform to standards of civilization civil, legal, democratic and social society
in the conditions of constant transformation of public administration system in transition.
Separately, the necessity of a gradual introduction of ideology into the practice of domestic administrative law
in the implementation and protection of constitutional rights and freedoms of citizens in their relations with the state
and the state apparatus.
Particular attention is paid to the analysis of the current administrative legislation of Ukraine, its convergence with
other sectors of the domestic legislation and European Union law.
It is noted that the increase in the number of administrative-legal acts in the rapid development of information technology
and the various available forms of the use of modern technical means in the information environment creates certain
problems. It is that continuous additions and amendments to relevant legal acts in all their openness and accessibility
are difficult in their application. Also exacerbated the problem of integration of multiple acts that relate to tangential
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issues. Enacted legislation (including in respect of administrative-legal sphere), though timely, however, still not provided
a mechanism for their implementation, or are those that require additions or changes.
The conclusions reflect the results of the study and separately stated that the matter of updating the administrative law
doctrines, ideas, theoretical constructs, representation of the directions of development of society, the state and public
administration, building and activities of the Executive authorities and their relations with citizens and non-state entities
should be the subject of ongoing research and discussions, public discussions. The same applies to the ways and prospects
of improvement of administrative legislation and the feasibility of its systematization and codification.
Keywords: legal doctrine, administrative-legal doctrine, public administration, ideology of anthropocentrism,
administrative legislation.
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Доктринальні підходи до з’ясування сутності
та змісту правових актів судової влади
Постановка проблеми. Входження України до європейського правового простору, застосування практики Європейського суду з прав людини зумовило поступове проникнення прецедентних
засад у національну правову систему, в тому числі шляхом розвитку правової доктрини, появи
нових форм права, зміни чинного законодавства, системи джерел права, зв’язків та співвідношення
між ними. Зазначені зрушення внесли корективи і у процес судового правозастосування. Здобутий
наразі досвід свідчить як про підвищення ефективності судової влади, так і про низку проблем та
ризиків, які виникли у зв’язку зі змінами. Тому зазначені процеси потребують наукового осмислення та конкретних пропозицій. В цьому аспекті слушною видається теза С. Шевчука про те,
що необхідність зміцнення судової влади в Україні, реалізація принципів правової визначеності,
рівності, довіри до права та єдності судової практики вимагає посилення уваги юридичної науки
до явища нормативності актів судової влади (правозастосовних) не лише з метою позбавлення від
догм формалізму та ілюзій радянського минулого, але й для ефективного практичного вирішення
проблем вітчизняного правозастосування [9, с.135].
Першочергово йдеться про з’ясування сутності, змісту та призначення правових актів судової
влади у національному правопорядку загалом та системі права зокрема.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначена проблематика не є новою для вітчизняної
та зарубіжної юридичної науки та вже отримала певний аналіз у працях М. Й. Байтіна, С. В. Васільєва, М. М. Вопленка, С. К. Загайнової, В. В. Ількова, М. В. Кармаліти, Д. М. Лилака, М. М. Марченка, Ю. А. Тихомирова, І. В. Решетнікової, В. В. Решоти, Г. О. Христової, С. В. Шевчука та ін.
Сутнісно, щодо з’ясування юридичної природи правових актів судової влади, необхідно зазначити, що у відносно недалекому минулому, а саме протягом ХХ століття і дотепер, предметом наукових досліджень в даному аспекті були сутність, зміст, призначення революційної правосвідомості
як джерела права, коли нею керувались при вирішенні судами справ по суті; судової правотворчості загалом; постанов пленуму верховного та спеціалізованих вищих судів; судового преценденту як джерела права у країнах англо-саксонської та романо-германської правових систем; місця
рішень ЕСПЛ у правовій системі України; судової практики; судової доктрини; правових позицій
Верховного Суду; юридичної сили висновків Верховного Суду і т. ін. Тобто спектр проблематики
є дуже широким та охоплює різні за своєю природою явища та процеси. При цьому невиправдано
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поза увагою вчених тривалий час залишалось вивчення виникнення, сутності, прояву та значення
судової доктрини у правовому регулюванні суспільних відносин. Загалом протягом тривалого часу
сформувалася та ствердилася доктрина сталої судової практики, згідно з якою правові акти судової
влади мають нормативний зміст.
Наразі аналіз здобутків юридичної науки та юридичної практики свідчить про відсутність
єдиного підходу у правозастосуванні до судової практики, актів судової влади через правову невизначеність, в даному випадку – неоднозначність положень чинного законодавства України щодо
їх юридичної сили та обов’язковості до виконання. У зв’язку з цим увагу привертають окремі
новели чинного законодавства України, зокрема введення в законодавче поле такого інституту,
як «зразкова справа», надання постановам Верховного Суду обов’язкового до виконання значення.
Відповідно, метою нашого дослідження є з’ясування юридичної природи сутності, змісту та юридичної сили правових актів судової влади на сучасному етапі розвитку правопорядку в Україні [7].
Основні результати дослідження. Необхідно звернути увагу на нещодавнє оновлення процесуального законодавства. Такою зміною, наприклад, є запозичення з юридичної практики зарубіжних країн та введення в адміністративний процес поняття зразкових справ, порядку їх розгляду
та винесення рішення.
Згідно з п. 22 ст. 4 Кодексу адміністративного судочинства України зразкова адміністративна
справа – це типова адміністративна справа, прийнята до провадження Верховним Судом як судом
першої інстанції для постановлення зразкового рішення. Параграфом 3 цього ж Кодексу визначено порядок розгляду типових та зразкових справ. При цьому кількість таких справ для визнання
їх типовості не визначено, тому суд на власний розсуд визначає їх достатність для звернення до ВС.
Не вдаючись до детального аналізу порядку розгляду та прийняття рішення у зразковій справі,
необхідно наголосити, що за результатами розгляду зразкової справи ВС приймає рішення, обов’я
зкове для врахування при розгляді справ, які аналогічні тій, по якій прийнято рішення. У рішенні
по типовій справі ВС зазначаються ознаки, якими наділена ця категорія типових справ. Це важливо
для визначення судами ознак типовості, за якими вже є зразкові рішення. Також у рішенні вказуються обставини, які тягнуть за собою аналогічне застосування норм, а які обставини навпаки –
відхилення від аналогічного застосування норм. Крім того, у зразковій справі суд вказує, як правильно застосовувати норми, які використовуються для аналогічних справ. Рішення у зразковій
справі може бути оскаржено в апеляційному порядку, в такому випадку розглядом буде займатися
Велика палата Верховного Суду. У касаційному порядку типову справу може бути оскаржено тільки в деяких випадках: якщо справу не визнано типовою згідно з ознаками такої справи; якщо судом
розглянуто як типову справу, яка не відповідає його ознакам; якщо судом не враховано рішення
по зразковій справі [10].
Упродовж 2019 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглядав
28 зразкових справ. У 13 справах відмовлено у відкритті провадження, в 1 справі провадження
закрито, по суті розглянуто 9 справ. У 2019 році набрали чинності 2 рішення, ухвалені у 2018 році,
та 3 рішення – ухвалені у 2019 році [2].
На думку Верховного Суду, інститут зразкових справ дає можливість швидше впоратися з навантаженням суду та забезпечує принцип правової визначеності. Основна мета в тому, щоб громадяни України в типових справах отримали якнайшвидше ефективний судовий захист і справи були
динамічно розглянуті судами першої інстанції, для яких взірцем є зразкова справа. Зразкові рішення мають застосовувати всі суб’єкти владних повноважень [2].
В аспекті нашого дослідження необхідно наголосити, що відповідно до ч. 3 ст. 291 Кодексу
адміністративного судочинства України при ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає
ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи,
суд має враховувати правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.
У зв’язку з цим виникає запитання: як необхідно тлумачити словосполучення «суд має враховувати»? Адже при винесенні рішення по конкретній справі суддя має керуватись відповідним чинним законодавством та чи або рішенням Верховного Суду у зразковій справі. До того ж, рішення
Верховного Суду у зразковій справі – це судовий прецедент чи судова практика, чи судова доктрина
і яка його юридична сила? Яка кількість справ є достатньою для визнання її типовою для передачі
до Верховного Суду? Чи є у суду дискреційні повноваження в частині визначення справи типовою?
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Тобто наразі зазначені законодавчі положення не дають відповіді на ці питання і тому потребують
тлумачення. На нашу думку, першочергово слід визначити співвідношення таких понять, як судовий прецедент, судова практика, судова доктрина та рішення у зразкових справах.
Як відомо, судова практика створюється в результаті правозастосовної діяльності суду
та поділяється на первинну, прецедентну та керівну. Прецедентна практика є досвідом застосування законодавства, вираженим в постановах та визначеннях вищих судових органів з конкретних
справ, що мають принциповий характер (тобто з таких справ, які найбільш гостро виявляють спірні
питання застосування закону, які по-різному вирішуються нижчими інстанціями). Така практика
дає прецедент тлумачення застосування права, який не створює нових норм права, здійснює роз’я
снення вже існуючої норми права із створенням певного сталого положення про застосування норми права з аналогічних справ. Керівна практика включає в себе досвід застосування законодавства,
що виражений в особливих актах вищих судових та інших юрисдикційних органів (постановах
Пленуму Верховного Суду (змінено автором)), в яких ці практики узагальнено та сформульовано
у вигляді конкретизуючих норму приписів. Це найвища форма практики, якій надається керівне
значення [1, с. 340-341]. Але в будь-якому випадку судова практика – це результат тлумачення
судом сутності та змісту норм права щодо конкретних випадків. Таким чином відбувається розкриття, конкретизація змісту цієї норми права у вигляді правової позиції (положень нормативного
змісту) суду, яка викладається у мотивувальній частині рішення.
Загальноприйнятою є концепція, згідно з якою судовий прецедент – це прийняте з конкретної
справи, яке набрало чинності, рішення суду або постанова вищої судової інстанції за результатами
узагальнення судової практики, яке в подальшому при розгляді аналогічних справ застосовується
в якості джерела права у формально-юридичному розумінні у країнах, що належать до сім’ї загального права. Відповідно судовий прецедент є похідним від судової практики, одним із її результативних проявів, яка має більш широкий спектр об’єктивації.
Щодо судової доктрини, то вона виникає в результаті тлумачення норм права уповноваженими суб’єктами – судами. І саме завдяки такій діяльності виробляються загальносприйняті підходи до вирішення конкретних справ по суті. Але за одних обставин судова доктрина стає судовим
прецедентом, а за інших – має рекомендаційний, роз’яснювальний характер. Крім того, з позицій
теорії права, важливо розуміти співвідношення понять «правова доктрина» та «судова доктрина».
Зокрема, природа правової доктрини полягає передусім у тому, що вона є результатом пізнання
правової науки, її невід’ємною структурною частиною [3, с. 56]. Судова доктрина є результатом
правотлумачної діяльності уповноважених суб’єктів.
Виникнення правової доктрини починається з висунення ідей, підходів до розв’язання певної
правової проблеми та їх розвитку. В результаті формується концептуальний підхід, вчення або тео
рія, які далі можуть бути чинником правотворення, правотворчості, законотворчості, правозастосування. Судова доктрина виникає в результаті правозастосування, коли суддя встановлює фактичні
обставини справи, здійснює їх юридичну кваліфікацію та вирішує справу по суті. Відповідно, в ході
розгляду типових справ суддя керується попереднім досвідом та, зазвичай, приймає аналогічне рішення. Таким чином здійснюється формування типового, одноманітного концептуального підходу
до вирішення аналогічних справ суддею, виникає т. зв. судова доктрина, яка залежно від об’єктивації може мати обов’язковий чи рекомендаційно-роз’яснювальний характер.
Незалежно від сутності та змісту тієї чи іншої правової доктрини, вона не має юридичної сили,
тобто обов’язкового значення для виконання. Важливою складовою доктрини є аргументація, доказовість її тверджень, що, власне, визначає її як науково-правову [3, с. 56]. Зазвичай одночасно
виникає та співіснує чимало наукових концепцій, спрямованих на розв’язання однієї проблеми.
Це конкуруючі доктрини. При цьому вони співіснуть, мають як прихильників, так і опонентів. Положення правової доктрини можуть базуватися на філософських, загальнонаукових та конкретно
наукових методах дослідження, містити ідеї чи концепції, які суперечать положенням чинного
законодавства. На відміну від цього, в результаті вирішення типових справ і прийняття типових
рішень суд не може вийти за межі чинного законодавства.
Суб’єктами вироблення правової доктрини можуть виступати науковці, практикуючі юристи за власною ініціативою або за родом діяльності в ході наукової діяльності в наукових установах або закладах вищої освіти. Основна особливість доктринального тлумачення полягає
не в тому, що воно здійснюється особами, наділеними вченими ступенями і званнями [8, с. 228].
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У цьому зв’язку варто також зазначити, що доктринальне тлумачення одночасно є і професійним,
лише з тією відмінністю, що здійснюється воно на більш високому рівні, із залученням наукових
засобів, методів і сучасних досягнень науки [3, с. 60].
На відміну від цього, суб’єктами формування судової доктрини є судові органи, окремі судді, тобто спеціально уповноважені особи, професійні здібності яких відповідають законодавчо визначеним вимогам, що висуваються для зайняття посади судді. При цьому, що дуже важливо, часто судді
мають науковий ступінь та вчене звання, іноді поєднують свою діяльність з викладацькою чи науковою роботою. У перспективі запровадження електронного суду та штучного інтелекту судова
практика зазнає сутнісних і якісних змін, що також потребуватиме наукового осмислення. Зокрема,
система штучного інтелекту аналізує судову практику, формує конкретні структуровані бази даних.
Апеляційну скаргу, яку отримує суддя, система аналізує, знаходить за ключовими словами релевантну судову практику, та фактично пропонує проєкт рішення з огляду на існуючі правові позиції
[6, с. 135].
Отже, судова практика – це результат правозастосовної діяльності суду, що знаходить прояв у таких правових актах: постановах пленуму вищих судів, рішеннях у зразкових справах, узагальненнях
судової практики, інформаційних листах, судових рішеннях, яким надається різна юридична сила,
що визначає їх загальнообов’язковість при вирішенні аналогічних справ. Відповідно, в ході такої
діяльності суду виробляються концептуальні підходи до вирішення певних категорій справ, відповідно виникає судова доктрина. Судовий прецедент – церезультат діяльності судів вищих інстанцій з розгляду та вирішення справ. Таким чином, згадані правові акти – це різні види об’єктивації
судової практики, яка в цьому випадку щодо них виступає первинним та родовим поняттям.
Щодо юридичної сили правових актів суду, то насамперед вона визначається ієрархією судових
органів. З іншого боку – одні з них мають суто рекомендаційний характер, інші – загальнобов’я
зкове значення. При цьому необхідно зазначити, що обов’язковість актів судової влади встановлюється, як правило, не законом, а самою судовою владою з метою забезпечення вимог здійснення
правосуддя та судовою охороною принципів права конституційного рівня [9, с. 135].
У зв’язку з цим в юридичній науці вже майже століття не вщухають дискусії (С. Н. Братусь,
А. Б. Венгеров, І. В. Решетнікова, Г. А. Жилін, Р. З. Лівшиц, В. В. Ільков та ін.) щодо необхідності
законодавчого визнання та закріплення за судовою практикою – правовими позиціями суду вищої
інстанції – постановами Верховного Суду, статусу джерела права у формально-юридичному розумінні. Серед аргументів: рівність всіх гілок державної влади, які є самостійними та мають державно-владні повноваження. Тому і судова влада апріорі має право приймати нормативно-правові
акти у сфері наданих їй повноважень. Це також підтверджують положення чинного законодавства України. Зокрема, згідно зі ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» висновки
щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх
суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт,
що містить відповідну норму права. Крім того, висновки щодо застосування норм права, викладені
у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.
На думку окремих науковців, ті акти, в яких містяться правові висновки про порядок застосування норм права – постанови Верховного Суду, постанови Пленуму Верховного Суду та Вищих
спеціалізованих судів та узагальнення судової практики – мають статус джерела права: постанови
Верховного Суду, в яких містяться висновки щодо застосування норм права (з прийняттям нової
редакції КАС України – рішення Верховного Суду у типовій чи зразковій справі); судові акти вітчизняних судів – постанови Пленуму Верховного Суду України, Пленумів Вищих спеціалізованих
судів, листи та узагальнення Верховного Суду України, Верховного Суду України та Вищого адмі
ністративного суду України, в яких надається тлумачення норм права та висновки щодо їх застосування [4, с. 35].
Відповідно, в Україні, характерні ознаки правової системи якої визначають її як країну романо
германської правової сім’ї, суд не має правотворчих повноважень та, відповідно суд не створює
нових норм права, а судовий прецедент не визнається як джерело права. Але фактично, згідно
з чинним законодавством рішенням Верховного Суду, постановам вищих судів надається загальнообов’язкове значення та статус джерела права у формально-юридичному розумінні. Зазначене також підтверджується можливістю скасування рішення суду, у випадку, коли суддя при вирішенні
справи не урахував постанову Верховного Суду або рішення у зразковій справі. Зокрема, відповід-
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но до п. 4 ст. 263 Цивільного процесуального кодексу України «Законність і обґрунтованість судового рішення»: при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує
висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.
Серед підстав для повного або часткового скасування рішень і передачі справи повністю
або частково на новий розгляд або для продовження розгляду ч. 5 ст. 411 ЦПК зазначено: «Висновки суду касаційної інстанції, в зв’язку з якими скасовано судові рішення, є обов’язковими для суду
першої чи апеляційної інстанції під час нового розгляду справи».
Такий детальний аналіз правових актів судової влади обумовлений практичною потребою з’ясу
вання їх сутності, змісту та юридичної сили. Дослідження свідчить, що проблема є багатоаспектною, потребує комплексного підходу до її розв’язання. У даному випадку не йдеться про діяльність
Пленуму Верховного Суду з аналізу судової статистики та узагальнення судової практики, в результаті якої надаються роз’яснення рекомендаційного характеру з питань застосування законодавства
при вирішенні судових справ.
Інша справа, що, як нами вже зазначалось у попередніх публікаціях, в Україні на конституційному рівні вже закріплено систему джерел права, визначена їх ієрархія, але серед них відсутні правові
акти судової гілки влади. У кожному галузевому кодифікованому законі також визначено перелік
актів – джерел права, як от у: ст. 4 Цивільного кодексу України «Акти цивільного законодавства
України» або ст. 3 Цивільного процесуального кодексу України «Законодавство про цивільне судочинство». Але серед них також відсутні зазначені правові акти. Тому наразі система джерел права
у формально-юридичному розумінні потребує певного корегування. Принцип правової визначеності передбачає чітке розуміння суб’єктом правозастосування – суддею ієрархії норм права, тобто їх юридичної сили та співвідношення для винесення правосудного рішення.
Підсумовуючи, можна зазначити, що судова практика, судова доктрина, судовий прецедент –
це різні явища, які мають спільну природу – виникають в результаті діяльності суду, але при цьому
мають різні прояви об’єктивації та юридичну силу, а відповідно і значення в правовій системі,
системі права та джерел права. Судова практика має первинне значення щодо судового прецеденту
та судової доктрини, які є її результатом та формами прояву. Судова доктрина не завжди об’єктивується у вигляді судового прецеденту, тобто може мати як обов’язковий, так і рекомендацій
ний характер.
Висновки. В результаті удосконалення чинного законодавства України, а саме останнім часом –
це введення інституту зразкової справи та обов’язковості висновків Верховного Суду, відбулося
зміцнення його позицій у виконанні ним завдання щодо забезпечення єдності судової практики.
На думку Д. Луспеника, надання законодавцем такого права лише суду касаційної інстанції не є недосконалістю процесуальних норм, а є тим механізмом, який має забезпечити єдність судової практики, аби позиції суду стали надійними «стовпами» і джерелами судової практики, сприяли прогнозованості вирішення окремих категорій справ [5].
З іншого боку – в результаті діяльності Верховного Суду формулюються правові позиції, яким надається статус обов’язковості до застосування. Можливість скасування рішень суду, які не базувались на правових позиціях Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, положеннях пленуму
Верховного Суду, визначає юридичну силу цих правових актів. Зокрема йдеться про визнання їх загальнообов’язкового характеру до виконання, та відповідно джерела права у формально-юридичному розумінні. Відповідно, правозастосовні акти судової влади набувають нормативного характеру, в результаті чого зникає чітка межа між нормативно-правовими та індивідуально-правовими
актами [9, с. 135].
Це, по суті, правотворчість суду, в результаті якої створються правові приписи, які об’єктивуються у вигляді рішення у зразковій справі або постанов судів вищих інстанцій. Відповідно наразі
існує об’єктивна потреба у легалізації правотворчих повноважень суду, що має бути закріплено
на конституційному рівні. Тобто об’єктивна реальність має бути формально визначеною.
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Пархоменко Н. М. Доктринальні підходи до з’ясування сутності та змісту правових актів судової
влади
З’ясовано юридичну природу сутність, зміст та юридичну силу правових актів судової влади на сучасному етапі розвитку правопорядку в Україні загалом та системі джерел права зокрема. В результаті наголошено, що судова
практика, судова доктрина, судовий прецедент – це явища, які мають спільну природу – виникають в результаті
діяльності суду, але при цьому мають різні прояви об’єктивації та юридичну силу, а відповідно і значення в право
вій системі, системі права та джерел права. Судова практика має первинне значення щодо судового прецеденту
та судової доктрини, які є її результатом та формами прояву. Судова доктрина не завжди об’єктивується у вигляді
судового прецеденту, тобто може мати як обов’язковий, так і рекомендаційний характер. Рішення у зразковій справі
розглядається як судова доктрина, один із результативних проявів судової практики. Із введенням у процесуальне законодавство такого інституту, як «зразкова справа», та надання постановам Верховного Суду обов’язкового
до виконання значення відбулося зміцнення позицій Верховного Суду у виконанні ним завдання щодо забезпечення єдності судової практики. З іншого боку – в результаті діяльності Верховного Суду формулюються правові
позиції, яким надається статус обов’язковості до застосування та відповідно, нормативно-правовий характер.
Ключові слова: доктрина, суд, акти, правотворчість, прецедент, зразкова справа, практика, постанова, пленум,
рішення.
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Parchomenko N. М. The doctrinal approaches to figuring out the judiciary legal acts’ essence
It was found the legal nature, essence, concept and legal effect of the judiciary legal act’s at the current stage
of development of the rule of law in Ukraine.
At the moment, a legal science and legal practice has not the only approach to defining the application of the law
by a court and judiciary legal acts.
Their legal force is not clearly defined in the Ukrainian legislation, but they are binding. Therefore, the new Ukrainian
legislation is investigated, namely the implementation of such legal ties as exemplary case of enshrining the binding nature
of the Supreme Court’s judgements.
It was found out that the judicial practice, judicial doctrine and judicial precedent have the common nature.
They are the result of court’s activity, but in doing so, they have the different forms and legal force, thus, their status
in the legal system, system of law and legal sources also differ.
The judicial practice is primary to the judicial precedent and judicial doctrine, which result from the judicial practice
and which are its manifestation.
The judicial doctrine could have as a binding nature as a nature of recommendations. The judgements in exemplary
case is regarded as judicial doctrine, as one of efficient manifestation of judicial practice.
Therefore, the Supreme Court’s attitude were strengthened, since it has to ensure unity of judicial practice.
Furthermore, the Supreme Court formulates the legal attitudes, that are binding. The court’s judgements, that are
not based on the legal attitudes of the Supreme Court, the High Specialized Courts, the regulations of Supreme Court’s
plenary, could be cancelled. So they are compulsory. They are the legal source at the formal legal level. Thus, judiciary’s
law-enforcement acts have the normative content. Thereby, a clear distinction between legal and individual acts disappear.
This is a judicial legislation. It results in the legal regulations, namely, judgements in an exemplary case or an order
confirmed by the higher court.
Accordingly, at the moment there is a need to legalize the legislation power of the court, what must be done
on the constitutional level. That is, the reality must be formally enshrined.
Keywords: doctrine, court, acts, legislation, precedent, exemplary case, practice, order, plenary, judgement.
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Доктрина сучасного унітаризму:
проблеми формування та реалізації
Постановка проблеми. Новітня конституційна історія України свідчить, що найбільш багатоаспектною і складною є проблема утвердження в Україні оптимальної форми державного устрою.
У політико-правовій науці в цілому та сучасній конституціоналістиці дана проблема вже три десятиліття активно дебатується ученими-державознавцями, політиками, громадськими діячами.
Попри незворотність курсу на формування України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової, унітарної держави, територія якої в межах існуючого кордону є цілісною
і недоторканною (ст. ст. 1–2 Конституції України [14]), питання щодо форми державного устрою
України, її адміністративно-територіальної організації, вирішення пов’язаних із ними національно-політичних, мовних та соціально-економічних проблем суспільства залишаються доволі дискусійною стороною політичного та правового життя сучасної України. Особливо болісно загострилися та актуалізувалися ці питання в умовах анексії АРК та збройної інтервенції Російської
Федерації проти України.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі доктринальні проблеми сучасного унітаризму, адміністративно-територіального устрою та процесу у своїх працях досліджували такі сучасні
вчені та експерти, як Ю. І. Ганущак, Б. П. Гдичинський, А. Б. Гетьман, Р. В. Губань, О. П. Іщенко,
О. Л. Копиленко, В. В. Кравченко, І. О. Кресіна, В. С. Куйбіда, О. Г. Кучабський, І. Й. Магновський,
В. І. Нудельман, Х. В. Приходько, С. О. Телешун, А. Ф. Ткачук та ін.
Мета статті. Метою даного дослідження є поглиблення доктринальних засад унітаризму
як політико-правового-феномену, а також парадигмальної основи територіальної організації сучасної України.
Основні результати дослідження. В цілому проблема територіального устрою України виявилася чи не найскладнішим конституційним інститутом за всі роки незалежності української держави. По суті, у перші роки незалежності України взагалі не було вироблено чіткої як загально
теоретичної, так і нормативної стратегії щодо спрямування України в напрямку унітаризму.
Підтвердженням цьому було існування у певний час інституту Президента АРК, надання права
Верховній Раді АРК приймати власні закони тощо. Лише Конституційний договір між Верховною
Радою України та Президентом України «Про основні засади організації та функціонування державної влади та місцевого самоврядування на період до прийняття нової Конституції України» [12]
офіційно, хоч і дещо опосередковано, визначив унітарний вектор розвитку української державності
шляхом закріплення прагнення до «створення надійних гарантій існування суверенної України,
збереження цілісності та недоторканності її території» (Преамбула). Втім, це лише підтвердило
закріплений у ст. 70 чинної на той час Конституції (Основному Законі) України принцип, згідно з яким «територія України є єдиною, неподільною, недоторканною і цілісною» [13].
Проте однозначне закріплення в Конституції України унітарної форми територіального устрою
держави лише посилило актуальність доктринальних проблем унітаризму та складність цієї тематики, загострило суперечливість підходів та діаметральність поглядів на питання і перспективи територіальної організації держави [5; 10; 20; 21; 31]. Показовою у цьому аспекті є позиція
С. О. Телешуна, який ще у 2000 р. зазначав, що «закріплення в Конституції України унітарності
нашої держави і водночас наявність у її складі адміністративної (а не національно-територіальної)
автономії посилило актуальність розробки теоретичних питань унітаризму та федералізму, перегляду самої концепції унітарної держави» [33, c. 2].
Водночас, попри доволі фрагментарний підхід до концептуальних проблем територіальної організації держави, в цілому загальний унітарний вектор державотворення був незмінним як у доконституційний, так і постконституційний період. Так, ще у Концепції нової Конституції України
обґрунтовувалися засади конституційного ладу УРСР, зокрема послідовно вказувалося, що її «форма державного устрою – унітарна держава, до складу якої входить Кримська Автономна Радянська
Соціалістична Республіка». При цьому зазначалося, що «територія Республіки є недоторканною
і неподільною. Вона не може бути змінена або використана без її згоди. Питання територіальної
цілісності України є виключним правом народу України» [19].
З часом, у Проєкті Конституції України, винесеному Верховною Радою України на всенародне
обговорення, не лише закріплювалося, що «територія України є єдиною, неподільною, недоторканною і цілісною. Питання про зміни території і державних кордонів України вирішуються лише
загальноукраїнським референдумом» (ст. 7 проєкту), а й чітко визначалося, що «Україна є унітарною державою», територіальний устрій якої «ґрунтується на засадах єдності, неподільності, недоторканності і цілісності державної території, комплексності економічного розвитку і керованості
окремих її частин з урахуванням загальнодержавних і регіональних інтересів, національних і культурних традицій, географічних і демографічних особливостей, природних і кліматичних умов»
(ст. 104 проєкту) [15].
Попри відсутність систематизованих актів, які б забезпечували реалізацію конституційних засад територіального устрою та детально регламентували порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою, слід констатувати, що державна політика у сфері конституювання та гарантування унітарності вітчизняної державності, особливо після прийняття Конституції
України, стала послідовною та однозначною. Так, у Концепції адміністративної реформи в Україні
зазначалося, що «у процесі трансформації територіального устрою та системи місцевого самоврядування слід спиратися на національний досвід, а також на світову, насамперед європейську, практику», при цьому процес перетворень «доцільно здійснювати з урахуванням унітарної форми державного устрою, яка забезпечує збереження соборності України» [16].
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У Концепції державної регіональної політики закріплювалося, що державна регіональна політика ґрунтується, поряд з іншими принципами, із врахуванням принципу «забезпечення унітарності
України та цілісності її території, включаючи єдність економічного простору на всій території держави, її грошово-кредитної, податкової, митної, бюджетної систем» [18]. Також, серед принципів
державної регіональної політики, закріплених у Законі України «Про засади державної регіональної політики» [8], вагоме місце займає принцип унітарності, під яким розуміється «забезпечення
просторової, політичної, економічної, соціальної, гуманітарної цілісності України» (ч. 1 ст. 3).
Нарешті слід звернути увагу на доктринальні положення державної мовної політики в Україні.
Так, у Концепції державної мовної політики закріплювалося, що «повноцінне функціонування
української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території держави є гарантією збереження ідентичності української нації, єдності України» та встановлювалося, що одним з основних
завдань цієї Концепції є сприяння «посиленню функції державної мови як об’єднавчого і консолідаційного чинників в українському суспільстві, засобу зміцнення державної єдності України» [17].
У розвиток цих засад, у частині третій ст. 1 Закону України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної», зазначається, що «державний статус української мови є невіддільним елементом конституційного ладу України як унітарної держави» [7].
Безумовно, визначення базових понять, що охоплюються загальною проблематикою державного
ладу, державного устрою, територіального устрою (унітарності, автономії, територіальної організації влади та місцевого самоврядування, етнорегіональної, етнонаціональної та мовної політики,
національно-державного будівництва тощо), знаходимо не лише в законодавстві, а і, насамперед,
енциклопедичних та довідкових виданнях. Хоча підходи, методологічні засади до тлумачення відповідних понять та обсяг охоплення в них політико-правових реалій досить різні. Поглибленому
дослідженню даної проблематики сприяють видання історико-політологічних і правових документів, збірників аналітичних оглядів та рекомендацій.
Проте комплексних досліджень проблематики унітаризму обмаль. Тривалий час науковці зверталися переважно до загальних проблем праводержавотворення, не диференціюючи їх, розглядали
здебільшого атрибутику держави, її завдання та функції, а не її внутрішню організацію, з точки
зору не лише форми, а й сутності та змісту. Основна увага приділялася питанням інституційного
характеру – адміністративно-територіального устрою в його нормативно-правових та управлінських функціях.
Тому, попри наявність доволі фундаментальних праць [1; 22; 23; 28; 29], подекуди з доволі
амбітними назвами, слід констатувати, що сьогодні у вітчизняній юриспруденції дослідження доктринальних проблем унітарної форми територіального устрою та в цілому унітаризму є доволі
фрагментарним. Тема унітаризму досліджувалася переважно у контексті загальних проблем державного устрою, територіального устрою, порівняння з федеративною формою територіального
устрою або в контексті продукування необхідності проведення адміністративно-територіальної реформи. Варто зазначити, що проблема унітаризму не була актуальною і в період існування Радянського Союзу, оскільки правники та ідеологи тогочасної доби намагалися, насамперед, обґрунтувати
незаперечну легітимність існування такої федеративної держави, як СРСР.
Незважаючи на ці та інші проблеми конституційної теорії та практики, для кожної сфери наукового знання приходить час осмислення накопиченого знання як результату теоретичного засвоєння
нею свого предмета, який набуває рис системності. По суті, йдеться про пізнання наукою самої
себе, що є умовою її подальшого розвитку та утвердження реальної соціальної цінності. Думається, що прийшов такий час і для вітчизняної конституційної теорії державного устрою, концептуальним орієнтиром для якої мають стати засади класичного унітаризму.
У сучасній Україні накопичений вагомий масив спеціалізованих досліджень щодо окремих
аспектів територіального устрою, адміністративно-територіального устрою та процесу, проблем
територіальної організації публічної влади тощо. Водночас є низка питань, які є абсолютно новими для сучасної юридичної науки. Актуальність та складність осмислення питань спостерігається
навіть на рівні використання певних понять і категорій та формулювання їх визначень. Зокрема таким поняттям, яке і на сьогодні ще не стало загальновизнаним та залишається малозрозумілим
з точки зору сутності, змісту, принципів та функцій, є «унітаризм», яке використовується у наукових працях з питань конституційного права вкрай рідко.
Безумовно, одним з чинників тому є те, що сама наука конституційного права та конституційне
знання багато у чому ще знаходяться у стадії свого переосмислення, а на їх основі доволі повільно
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формуються нові наукові напрямки та навчальні дисципліни, які мають своїм предметом вивчення
питань територіального устрою, адміністративно-територіального устрою та процесу, проблем територіальної організації публічної влади. Останні, скоріше є поодинокими прикладами проникнення інноваційних освітніх технологій у конституційне право і процес, ніж усталеною практикою [6].
Тому конституційне знання про державний устрій України, побудоване на принципах класичного
унітаризму, лише складається. В стадії вкрай повільного та суперечливого формування знаходиться
вітчизняна теорія та методологія унітаризму, відповідний категоріально-понятійний апарат тощо.
Водночас, не викликає сумнівів, що вже сьогодні має відбутися своєрідна «санація» наукової мови, її очищення від незрозумілих та неточних понять, їх подвійного тлумачення тощо.
Усе це об’єктивно повинно розглядатися як передумова у дослідженні важливих проблем сучасного конституціоналізму. Дослідники актуальних проблем конституційного права та процесу мають переконатися, що аналіз понять не обмежується суто «терапевтичними» цілями. Досліджуючи важливі конституційно-правові категорії та способи їх використання, вчений-конституціоналіст
тим самим концептуалізує конституційно-правову реальність. Значною мірою цьому сприятиме
формування сучасного категоріально-понятійного апарату конституційного права, у якому такі поняття, як «унітаризм», мають стати одними з системоутворючих.
Зрозуміло, що у науці конституційного права розвинутий сучасний категоріально-понятійний
апарат не може сформуватися одномоментно. Це довготривалий та складний процес. По-перше, конституційно-правові поняття мають бути ув’язані в єдину збалансовану понятійну систему
та, по-друге, синхронізовані з юридичними категоріями, які існують у суміжних юридичних науках, насамперед, адміністративного, муніципального, фінансового права та інших галузевих юридичних наук. До того ж, необхідно враховувати і те, що на сучасному етапі розвитку конституціоналізму та конституційного права пріоритетність відзначеної проблеми значною мірою обумовлена
тією обставиною, що наука конституційного права знаходиться в стадії перманентного становлення, що, насамперед, пов’язане з тенденціями його політологізації, соціологізації, інформатизації,
математизації та біологізації, стрімким розвитком в умовах інтернаціоналізації та міждержавної
інтеграції. Формування цієї науки неодмінно впирається в наявний у обігу категоріально-понятійний апарат, у тому числі той, яким оперує чинне законодавство.
Однак, не викликає сумнівів, що чітко відпрацьована та синхронізована система конституційно-правових категорій може стати базою для концептуального вирішення багатьох проблем сучасності, особливо, проблем, пов’язаних не лише із територіальною організацією та функціонуванням
публічно-владного апарату, розмежуванням функцій, предметів відання та повноважень різних
органів, які здійснюють публічну владу, загальними проблемами державного та територіального
устрою, реформування адміністративно-територіального устрою, а й конституційно-правовими
проблемами захисту суверенітету України, збереження цілісності і недоторканності її території,
національної безпеки і оборони. Адже захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу (ч. 1 ст. 17 Конституції України).
У цьому аспекті проблематика сучасного українського унітаризму набуває особливого звучання,
актуальності та значення. Унітаризм як принцип конституційного ладу, форма державного устрою,
філософія державності та право є універсальним інструментом розв’язання протиріч між центром
та місцями, тенденціями централізації та децентралізації всередині відповідної унітарної держави.
Питання унітаризму надзвичайно делікатні не лише у суто конституційно-правовому, політичному
або адміністративному аспектах, а й у філософському розумінні, враховуючи, що вони стосуються
інтересів загального (Українського народу та всієї української держави), особливого (територіальних громад) та окремого (громадянина).
Вважаємо, що напрями теоретичних досліджень, які переслідують мету виявлення загальних
закономірностей, пов’язаних з адекватним розумінням розуміння сутнісних, змістових, аксіологічних, онтологічних, гносеологічних, функціонально-телеологічних та інших характеристик сучасного унітаризму мають колосальну цінність та актуальність, так як саме у теоретичних недо
опрацюваннях у цій сфері знаходяться паростки більшості практичних проблем у конституційному
житті сучасної України.
До того ж, основною больовою точкою доктрини сучасного унітаризму, власне кажучи,
й є її категоріально-понятійний апарат, так як значна кількість конституційних норм та інститутів
у сфері територіальної організації української держави запозичені здебільшого з радянської дер-
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жавно-правової доктрини та ідеології, орієнтованої на власні, значною мірою відмінні від сучасних політико-правових процесів, категоріально-понятійні системи. Втім, істинно науковий аналіз
конституційно-правової матерії неможливий без наявності необхідного гносеологічного інструментарію сучасного конституціоналізму, невід’ємним елементом якого є чіткий категоріально
понятійний апарат.
Перспективи модернізації соціально-економічної, політичної та правової систем українського
суспільства у даний час визначаються не тільки об’єктивними закономірностями інноваційного
розвитку держав в умовах глобалізації та європейської інтеграції, процесами зближення правових
систем сучасності, а й необхідністю врахування у процесі формування вітчизняного конституціоналізму територіального фактора, розмаїття історичних, національно-культурних, геополітичних,
економічних та інших особливостей розвитку державної території не лише як просторової основи
реалізації суверенітету держави, її завдань та функцій, а і, насамперед, як фундаментальної конституційної цінності. У силу цього проблематика територіального устрою виводиться на осмислення
не лише генезисних, структурних, інституційних, функціональних ознак держави, а й її аксіологічних, онтологічних, гносеологічних, комунікативних та інших характеристик. Це складне системне
державно-правове утворення, що має (має мати) соціально-економічні, політичні, національно
етнічні, культурологічні й екологічні підстави.
Спроби зведення державного устрою до територіального або адміністративно-територіального
поділу, які іноді мають місце у конституційній доктрині, а також у законодавстві та деяких законопроєктних роботах, або інтерпретація конституційних правоположень про територіальний устрій
за допомогою використання уявлень про державний устрій (у деяких наукових працях) є певним
спрощенням, які не забезпечують вирішення ключових проблем державного будівництва – територіальної організації та територіальної дії державної влади, її структурної організації, співвідношення та співробітництва із публічними структурами громадянського суспільства та інститутами
місцевого самоврядування і самоорганізації населення.
За такого ототожнення, змішування, взаємонакладення понять, по-різному може тлумачитися
конституційна лексика, а звідси страждає законодавча логіка та техніка, що у свою чергу негативно
віддзеркалюється не лише на організації та ефективності діяльності державної влади та місцевого
самоврядування, а звідси – на якості публічних послуг, які надаються (повинні надаватися) населенню, а й у цілому стані вітчизняного унітаризму.
У цьому сенсі основна тенденція переосмислення традиційних правових категорій та понять,
теоретико-методологічних засад загальноюридичної юриспруденції передбачає необхідність удосконалення доктринальних підходів до вивчення конституційно-правових проблем сучасного
унітаризму.
Досвід проведення радикальних демократичних перетворень у правовій системі нашого суспільства вкрай повільний, але, втім, цілеспрямований рух до адміністративно-територіальної реформи
свідчить про необхідність кардинального наукового переосмислення конституційно-правових проблем сучасного унітаризму, враховуючи як національні історичні та політичні традиції, так і ті тенденції, які існують у сучасному динамічному світі, що, як правило, не є можливим у процесі аналізу
традиційних конституційно-правових інститутів.
Не в останню чергу саме однобічний характер тлумачення феномену території у конституційному праві та спрощене розуміння адміністративно-територіальних процесів не лише заважало
і заважає дослідженню і вивченню проблем вітчизняного унітаризму, а і стало однією з причин
перманентної дестабілізації його засад у реальній конституційній практиці протягом усіх років
державної незалежності України в політичному, економічному, правовому та навіть духовно-культурному і психологічному вимірах.
Саме це здебільшого й сприяло виникненню одіозних міфів і соціальних фантомів про федералізм як «найбільш завершену форму регіоналізму та неодмінну умову для самореалізації потенціалу регіонів, кожної територіальної одиниці, кожного громадянина» [34, c. 42]. Тобто сьогодні існує серйозне протиріччя між доктринальними уявленнями про сутність та зміст унітаризму,
умови його ефективного функціонування, розвитку та трансформації, що домінують у мисленні
і діяльності вчених і політиків, та реальною практикою розвитку самої унітарної системи територіальної організації держави. До того ж, дискусія про федералізм і унітаризм в Україні, періодично з’являючись, на сьогоднішній день вже перестала бути питанням звичайного академічного або політичного діалогу [30, c. 15]. У силу цього, на наше глибоке переконання, формування
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цілісної парадигмально-конституційної основи сучасного українського унітаризму відіграватиме
вагому ідейно-пропагандистську роль у процесах протидії здебільшого проросійськи орієнтованим концептам федералізації України [2; 3; 9; 24; 26; 27; 34; 35].
У цьому аспекті слід погодитись з тим, що ключова теоретична проблема, яка обумовлює
проблеми практичні, полягає у незбігу та навіть протиріччі позицій у визначенні самої сутності
унітаризму. Зокрема, найбільш розповсюдженими є спроби тлумачити його лише як «конституційно-правовий принцип політичної системи» [4, c. 10], «принцип державного ладу» [28, c. 137–145],
«принцип державного устрою» [25], «принцип територіального устрою» [11, c. 213–216] або «одну
з форм державного устрою» [32, c. 886, 891].
До речі, саме ця обставина, на наш погляд, є причиною того, що проблема вітчизняного унітаризму зводиться тільки до суто політичної тематики або віддається на відкуп формально-юридичним
методам її вирішення. При цьому не враховується, що визначення цього феномену – це питання,
яке напряму пов’язане з аксіологічними, онтологічними, гносеологічними, сутнісно-субстанціональними та функціонально-телеологічними перспективами розвитку української державності.
Джерело різночитань та полярності позицій у поглядах як теоретиків, так і практиків на природу унітаризму полягає не тільки у відмінностях їх геополітичних і соціально-економічних інтересів, але і в недостатній мірі рефлективності в осмисленні проблеми, з точки зору практики
конституційного правокористування. Для нас є очевидним, що відмінності у розумінні сутності
унітаризму визначаються явними та неявними світоглядними та теоретико-методологічними передумовами, пов’язаними не лише з розумінням місця і ролі сучасної політичної мапи світу держави
Україна, її завдань та функцій, сутності її державної території, а генезису, природи та перспектив розвитку суспільно-політичного та духовно-культурного буття Українського народу в цілому.
Тому те чи інше бачення політичного, соціального, історичного, духовно-культурного, ментального простору його існування неодмінно детермінуватиме трактування природи і ролі унітарності
її території як конституційної цінності. У зв’язку з цим, найбільш перспективним є рух в такому напрямі, який відкриває можливості для активізації та зміцнення унітарної моделі її територіального
устрою, оскільки саме недооцінка статусу і ролі державної території стала причиною деформації
самої сутності українського унітаризму.
Відсутність відрефлектованого доктринального тлумачення питання та, насамперед, філософського обґрунтування унітаризму в Україні, породжує суперечливі погляди на завдання і форми організації її території. Як наслідок, має місце перманентна ідейна і практична боротьба за визначення суверенних прав держави та народу, зіткнення відцентрових та доцентрових тенденцій, розподіл
зон відповідальності суб’єктів публічної влади, повноважень і ресурсів тощо.
Висновки. Вважаємо, що вивчення теоретико-методологічних та конституційно-правових
аспектів територіального устрою України з позицій сучасного унітаризму дозволяє реалізувати
установчу, політичну, юридичну, регулятивну, стабілізуючу, програмну, охоронну, обмежувальну,
виховну; ідеологічну та інші функції Конституції України, конституціоналізму та конституційного
права, зрозуміти їх динамічний характер, виявити рівень реального впливу науки, юридичної науки зокрема, і, насамперед, науки конституційного права, на правотворчість та правозастосування
у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, способи застосування
юридичної техніки як механізму підвищення ефективності як конституційно-правового регулювання суспільних відносин.
Незважаючи на перераховані та інші негативні чинники, які породжують доктринальні та прикладні проблеми сучасного унітаризму в Україні, вітчизняною наукою конституційного права
накопичений відповідний масив конституційно-правового знання, який потребує систематизації
та переосмислення, у тому числі, з точки зору потенційних можливостей розвитку конституційної
доктрини та викладання відповідних знань у юридичних навчальних закладах.
Сьогодні важливо визначитися із змістом, предметом, об’єктом, методологією, структурою
та зв’язками такого знання, його якісними характеристиками, способами отримання, пояснення,
оцінки, суспільно-політичної ролі. Успішному зрушенню у даному напрямі має сприяти не тільки розробка цих та інших доктринальних проблем науки конституційного права та конституціоналістики,
а й запровадження у навчальний процес інноваційних освітніх технологій, у тому числі й в аспекті
вивчення конституційно-правових проблем території, ролі територіального чинника у житті народу
та держави, територіального устрою, його принципів, функцій, форм гарантування тощо.
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Батанов О. В. Доктрина сучасного унітаризму: проблеми формування та реалізації
Висвітлюються концептуальні проблеми формування вітчизняної доктрини унітаризму. Констатуючи факт,
що найбільш багатоаспектною і складною є проблема утвердження в Україні оптимальної форми державного устрою,
пропонується посилити у вітчизняній конституційній науці та освіті доктринальні засади сучасного унітаризму.
Аналізуючи комплекс сутнісних та змістових характеристик унітаризму як феномену сучасного конституційного права, окреслюються перспективні напрямки розвитку унітаристської доктрини. Показаний синергетичний зв’язок між теорією сучасного унітаризму, принципами унітарності державної території та фундаментальними інститутами політико-правового та державно-управлінського життя сучасних унітарних держав. Доводиться, що унітарний
устрій є не лише одним із важливих компонентів процесу досягнення завдань, цілей та функцій більшості сучасних
держав, а й іманентною ознакою та стратегічним елементом механізму реалізації їх суверенних прав.
Ключові слова: унітаризм, унітарність, територія, держава, державний устрій, унітарний устрій, адміністративно-територіальний устрій.
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Batanov O. V. The doctrine of modern unitarism: problems of formation and realization
The conceptual problems of the formation of the national doctrine of unitarism are covered. Recognizing the fact
that the most multifaceted and complex problem is the establishment of the optimal form of government in Ukraine,
it is proposed to introduce a separate vector in national constitutional science and education. In spite of the fact that
in the field of political and legal science in general and modern constitutionalism, the issue of unitarism is quite actively
discussed by scholars, scientists, politicians and public figures, the scientific knowledge in this field remains extremely
controversial and fragmentary.
Analyzing the complex of essential and substantive characteristics of unitarism as a phenomenon of modern
constitutional law, outlines perspective directions of development of the unitarian doctrine. The synergistic connection
between the theory of modern unitarism, the principles of unitarity of the state territory and the fundamental institutions
of political-legal and state-administrative life of modern unitary states is shown. It proves that the unitary system is not
only one of the important components of the process of achieving the tasks, goals and functions of most modern states,
but also an immanent feature and strategic element of the mechanism of exercising their sovereign rights.
Considering that unitarism is a multidimensional socio-political and constitutional phenomenon: it is an idea,
a theory, a scientific direction, and a global social and constitutional practice, and a constitutional form of the existence
and functioning of territorial communities, and the historical state of national statehood and Ukrainian regional civilization,
and the form of realization of national identity and citizenship, etc., concludes the relevance and necessity of forming
a unitarianist discourse in modern constitutional law science and education.
In the opinion of the author, consistent conceptualization and institutionalization of the unitarianist doctrine will
allow us to understand the deep processes that determine the emergence of the phenomenon of national unitarism, testify
to the enormous civilizational role and axiological, ontological, epistemological, functional and psycho-logical features
in the course of its political structuring, formation of market economy relations, implementation of eco-humanistic national
security and defence.
Keywords: unitarism, unitarian, territory, state, state system, unitary system, administrative and territorial system.
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ДОКТРИНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО КОМПРОМІСУ
ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ ЛЮДИНИ
Постановка проблеми. Характеристика сучасного суспільства як певним чином організованої соціальної системи та упорядкованої взаємодії суб’єктів підвищує значення антропологічних чинників його функціонування. Основу цих чинників складає природа людини як соціальної істоти у різноманітних її проявах. Важливими аспектами цієї природи є взаємодія індивідів,
можливість реалізації суб’єктивних інтересів та наданих можливостей, усвідомлення межі прав
і необхідності гарантування можливостей інших суб’єктів добровільним виконанням обов’язків,
знаходження засобів і шляхів подолання протиріч, що виникають у процесі комунікації суб’єктів
суспільних відносин.
Протиріччя у суспільстві, боротьба між соціальними групами та конфліктність суспільних інтересів підвищують значення та актуальність соціального компромісу, здатного забезпечити стабільність та упорядкованість людської поведінки, формування певних рівнів організації соціуму,
забезпечення системності соціальних інститутів.
В умовах суттєвого підвищення значимості держави як засобу забезпечення узгодженості суспільних процесів та права як засобу відображення, закріплення, гарантування та відновлення
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суспільних інтересів актуалізуються проблеми дослідження правового компромісу. Необхідність
його доктринального аналізу є закономірною вимогою, що постає в суспільствах, що стали на шлях
побудови демократичної, соціальної, правової держави.
Аналіз останніх досліджень та публікацій засвідчує, що проблема правового компромісу є малодослідженою в теорії права. Вона була предметом наукового пошуку представників філософії
права (П. Рікер, В. С. Нерсесянц, А. В. Поляков, О. А. Пучков), соціології права (Б. І. Краснов,
Дж. Тернер, Р. Дарендорф, А. Г. Большаков, М. Смелзер, В. В. Костицький), політичної теорії держави (Г. Спенсер, Т. Парсонс, Л. І. Найденова, Ю. Хабермас). Однак, з’ясування ролі правового
компромісу у забезпеченні прав і свобод людини як найвищої соціальної цінності залишається
малодослідженою на доктринальному рівні.
Метою статті є з’ясування становлення доктринальних уявлень щодо правового компромісу,
його аналіз у сучасній теоретичній науці та філософії права та визначення ролі у забезпеченні прав
людини.
Основні результати дослідження. З’ясування природи та сутності правового компромісу,
на нашу думку, можливе лише на основі з’ясування особливостей соціального компромісу, різновидом якого є правовий.
Компроміс (від лат. сompromissum) є угодою, що досягається на засадах взаємних поступок
[1, с. 558]. Уперше термін «компроміс» запровадив у наукові дослідження О. Конт, який вважав,
що без досягнення компромісу у суспільстві немає можливостей для його розвитку, оскільки суспільні відносини, знаходячись як у статиці, так і у динаміці, потребують узгодженості для нормальної їх реалізації. Така узгодженість, а іншими словами консенсус, побудована на принципах
взаємодії різноманітних типів та рівнів, гармонії частин та цілого і спрямована на забезпечення
інтересів учасників суспільних відносин [2, с. 139].
Становлення поняття «соціальний компроміс» є результатом узагальнення ідей, обґрунтованих
вченими минулих часів.
Уже в античній філософії було закладено фундамент для дослідження компромісу як одного з основних елементів досягнення суспільного блага та побудови ідеального суспільства [3,
с. 126-147]. Її представники, досліджуючи моделі ідеального суспільного ладу, звертались до проблем інтеграції суспільства, поєднання його різноманітних елементів, стабільності та ефективності
функціонування держави, а також засобів досягнення суспільного компромісу. Античні дослідники
запропонували низку ідей, які й сьогодні мають свою цінність. Можна стверджувати, що античні філософи розпочали дослідження політичного устрою держави, її режимів правління та їх засобів, що забезпечують досягнення суспільної згоди, зокрема категорії «компроміс». Проте вони
ще не наводили визначень компромісу, консенсусу, інтеграції, згоди, а тільки розглядали їх у межах
загальних категорій «цілісність» та «єдність».
Представники середньовіччя та епохи Відродження продовжували дослідження компромісу
як однієї із засад функціонування суспільства, збагатили концепції Платона та Арістотеля, навели
свої оригінальні ідеї. Проте, в дусі ідей античних філософів, вони розглядали компроміс не як самостійну категорію, а як елемент того чи іншого засобу формування держави та суспільства –
або примусу чи насильницького компромісу (Н. Макіавеллі), або християнських догм (Ф. Аквінський). Вони не спромоглися піднятися до оцінювання компромісу як однієї з визначальних засад
встановлення демократичного режиму в суспільстві.
Завдяки працям представників Нового часу компроміс почав набувати значення самостійної наукової категорії та характеризуватись як одна із засад встановлення та функціонування демократичної форми політичного режиму.
У поглядах Т. Гоббса простежуються ідеї встановлення компромісу через демократичні процедури, коли меншість підпорядковується волі більшості. Проте Т. Гоббса скоріше можна віднести
до прихильника теорії насильницького, ніж демократично-суспільного консенсусу [4, с. 201].
На відміну від Т. Гоббса, інший видатний представник Нового часу Дж. Локк послідовно відстоює теорію суспільного компромісу, яку взяв за основу проекту правової держави, що ґрунтується
на суспільному договорі [5, с. 319].
Ш. Монтеск’є розглядає компроміс у ракурсі політичної згоди між гілками влади. Так, Ш. Монтеск’є, з одного боку, висуває ідею взаємного стримування гілок влади. З іншого – зазначає, що держава повинна бути ефективно діючим механізмом, у межах якого виникає необхідність узгодження
дій різних гілок влади. Таке узгодження досягається за допомогою взаємних поступок [6, с. 289-295].
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Ідеї просвітників Нового часу щодо призначення категорії «компроміс» стали методологічним
підґрунтям для дослідників Новітнього часу та сьогодення при опрацюванні проблеми суспільної
згоди [7, с. 364-375]. Сучасні проблеми дослідження категорії «компроміс» будуються на наступності теорій та ідей попередників-мислителів різних часів і народів, починаючи з часів античності
і до сьогодення. У свою чергу, нинішній стан дослідження категорії «компроміс», у тому числі
як засади функціонування демократичної правової держави, характеризується ідеями щодо адекватного визначення цієї категорії [8, с. 73].
Тобто компроміс є атрибутом суспільства тільки в силу того, що воно існує. У сутність компромісу закладені демократичні методи, які допомагають досягти згоди в суспільстві та встановити режим розумної безконфліктності й порядку [9, с. 29-32].
Сутність компромісу формується на основі поєднання матеріальної (ціннісно-орієнтаційна
та антропологічно-комунікативна сфери буття суб’єктів) і процесуальної (процедурно-режимна
та регулятивна сфери буття суб’єктів) складових та полягає у досягненні суспільної згоди ненасильницькими методами, які унеможливлюють приниження чи знищення одним суб’єктом іншого.
Таким чином, компроміс – це встановлений у формі суспільної згоди та заснований на взаємопоступках засіб остаточного вирішення конфлікту, що має ціннісно-орієнтаційний характер і є засадою формування демократичного режиму в суспільстві.
Особливого впливу соціальний компроміс має на рівні держави, оскільки набирає динамічного характеру, двостороннього зв’язку, є передбачуваним та має правову форму закріплення. Компроміс на державному рівні має подвійну природу – з одного боку, він використовується як засіб
попередження та розв’язання конфліктів, з іншого – є відповідним станом функціонування суспільства у державних межах, що є стабільним.
Сучасний етап доктринального аналізу правового компромісу засновується на ідеї залежності
цієї категорії від типу праворозуміння. З точки зору юснатуралізму компроміс визначається як елемент живої природи, особливий аспект теорії прав людини та елемент правової матерії. В межах
позитивізму соціальний консенсус заперечується, стверджується механічне свавілля та домінування
насильницького консенсусу. Відповідно до ідей соціологічного праворозуміння компроміс – це вияв
психіки людини та вимога розвитку суспільства, що набирає індивідуально-формалізованих ознак.
Правовий компроміс має інституційний характер, що виявляється у його міжгалузевому характері, забезпеченні динаміки комунікації, необхідності втілення у реальній поведінці, наявності
визначеної структури та функціонального призначення, впливові на нормотворчу та правореалізаційну діяльність.
В рамках чинного законодавства можна виокремити два підходи до розуміння правового компромісу. У вузькому значенні правовий компроміс – це типізована процедура досягнення згоди.
Іншими словами, в рамках вузького розуміння досліджуються лише процесуально-правові аспекти
досягнення узгодження інтересів учасників правових відносин. У широкому розумінні компроміс
виступає як правова форма досягнутої згоди (узгоджених воль) учасників відносин.
Оцінюючи правовий компроміс як стан, що відображає результат досягнення згоди, слід відзначити низку притаманних цьому правовому явищу характерних особливостей, що покладаються
в основу визначення його ознак.
Серед характерних ознак, які притаманні саме правовому компромісу, варто виокремити такі:
– правовий компроміс опосередковується правовою формою (нормами права, правовими принципами, правовими процедурами тощо);
– правовий компроміс тягне юридичні наслідки для учасників суспільних відносин, у тому числі
й у вигляді застосування до них заходів примусу для забезпечення його реалізації;
– правовий компроміс є однією з визначальних засад функціонування демократичного режиму,
адже він є основою легітимації влади;
– правовий компроміс є ефективним засобом упорядкування правових конфліктів;
– правовий компроміс є невід’ємною умовою будь-якої двосторонньої угоди у державах з демократичним ладом.
З урахуванням наведеного, можна зазначити, що правовий компроміс – це опосередкований
правовими нормами ціннісно-орієнтований засіб упорядкування конфлікту (в тому числі й правового), який заснований на взаємопоступках учасників суспільних відносин, метою та результатом
функціонування якого є стан суспільної згоди і закріплення демократичних цінностей у суспільстві [8, с. 186].
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Права людини як компонент правового статусу органічно вплетені в суспільні відносини нормативною формою взаємодії людей, упорядкування їх зв’язків, координації їх вчинків і діяльності,
запобігання суперечкам, протиборствам, конфліктам. Процес історичної творчості людини значною
мірою залежить від обсягу її прав і свобод, що визначає її соціальні можливості й блага, які забезпечують характер життєдіяльності, систему зв’язків, взаємодій, відносин людей у суспільстві.
Тому права людини (цивільні, політичні, культурні, соціальні, економічні тощо), що фіксували її положення у суспільстві, завжди були об’єктом найгостріших класових зіткнень, правових конфліктів.
Роль правового компромісу у забезпеченні прав людини полягає у можливості правового закріплення засобів, що гарантують певний рівень комунікації у сфері можливостей, наданих суспільством чи державою людині. Правовий компроміс є однією із визначальних засад функціонування
демократичного режиму, основою легітимації влади, яка є суб’єктом закріплення та гарантування прав людини. Це ефективний засіб упорядкування правових конфліктів у сфері прав людини;
правовий компроміс викликає юридичні наслідки для суб’єктів суспільних відносин, у тому числі
шляхом застосування примусових засобів до суб’єктів, які не виконують обов’язків чи порушують
права інших суб’єктів. Нарешті правовий компроміс є умовою будь-яких правовідносин у сфері
реалізації прав людини. Саме досягнення правового компромісу у сфері прав людини забезпечує
можливість вирішення виникаючих конфліктів та визначає рівень ефективності діяльності держави в означеній сфері.
Висновки. У результаті здійсненого аналізу правового компромісу встановлено специфічні сутнісні положення самої категорії «право».
По-перше, реальна дія принципу верховенства права забезпечується лише після встановлення
справжньої сутності самого права. За допомогою комунікативно-антропологічного підходу можливо встановити концептуальну модель дослідження сутності права, ґрунтуючись на такій фундаментальній категорії юриспруденції, як «правовий компроміс», у межах основних теорій праворозуміння (позитивізму, юснатуралізму та соціологічної юриспруденції).
По-друге, на основі критичного аналізу сутнісних категорій позитивізму та юснатуралізму можливо стверджувати, що категорії воля, свобода, рівність та справедливість не є абсолютними цінностями, на підставі яких можна пізнати справжню природу права. Щодо соціологічної юриспруденції, то у її межах відсутні постійні цінності, які могли б відображати сутність права.
Нарешті діалектичний зв’язок права полягає у тому, що воно посилює конфліктність взаємоіснування і водночас є засобом регулювання та розв’язання різноманітних суперечностей. Звідси правовий компроміс є конкретним станом правової реальності.
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Бобровник С. В. Доктринальний аналіз правового компромісу та його роль у забезпеченні прав
людини
Досліджено особливості становлення уявлень про компроміс у античній філософії, часів середньовіччя, епохи
Відродження, періоду Нового часу та сучасній правовій науці. Обґрунтовано поняття соціального та правового
компромісу, визначено ознаки цієї категорії. Запропоновано інституційну характеристику правового компромісу та
визначено його роль у забезпеченні прав людини.
Ключові слова: право, правовий компроміс, права людини, суспільство, держава.

Bobrovnik S. V. Doctrinal analysis of legal compromise and its role in human rights
Contradictions in society, the struggle between social groups and conflicts of public interests increase the importance
and relevance of social compromise, capable of ensuring the stability and orderliness of human behavior, the formation
of certain levels of organization of society, ensuring the systematic social institutions.
Given the significant increase in the importance of the state as a means of ensuring the coherence of social processes
and law as a means of reflecting, securing, guaranteeing and restoring public interests, problems of researching legal
compromise are actualized. The need for its doctrinal analysis is a legitimate requirement that arises in societies embarking
on the path of building a democratic, social, rule of law.
Compromise (from the Latin Compromissum) is an agreement reached on the basis of mutual concessions. For the first
time, the term «сompromise» was introduced into scientific research by A. Conte, who believed that without reaching
a compromise in society there was no opportunity for its development, since social relations, both in statics and dynamics,
need coherence for their normal implementation. Such coherence, in other words consensus, is based on the principles
of interaction of different types and levels, harmony of parts and the whole, and is aimed at securing the interests
of participants in public relations.
Already in ancient philosophy, a foundation was laid for the study of compromise as one of the basic elements
of achieving a public good and building an ideal society. Its representatives, exploring models of the ideal social order,
addressed the problems of integration of society, the combination of its various elements, stability and efficiency
of the functioning of the state, as well as the means of achieving social compromise. Ancient researchers have proposed
a number of ideas that still have value today. It can be argued that ancient philosophers began to study the political
structure of the state, its regimes of government and their means of securing public consensus, including the category
of «compromise». However, they did not yet specify definitions of compromise, consensus, integration, consent, but only
considered them within the general categories of «integrity» and «unity».
Representatives of the Middle Ages and the Renaissance continued to study the compromise as one of the
foundations of the functioning of society, enriched the concepts of Plato and Aristotle came up with their original ideas.
However, in the spirit of the ideas of ancient philosophers, they viewed compromise not as an independent category,
but as an element of a means of forming a state and society - either coercion or violent compromise (N. Machiavelli),
or Christian dogmas (F. Aquinas). They failed to address the issue of compromise as one of the defining principles
of establishing a democratic regime in society.
The ideas of modern-day Enlighteners to designate the category of «compromise» have become the methodological
basis for modern-day researchers and present in the study of the problem of public consent. Modern problems of research
of the category of «compromise» are based on the continuity of the theories and ideas of precursors-thinkers of different
times and peoples, from the time of antiquity to the present. In its turn, the current state of the study of the category
of «compromise», including as a basis for the functioning of a democratic rule of law, is characterized by ideas about
the adequate definition of this category.
The essence of the compromise is formed on the basis of a combination of material (value-orientation and anthropologicalcommunicative sphere of being subjects) and procedural (procedural-mode and regulatory sphere of being subjects)
components and consists in reaching public agreement by non-violent methods that reduce or impede one subject to another.
Thus, a compromise is an instrument of public consent and a means of final resolution of the conflict, based on mutual
concessions, which is of value and orientation and is the basis for the formation of a democratic regime in society.
The role of legal compromise in ensuring human rights lies in the possibility of legally securing means that guarantee
a certain level of communication in the sphere of opportunities provided by society or the state to a person. Legal
compromise is one of the defining principles of the functioning of a democratic regime, the basis of the legitimation
of power, which is the subject of the consolidation and guarantee of human rights. It is an effective means of redressing
legal conflicts in the field of human rights; legal compromise causes legal consequences for public relations entities,
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including by applying coercive means to entities that do not perform their duties or violate the rights of other entities.
Finally, legal compromise is a prerequisite for any legal relationship in the field of human rights. It is the achievement
of a legal compromise in the field of human rights that provides an opportunity to resolve emerging conflicts and determines
the level of effectiveness of the state’s activities in the specified field.
Keywords: law, legal compromise, human rights, society, state.
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COMPONENTS OF THE NORMATIVE ELEMENT
IN THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION
OF CIVIL RELATIONS
Problem statement. Currently, phenomenon of the law as a regulator of social relations is revealed by
many sciences beyond the scope of jurisprudence, studying social, political, ethical, aesthetic and other
aspects of social life. Being an ideal social phenomenon, but essentially a systematic scope of generally
accepted rules of conduct, the law makes it possible to regulate relationships in society and create conditions
to meet the needs of all its members. At the same time, in order for the rules of law to be effective
the legal system shall have effective means (instruments). Such legal instruments maintain working
of a corresponding mechanism for the legal regulation of public relations. Its effectiveness and legal
efficiency are achieved by the constituent elements of the mechanism of legal regulation, and the legal norm
has been considered as its main element for a long time. However, the synergistic context of development
of the modern world’s legal system, its organization factor shows a change in the paradigm of perception
of the legal norm as a basic element in the regulation of social relations.
Recent research and publications analysis. Many works are dedicated to the study of the mechanism
of legal regulation of civil relations, including works of outstanding scientists, in particular O. I. Abramov,
O. I. Bobyliev, Yu. Grevtsov, V. V. Dudchenko, V. B. Isakov, N. M. Onishchenko, S. O. Pohribnyi,
S. O. Suniehin and others. However, the problem of legal alternative in the regulation of social relations
is out of sight of the scientists, since they place greater focus on the legal norm.
Purpose of the article is to theoretically explore the problem of public relations regulators alternative
to the legal norm. Change of the focus from the legal norm to the benefit of other regulators of public
relations results in rethinking of the components of the legal regulation mechanism. Challenging issues
of the legal regulation of social relations, efficiency of its functioning are the object of interest of scientists
in various fields of legal science. However, the transparency of this legal category, its interdisciplinary
nature, makes it possible to explore its nature integrally, taking into account the potential of other fields
of legal science. The introduction of the complementarity principle suggested by N. Bohr in 1927 enabled
the author to adequately learn the phenomenon of the mechanism of legal regulation of social
relations, its constituent parts by analysis in the mutually exclusive systems. The study of the structure
of the legal regulation mechanism requires specification of its elements and causes their structured
examination to determine the conditions of occurrence of legal consequences of the reality circumstances
and achievement of the corresponding goal of legal regulation. Thus, the study of this theoretical model
at empirical heights of the civil law science allowed extending horizon of the concept of this fundamental
category in law.
Key results of the study. Analysis of the studies focused on the mechanism of legal regulation of social
relations confirms that the mentioned issue is a subject of theoretical studies and was considered within
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the framework of the general theory of law. At the same time, versatility of the problems of the legal
regulation mechanism, its general and interdisciplinary nature makes it impossible to consider it only
within the framework of studies of the general theory of law.
The mechanism of legal regulation in various areas of society, for example private or public relations,
may have different manifestations. Accordingly, the use of various methods of influence on public relations
completely defines the nature of such influence and possibility of achieving its goals. Theoretical study
of the mechanism problems by which the ideal legal norms are transformed into real social life is traditional
for the Soviet and post-Soviet legal science of the second half of the XX – beginning of the XXI centuries.
Thus, according to S. S. Alekseev, the category «mechanism of legal regulation» exists in the theory
of law to demonstrate the moment of action and functioning of the legal form. The category «mechanism
of legal regulation» originates from the category «legal regulation» [1, p. 30].
The mechanism of legal regulation is broadly considered as a set of direct social and legal means
of objectification and realization of provisions of natural law, intended to ensure the stability of social
relations through the best balance of social and individual interests of the society members in order
to create conditions for the progressive development of each person, as well as exercise of his/her rights
and freedoms. Under this approach, the legal norm is one (but not the only one) of the ways to objectify
provisions of natural law.
Thus, the mechanism of legal regulation of civil relations is represented by the system of legal means
which regulate social relations, satisfy interests of the legal subjects, establish and maintain the legal order
in society.
Such an element of the mechanism of legal regulation as legal norm creates a model of possible
behaviour, existence of which does not result in occurrence of the expected legal effects by itself.
This requires factual circumstances of reality within the relevant legal model.
Thus, holism of the mechanism of legal regulation is determined by the procedure for forming
its elements. Such accumulation is fully consistent by nature.
First, a legal model of behaviour of the participant in civil-law relations is developed, which establishes
itself, for example in a disposition of legal norms.
Later, as a result of objective occurrence of factual circumstances of the reality a subjective identification
of its consequence with the corresponding model enshrined in the law takes place. Juridical fact is created
as a legal effect of the combination of the behaviour model with actual conditions personalized for the
subject. Occurrence of a juridical fact, in its turn, leads to the origin of a legal relation between participants
of social behaviour as a means of personification of mutual legal rights and legal obligations caused by the
manner of the corresponding juridical fact.
Exercise of rights and legal obligations in the structure of a specific legal relation is accompanied
by such legal means of achieving the goal of legal regulation as an act of enforcement of the right and an act
of law enforcement as a special form of exercise of rights.
Through their mediation objective exercise of subjective rights takes place and legal obligations
established in a legal relation which arose based on a juridical fact, the legal model of which is provided
in the legal norm, are fulfilled, which leads to achievement of the goal of legal regulation, as a result,
termination of the corresponding mechanism.
Another order of accumulation of elements of the mechanism of legal regulation does not have a legal
algorithm to achieve the goal of legal regulation. However, the model of building elements of the mechanism
of legal regulation can be complicated by the formation of a new goal of legal regulation at any stage
of accumulation of such elements. For example, act of enforcement of the right may result in occurrence
of another juridical fact, which in its turn will lead to the occurrence of different legal relations. Or else,
the legal relation itself, as legal means of regulation, may create a separate juridical fact which will give
another impulse to the functioning of the mechanism of legal regulation.
However, such a mechanism will function according to the established formula for the formation of its
elements: norm, juridical fact, legal relations, acts of enforcement of the right (law enforcement).
The above structure of the mechanism of legal regulation (legal norm, juridical fact, legal relations,
acts of enforcement of the right (law enforcement) must be generally recognized in the theory of law.
Therefore, social regulation is achieved by introducing common standards of conducts in the society that
correspond to the culture of such a society. Repetition of social processes, typical nature of social binds lead
to their determination as an imperative of behaviour. As a result, they are regulated through the mediation
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of a normative regulator of such relations, which allows to influence the will of the society members
and to support the behaviour of individual members in the footsteps of the allowable and necessary.
Excess of the limits results in the legal effects of influence on a person’s deviant behaviour.
From the perspective of architectonics of the mechanism of legal regulation of civil property relations,
the legal norm is an initial element of the mechanism of legal regulation that determines its basis, direction
of the legal behaviour in real social relations being formed [3, p. 108].
The legal norm is the basis for the legal regulation of social relations. Its influence on social
relations is to determine a range of subjects to which it applies; formulate the circumstances in which
participants of social relations follow their rules; define the rule of conduct itself; establish a legal liability
for the violation of the stated rules.
The legal norm creates a legal opportunity for creation, change and termination of legal relations.
It indicates conditions, circumstances (facts) in the presence of which the legal relations begin to move.
The legal norm directs each legal relation, recognizing certain facts as the basis of its movement, including
creation, change or termination of civil legal relations. It is a basic and obligatory condition for the
movement of legal relations of this kind. The basis for the movement of a particular legal relation is not
the norm, but judicial facts recognized by such norm.
At the same time, a normative regulator is not the only way of influence on the subject’s assessment
of own ability to act in the social environment. The abovementioned is manifested in the field of relations
free of the state imperative pressure – relations, which formation is conditioned by the sphere of a person’s
private life. That is, civil law regulation of social relations is achieved through the mediation of other
regulators which have a common nature with the legal norm but a subjective limitation of their obligation.
It should be added that social relations are a multidimensional social phenomenon. Variability
of the parameters making their content and essence may not always be fit into previously established
normative regulators. Therefore, the legal norm may not regulate certain types of social relations.
Moreover, the disposition of legal norms may not even meet the real needs of the subjects of a particular
relationship. Or vice versa, a legal norm may contain only declarative principles or definitions, complicating
the appropriate level of legal regulation of relations.
It is of importance to note that discretionary nature of the civil law regulation of public relations
enables their participant to independently determine the subject matter and method of legal regulation
of the relations the parties are going to enter into. The above enables us to claim that along with the legal
norm the legal means for ensuring the mechanism of legal regulation of public relations include alternormative regulators (agreement, practice), which represent a mutually agreed formation and further
application of a corresponding normative structure to the specific model of behaviour of the participants
of legal relations. This legal structure becomes an alternative to the legal norm by accepting the elements
of its obligation with respect to those individual rules formed by the parties, equality of its status in the field
of self-regulation of public relations in the sphere of private law.
Thus, according to Article 6 of the Civil Code of Ukraine, the parties shall be entitled to enter into an
agreement not provided by the civil legislation acts, but complying with the general principles of the civil
legislation. In addition, the parties shall be entitled to regulate their relations not regulated by the civil
legislation acts in the agreement provided thereby. Similarly, the parties to the contract may deviate from
the provisions of civil legislation acts and regulate their relations at their own discretion, unless such
impossibility is expressly specified in Ukrainian legislation acts, as well as in the event that mandatory
nature of the provisions of the civil legislation acts results from their subject matter or the substance
of relations between the parties [4].
Civil relations may be regulated by the practice, in particular, normal business practice (practice is a rule
of conduct not established by civil legislation acts but applied to a certain sphere of civil relations) [4].
However, their legal regulation is not limited to the above forms of regulatory influence on public
relations. Over-normative (legal principles) and quasi-normative (judicial acts) must be distinguished
along with normative and alter-normative regulators.
Regarding over-normative regulators, it should be noted that they are beyond the normative regulation,
or more exactly above it. These are legal means that are not within the scope of the legal norm. Their nature
is interpretation of the phenomenon of law by formula «jus est ar boni et aequi».
Law in a particular society is external reality at any given moment, strict objective reality that exists
and acts. That is, such a reality that exists and acts as actual fact of our existence, somewhat separated
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and «external» to each person for all other social institutions, if desired, in a sense – for the society
in general (in terms of philosophy – phenomenon of alienation) [5, p. 114].
The idea is that the legal norm, because of the human nature creating it, cannot be objective epitome
of benevolence, reasonableness, and justice by itself. Therefore, as a deterrent to the unlawful in the legal
norm the over-normative becomes the guiding principle for creation of regulatory acts.
Such over-normative includes principles of the law (fundamental, general, specialised, etc.), as intrinsic
initial basics, undeniable demands (positive obligations) applied to the participants of public relations
in order to harmonize the individual, group and social interests. In other words, it is a kind of coordinate
system, within which the law develops, and at the same time it is a vector that determines the direction
of its development. Objectivity of the law is institutionalized through its principles.
Principles are the basis of law, are contained in its content, act as guidelines in the formation of law,
reflect the nature of law and basic ties that actually exist in the legal system. The principles focus
on the world experience of the development of law, experience of civilization. They focus on and express
the essence, content of the law, therefore, are important guidelines in the implementation of law making,
law enforcement activities by the state.
It should be noted that over-normative principles go beyond their fundamentality in the process
of building a system of normative regulators. Over-normativity of the principles of law as an independent
regulator of social relations is also manifested in their direct application to corresponding legal relations.
This is most clearly shown in the case of imperfection, contradiction or, in general, lack of legal norm
in solving social conflict.
The essence of a quasi-normative regulator is to replace the normative one, providing it with the
quality of a legal norm. At the same time, as opposed to the alter-normative regulators, the nature of quasinormative regulator is characterized by the lack of counter-will of the parties regarding its content
and scope. The use of the quasi-normative regulator as a legal instrument for the regulation of legal relations
is a result of a defect in the regulation of social relations. As a result, due to the loss of synchronization
of the actual model of behaviour with the normative one, existing social relations do not change into
legal relations. Juridical fact lacks its regulatory framework, which prevents legal relations between
the participants. That is, a defect in the legal regulation of social relations is objectively identified.
Consolidation of the defect of the normative regulator model is implemented by forming a legal
illusion of the required norm. Its illusiveness is manifested in the specifics of its creation, nature of
its obligation. In the absence of a real one, so-called illusive norm is formed not by the law-making body,
but by a court in a judicial act applied to a certain group of persons. Thus, through the quasi-normative
regulator the completion of the law, judicial creation of the legal norm and its application to the legal
relations in dispute is performed.
It should be noted that expediency of the given classification of forms of legal regulation of civil
relations is conditioned by the different nature of their formation, way of legal application.
At the same time, their variety (normative regulators, over-normative regulators, alter-normative and
quasi-normative regulators) does not exclude their joining another systemic legal phenomenon, which can
be characterized as construction of a normative element of the mechanism of legal regulation of public
relations.
Conclusions. The mechanism of legal regulation of relations is considered as a system of legal
means, methods and forms which regulate social relations. At the same time, under current conditions
of the society development such regulation is achieved with minimal normative of the state. The above
mentioned allows to claim the variability of the normative element of the mechanism of legal regulation
of social relations.
The legal norm is not a fundamental element of the mechanism of legal regulation of social relations,
through which relations between the society members from the essential field to the real field and formation
of corresponding legal relations between them are regulated. Such regulatory influence is provided by other
regulators of various legal nature, but of identical axiological significance.
Since regulatory influence on public relations goes beyond the legal norm, the corresponding element
of the mechanism of legal regulation requires its structural adjustment. Thus, in the context of terminology,
not the legal norm, but a certain set of legal concepts identical to the legal norm – a normative construct
(normative regulator, over-normative regulator, alter-normative regulator, quasi-normative regulator) act
as an element of the mechanism of legal regulation of social relations.
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Kostruba A. V. Components of the normative element in the mechanism of legal regulation of civil relations
The article is devoted to the study of the structure of the normative element of the mechanism of legal regulation
of social relations.
The mechanism of legal regulation of relations is considered as a system of legal means, methods and forms which
regulate social relations. At the same time, under current conditions of the society development such regulation is achieved
with minimal normative of the state. Scientists claim the variability of the normative element of the mechanism of legal
regulation of social relations. The normative regulator is not the only way of influence on the subject’s assessment
of abilities in the social environment. The abovementioned is manifested in the field of relations free of the state imperative
pressure – relations, which formation is conditioned by the sphere of a person’s private life. Legal regulation of social
relations in this field is achieved through the mediation of other regulators which have a common nature with the legal
norm but a subjective limitation of their obligation.
Variability of the parameters making their content and essence may not always be fit into previously established
normative regulators. Therefore, the legal norm may not regulate certain types of social relations. Moreover, the disposition
of legal norms may not even meet the real needs of the subjects of a particular relationship. Or vice versa, a legal norm
may contain only declarative principles or definitions, complicating the appropriate level of legal regulation of relations.
It is proved that legal norm is not a fundamental element of the mechanism of legal regulation of social relations, through
which relations between the society members from the essential field to the real field and formation of corresponding legal
relations between them are regulated. Corresponding regulatory influence is provided by other regulators of various legal
nature, but of identical axiological significance.
The author argues that along with the legal norm the legal means for ensuring the mechanism of legal regulation
of public relations include alter-normative regulators (agreement, practice), which represent a mutually agreed formation
and further application of a corresponding normative structure to the specific model of behaviour of the participants of legal
relations. Besides, over-normative (legal principles) and quasi-normative (judicial acts) regulators are distinguished along
with normative and alter-normative regulators.
Since regulatory influence on public relations goes beyond the legal norm, the corresponding element of the mechanism
of legal regulation requires its structural adjustment. The scientist coins a term a normative construct as set of legal
concepts identical to the legal norm for description of an element of the mechanism of legal regulation of social relations
Keywords: mechanism of legal regulation of social relations, normative construct, agreement, practice, principles
of law, legal norm, court decision.

Коструба А. В. Складові нормативного елементу в механізмі правового регулювання цивільних
відносин
Стаття присвячена дослідженню структури нормативного елементу механізму правового регулювання суспільних відносин.
Механізм правового регулювання відносин розглядається як система правових засобів, способів та форм, за допомогою яких впорядковуються суспільні відносини. При цьому таке впорядкування в сучасних умовах розвитку
громадянського суспільства досягається мінімальним нормативним примусом держави. Вченим стверджується
про варіативність нормативного елементу механізму правового регулювання суспільних відносин. Нормативний
регулятор стає не єдиним засобом впливу на оцінку суб’єктом можливостей в соціальному середовищі. Яскраво зазначене проявляється в сфері відносин, які позбавлені державного імперативного примусу – відносини, формування яких обумовлено сферою приватного життя людини. Правове регулювання суспільних відносин в цій
сфері досягається за посередництвом інших регуляторів, які мають спільну нормою права природу, але суб’єктну
обмеженість своєї обов’язковості.
Варіативність параметрів, які формують їх зміст та сутність, не завжди можливо вписати у вже сформовані
нормативні регулятори. Тому норма права може і не регулювати деякі види суспільних відносин. Більше того,
диспозиція правової норми може навіть не відповідати дійсним потребам суб’єктів певних відносин. Чи навпаки,
правова норма може містити в собі виключно декларативні засади, принципи або дефініції, що ускладнює належний рівень правової регламентації відносин.
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Доведено, що норма права не є основним елементом механізму правового регулювання суспільних відносин,
за посередництвом якого відбувається упорядкування відносин між членами соціуму від сфери сутнісного до сфері
дійсного та формування відповідних юридичних зв’язків між ними. Відповідний регламентаційний вплив забезпечується за допомогою інших регуляторів, які мають різну правову природу, але тотожне аксіологічне значення.
Автором доводиться, що нарівні з правовою нормою правовим засобом забезпечення дії механізму правового
регулювання суспільних відносин виступають alter-нормативні регулятори (договір, звичай), які представляють
собою взаємоузгоджене формування та подальше застосування відповідної нормативної конструкції до індивідуально-визначеної моделі поведінки учасників правових відносин. Крім того, поряд з нормативними та alter-нормативними регуляторами виокремлені наднормативні (принципи права) та quasi-нормативні (судові акти).
Через те, що правовою нормою не вичерпується регламентаційний вплив на суспільні відносини, відповідний
елемент механізму правового регулювання вимагає свого структурного корегування. Вченим вводиться термін
«нормативний конструкт» як сукупність тотожних правовій нормі юридичних конструкцій для характеристики
елементу механізму правового регулювання суспільних відносин
Ключові слова: механізм правового регулювання суспільних відносин, нормативний конструкт, договір, звичай,
принципи права, норма права, судове рішення.
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ДОКТРИНАЛЬНІ ОЗНАКИ ПОЗИТИВНОГО ПРАВА
Постановка проблеми. Загальна теорія позитивного права, яка підсумовує дані аналітичної юриспруденції, – це самодостатня юридична наука, предметом якої є догма права [6, с. 95].
Саме вона із своїми «відгалуженнями» (історією права, порівняльним правознавством) і   поєднанні з соціологією права, займає гідне місце в системі юридичних наук, виконує у всьому комплексі
юридичних знань свої особливі та незамінні функції сфери законодавства. А позитивне право являється основою цієї теорії і визначення сутності та особливостей даної категорії, має визначальне
значення для усвідомлення позитивного підходу щодо розуміння основ правотворення. Саме ці положення становлять актуальність піднятої проблематики.
Аналіз останніх досліджень. Теоретико-правові аспекти дослідження сутності позитивного
права через призму його визначальних ознак вивчалися в юридичній науці такими відомими вченими, як: С. Алексєєв, О. Бандура, В. Бачинин, М. Байтин, Г. Гриценко, І. Ільїн, О. Копиленко, Н. Крашеніннікова, О. Лейст, Д. Ллойд, М. Марченко, І. Малинова, Н. Оніщенко, А. Поляков, В. Сорокін,
О. Скакун, Е. Трубецькой, Б. Шейндлин та фундатор української юриспруденції Ю. Шемшученко,
які сприяють осмисленню поточних процесів в теорії права та мають важливе значення для подальшого їх дослідження.
Виходячи уже з тих фундаментальних основ, які вони заклали, вважаю за доцільне провадити
власні дослідження визначеної проблематики.
Мета статті. Метою дослідження є визначення сутності та особливостей позитивного права на
основі правильного розуміння ознак, які характеризують це явище, а також є ключовими факторами в процесі праворозуміння. Саме останні окреслюють ті складові, які й характеризують сутність
так званого державного (позитивного) права.
Основні результати дослідження. Характеризуючи визначальні ознаки позитивного права,
необхідно відштовхуватися від визначення цього поняття. Так, фундатор української юридичної
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науки Ю. Шемшученко визначає позитивне право як систему встановлених або санкціонованих
державою загальнообов’язкових норм, дотримання і виконання яких забезпечується як переконанням, так і силою державного примусу [5, с. 213], або ж право – це «система соціальних загальнообов’язкових норм, встановлених чи санкціонованих державою».
З наведеного визначення бачимо, що визначальною ознакою позитивного права є системність.
З приводу змісту даної ознаки позитивного права у юридичній літературі існують різні точки зору.
Зокрема, на думку Б. Шейндліна, системність позитивного права – це «такий зв’язок правових норм,
за якого одні норми визначають умови здійснення інших правових норм, порушення яких, в свою
чергу, повинно тягнути застосування норм, що визначають відповідні міри примусу» [7, с. 7]. На мою
думку, такий підхід до розуміння системності позитивного права є дещо спрощеним, оскільки він
не враховує соціальний та культурологічний виміри позитивного права, які безпосередньо наповнюють зміст його системності. Системність права не можна також виводити лише з «логічної структури
правової норми», яка включає в себе три елементи: гіпотезу, диспозицію та санкцію, хоча слід погодитися з тим, що взаємозв’язок цих елементів в масиві нормативно-правових приписів є виразом
системних зв’язків юридично значущих елементів правової системи [1, с. 80-84].
За слушним зауваженням М. Марченка, «система права повинна бути внутрішньо єдиною та несуперечливою. Зв’язки, що виникають між її структурними елементами (нормами), як і самі норми,
мають бути направлені на виконання чітко визначених регулятивних та інших функцій, на досягнення єдиних цілей. Щоб стати дієвим та ефективним, право повинно сформуватися як цілісна,
органічна система. Це одна із неодмінних вимог і одночасно одна із ознак реального, діючого права» [3, с. 21-22]. Виходячи з цього твердження, можна констатувати, що в основі будь-якої системи
норм або правил поведінки лежать як об’єктивні, так і суб’єктивні фактори. З об’єктивних факторів
виокремимо однотипні економічні, політичні, соціальні, ідеологічні та інші умови, які сприяють
створенню та функціонуванню системи правових норм в тій чи іншій державі. Як конкретні норми,
так і їх система в цілому не створюються стихійно, довільно, за бажанням та розсудом тих чи інших осіб. Вони виражають об’єктивні потреби суспільства і держави та проектуються на реально
існуючі економічні, політичні та інші відносини. Спроби довільного «конструювання» системи
правових норм неминуче ведуть до негативних або ж до непередбачуваних наслідків. Безумовно,
процес створення та функціонування системи правових норм не лише не заперечує, а навпаки,
всіляко передбачає існування суб’єктивних факторів поряд з об’єктивними. Мова йде при цьому
про розробку та здійснення в тій чи іншій державі науково обґрунтованої правової політики, підготовку та реалізацію планів законодавчих робіт, активній участі спеціалістів-юристів в процесі
правотворчості, правозастосування, в правоохоронній діяльності державних органів.
Крім того, створюючи правові норми, держава діє безпосередньо через свої уповноважені на те
органи, або ж опосередковано, тобто шляхом передачі своїх окремих повноважень на видання деяких нормативно-правових актів недержавним органам чи організаціям. В останньому випадку
якраз і говорять про «санкціонування», тобто надання дозволу державою на здійснення обмеженої
правотворчої діяльності цим недержавним органам та організаціям [3, с. 23].
Розглядаючи дану ознаку позитивного права, не можна не звернути увагу на такий її аспект,
як вираження у позитивному праві державної волі, що втілює в собі волю так званої «правлячої
в державі еліти». Класики юридичного позитивізму, зокрема, Джон Остін та Карл Бергбом, як ми
вже пересвідчилися, надавали ключове значення цій рисі позитивного права, зовсім нівелюючи при
цьому вираження у позитивному праві у певній мірі волі та інтересів підвладних суб’єктів. Дійсно,
якщо звернутися до світового історичного досвіду існування та функціонування держави і права,
то пересвідчимось, що в позитивному праві, перш за все, виражається воля пануючого класу і це,
власне, – аксіома. Однак, беззаперечним фактом є також і те, що задля забезпечення соціальної
стабільності та порядку в суспільстві цей пануючий клас в певній мірі вимушений був втілювати
у нормах позитивного права також і волю та інтереси підвладних суб’єктів. Навіть при тоталітарних державних режимах є певний мінімум інтересів підвладних громадян, що хоча б формально
закладений у зміст позитивного права. Водночас, аксіомою є також і те, що позитивне право ніколи
не вміщує в собі так звану «загальну волю народу». Тут слід погодитися з думкою ряду вчених про
те, що «загальна воля в законі – це фікція, ілюзія, оскільки будь-який закон, зокрема, конституційний, будучи соціальним компромісом, відображає в собі не загальну волю народу або суспільства,
а співвідношення різних воль» [9]. Таке ж саме критичне ставлення до концепції «загальної волі
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суспільства», через яке окремі вчені намагалися визначати позитивне право, висловлював і Є. Трубецькой, який зазначав, що «немає такої правової норми, яка б дійсно виражала волю всіх членів
певного народу, оскільки серед будь-якого народу знайдуться такі його члени, які своєї волі відносно правових норм взагалі не мають або не можуть виразити» [4, с. 22].
Таким чином, позитивне право покликане вміщувати в собі розумний баланс, тобто раціональне
співвідношення державної волі та волі громадян, що складають населення відповідної держави,
а такий баланс може бути досягнуто лише в контексті соціокультурного виміру позитивного права.
Що ж до такої невід’ємної ознаки позитивного права, як його загальнообов’язковість, то її сутність полягає в тому, що право є обов’язковим до виконання не лише громадянами, але і державними органами та їх посадовими особами, які від імені держави здійснюють управління суспільством. Іншими словами, якщо сама загальна обов’язковість позитивного права розповсюджується
лише на громадян як на підвладних суб’єктів, то в такому випадку позитивне право підмінюється
свавіллям з боку державної влади.
Слід зазначити, що загальна обов’язковість позитивного права органічно пов’язана з державною забезпеченістю та охороною його норм з боку держави в особі її компетентних органів. Державна забезпеченість позитивного права реалізується через діяльність системи правоохоронних
органів та судів. За справедливим твердженням О. Лейста, «право за своєю сутністю передбачає
діяльність неупередженого суду, арбітра, який вирішує спори та конфлікти і визначає, хто правий,
а хто – ні». Однак ефективна діяльність судів є неможливою без опори на апарат примусу, тобто
правоохоронні органи, які, серед іншого, реально забезпечують виконання відповідних судових
рішень, а також здійснюють визначені у законодавстві превентивні заходи примусу (наприклад,
арешт спірного майна, затримання особи, яка підозрюється у вчиненні злочину тощо). З системою
судових і правоохоронних органів пов’язані також і інші державні та недержавні органи і організації, основним завданням яких є охорона права від його порушень (наприклад, адвокатура, нотаріат
тощо) [1, с. 97, 100].
Аксіомою є те, що держава не може байдуже відноситися до правових норм, які вона сама
і приймає, адже для їх прийняття та забезпечення реалізації потрібно докласти чимало зусиль
та засобів. Саме тому кожна держава охороняє право від порушень та гарантує його дотримання,
застосовуючи для цього різноманітні засоби, в тому числі державний примус, на який, як правило,
завжди звертають увагу вчені, говорячи про дану ознаку.
Однак забезпечення обов’язковості норм позитивного права та її захищеності з боку держави
не можна зводити лише до можливості останньої застосовувати відповідні засоби державного примусу, як на це часто звертають увагу науковці у сучасній юридичній літературі. Дане твердження
аргументується не лише тією обставиною, що далеко не всі правові норми містять у своїй структурі
такий елемент, як «санкція», що є принципово неможливим та недоцільним, а, власне, соціокультурним виміром позитивного права, який у контексті цієї ознаки передбачає можливість і необхідність «підтримки» загальнообов’язковості позитивного права, насамперед, не через державний
примус, а через застосування також і інших засобів впливу на свідомість та волю суб’єктів права,
зокрема, через переконання та заохочення. У зв’язку із цим, норми позитивного права лише тоді
будуть мати реальну та ефективну загальнообов’язкову силу, якщо зміст правил поведінки, що їх
складають, будуть узгоджені з безпосередніми об’єктивно зумовленими соціокультурними умовами їх реалізації.
Дійсно, позитивне право нерозривно пов’язане з державним примусом вже в силу того, що саме
поняття «загальнообов’язковість правових норм» передбачає можливість їх порушення, а без наявності таких правопорушень в структурі правової реальності не було би сенсу вести мову про
телеологічний (цільовий) вимір позитивного права. Однак в сучасних реаліях загальносвітової
демократизації суспільного життя загальнообов’язковість правових норм найбільш ефективно
«підтримується» не стільки через можливість застосування державного примусу за їх порушення,
скільки через соціокультурну складову їх змісту, яка і забезпечує усвідомлення суб’єктами права
необхідності їх добровільної та корисної реалізації у відповідній формі. З приводу цього в свій час
ще писав основоположник соціології права Є. Ерліх: «Порядок в людському суспільстві базується на тому, що правові обов’язки взагалі повинні виконуватися, а не на тому, що вони можуть
бути примусово виконані через суд» [8, с. 17]. Іншими словами, в більшості випадків позитивне право виконується добровільно через впевненість в його необхідності та доцільності, оскільки
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воно слугує засобом реалізації можливостей людини і одним із найнеобхідніших способів її орієнтації у соціальній, в тому числі правовій, дійсності. Сам же державний примус охоплює достатньо вузьке коло правових явищ, що підтверджується, зокрема, словами англійського правознавця
Денніса Ллойда: «хоча примус може бути необхідним елементом ефективної правової системи,
аж ніяк не кожна її норма в обов’язковому порядку повинна вміщувати каральну санкцію. Навпаки, в сучасних системах все виразніше проявляється тенденція визначати в законодавчому порядку
обов’язки, які мають суттєве значення, але не забезпечені санкціями. Однак дивно було б вважати
подібні обов’язки не правовими» [2, с. 49]. При цьому соціокультурний вимір позитивного права покликаний також забезпечити і відповідні правові рамки застосування державного примусу,
якщо таке застосування є необхідним.
Таким чином, соціокультурний вимір державної забезпеченості позитивного права як його невід’ємної ознаки забезпечує здійснення його інституціоналізації, тобто його перетворення в організоване, впорядковане та системне соціонормативне суспільно-державне явище з чітко визначеною
структурою, не стільки через діяльність відповідних правоохоронних органів та судів, скільки через усвідомлення, засвоєння та визнання його приписів суспільною свідомістю.
Висновки. Якщо підсумувати вищенаведені положення, то з впевненістю можна стверджувати,
що наведені в статті сутнісні ознаки позитивного права відображають центральну формулу даної
категорії, у якій відображається квінтесенція поняття «право»; цю формулу можна доповнювати
і модифікувати, але без неї не можна обійтися без шкоди для розкриття змісту, структури і механізму дії права.
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Луцький Р. П. Доктринальні ознаки позитивного права
Дослідження терміна «право» проводиться вже довгий час. Однак досить мало уваги приділяється розкриттю
сутності ознак, які розкривають внутрішню структуру призначення та роль такої категорії, як «позитивне право».
Сутнісні ознаки позитивного права відображають центральну формулу даної категорії, у якій відображається квінтесенція поняття «право».
Термін «позитивне право» виражає собою правило поведінки, яке прийнято і санкціоноване державою та має
загальнообов’язковий характер. Крім того, позитивне право окреслює конкретний напрямок розвитку законодавчого процесу відповідного етапу розвитку, на якому знаходиться держава, і виключно воно в поєднанні з природним правом є тим інструментом, який скеровує розвиток суспільства та державності.
Ключові слова: догма, право, ознаки права, позитивне право, суспільство, держава, системність, загальнообов’язковість, державний примус.

Lutsky R. Р. Doctrinal features of positive law
Research of term a law is conducted already long time. However sufficiently small attention is spared to opening сутності of signs, that expose the underlying structure of setting and role of such category as a «positive law». The сутнісні
signs of positive law represent the central formula of this category, quintessence of concept «law» is represented in that.
A term «positive law» expresses by a soba rule of behavior, that is accepted and it is sanctioned by the state and
has obligatory character . In addition a positive law outlines concrete direction of development of legislative process
of the corresponding stage of development on that there is the state and exceptionally it in combination with an absolute
law is a that instrument that directs development of society and state system.
The general theory of positive law, which summarizes the data of analytical jurisprudence, is a self-sufficient legal
science, the subject of which is the dogma of law. It is with its «branches» (history of law, comparative law) and in
conjunction with the sociology of law, occupies a worthy place in the system of legal sciences, performs in the whole
complex of legal knowledge its special and irreplaceable functions of the sphere of law. And positive law is the basis of this
theory, and determining the nature and characteristics of this category is crucial to understanding the positive approach
to understanding the basics of lawmaking.
Рositive law is inextricably linked to state coercion because the very notion of «mandatory legal rules» presupposes
the possibility of violating them; positive law. However, in the contemporary realities of world-wide democratization
of social life, the binding nature of legal norms is most effectively «supported» not so much by the possibility of applying
state coercion for their violation, but by the sociocultural component of their content, which provides the subjects with
the awareness of the need for their voluntary and useful implementation in the appropriate form.
Тhe essential features of positive law in the article reflect the central formula of this category, which reflects
the quintessence of the concept of «law»; this formula can be supplemented and modified, but it cannot be without prejudice
to the disclosure of the content, structure and mechanism of action of law.
Keywords: dogma, law, signs of law, positive law, society, state, system, obligatoryness, state compulsion.
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РОЛЬ ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ ТА ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ
НА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ
Постановка проблеми. У новітній історії людства однією з найбільш важливих та актуальних
ідей у державотворчій практиці, а разом із тим і в юридичній науці є ідея правової держави, втілена у багатьох сучасних конституціях. Проте цю ідею по-різному розуміють, а головне, втілюють
у життя в умовах різних суспільств. Поняття правових і моральних начал, ідеалів і цінностей різняться у людей різних історичних епох і навіть членів одного суспільства, соціальної групи, сім’ї.
А тому в історії право не завжди ефективно виконує свою найважливішу функцію – створення
і збереження суспільного миру.
Проте для здійснення цієї найважливішої функції придатне тільки таке право, з яким забезпечується поступальний розвиток суспільного життя, право, яке розвивається у руслі правової
культури. Тільки право, розвиток якого спирається на досягнення правової культури і збагачує,
а не нищить її, лише «культурне» право сприяє прогресивному розвиткові людської особистості
як головного носія суспільного миру.
Зважаючи на це, вирішення проблеми правової культури є найбільш суттєвим питанням у реалізації ідеї правової держави, що закріплена у Конституції України. Для сучасної України утвердження правової культури в умовах фактичного руйнування національної правової системи стає
ключовим питанням збереження країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У розробку теоретико-методологічних і прикладних
проблем формування та розвитку правової культури особи, суспільства і його окремих соціальних
груп зробили певний внесок вітчизняні вчені: Г. Балюк, В. Бурмістров, В. Головченко, О. Данильян, Г. Клімова, В. Костицький, С. Максимов, Л. Матвєєва, О. Менюк, Є. Назаренко, Ю. Оборотов,
Н. Оніщенко, П. Рабінович, С. Сливка, Ю. Тодика, Ю. Шемшученко, I. Яковюк та ін.
Мета статті. Мета цієї статті полягає в тому, щоб розкрити роль правової ідеології та правової
доктрини на формування національної правової культури.
Основні результати дослідження. Кожен народ, нація, держава, стверджує М. Михальченко,
щоб зберегти себе, свою ідентичність і культуру, повинні мати свою ідеологію, тобто сукупність
ідей, ідеалів, цілей, що виражали б глибинні основи їхнього життя, корінні інтереси й скріплювали
їх, інтегруючи народ і державу, поєднуючи загальнолюдські та національні цінності [1, с. 201].
Існує чимало різновидів ідеологій, пише В. Отрешко, серед яких «ідеології-світогляди, призначені об’єднувати великі групи людей – етноси, нації, суспільні верстви (класи) та навіть усе людство
(так звана «глобальна ідеологія», що лежить в основі сучасної системи міжнародного порядку)» [2].
Такі ідеології утверджуються протягом тривалого часу разом із поступовим, спадкоємним, еволюційним шляхом розвитку народу. Це сприяє зближенню поглядів людей, виробленню близької
системи політичних, соціальних, етнічних, духовних та інших цінностей, світоглядних переконань
тощо, які хоча й не тотожні, однак забезпечують суспільно-політичну стабільність і поступально
прогресивний хід історії певного народу.
Отже, у державно організованому суспільстві існує об’єктивна необхідність адекватного ідеологічного забезпечення розвитку суспільства й держави та формування правової культури, зокрема, необхідність у науково обґрунтованій правовій ідеології.
За визначенням О. Петришина, правова ідеологія – система правових ідей, принципів, теорій,
концепцій, які в систематизованій формі відображають і оцінюють правову дійсність. Для правової
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ідеології характерне цілеспрямоване наукове осмислення феномену права та різних аспектів його
цінності, проникнення в сутність правових явищ, виявлення існуючих закономірностей та зв’язків
між ними та формування на їх основі догми права». Правова ідеологія включає в себе правові погляди, теорії, переконання; правові поняття та категорії; правові принципи.
Правова ідеологія виступає систематизованим науковим вираженням правових поглядів, принципів, вимог та інтересів суспільства в цілому або окремих соціальних груп (класів, професійних,
релігійних, етнічних груп). В основу розвитку будь-якої держави і навіть регіонального об’єднання
держав покладено певну ідеологію. Політико-правова ідеологія розвинених держав набуває відображення передусім у їх конституціях. Так, в основу Конституції України покладено основні засади теорії прав і свобод людини, концепцію правової, соціальної, демократичної держави, принципи
верховенства права, поділу державної влади, державного суверенітету та інші.
Правова ідеологія в демократичній, правовій державі має відповідати таким вимогам: 1) формуватися на основі пріоритету загальнолюдських стандартів і цінностей, зокрема, верховенства права
і закону, принципів демократії, прав і свобод людини і громадянина тощо; 2) будуватися на критичному сприйнятті вітчизняного і зарубіжного досвіду, вивченні нових поглядів та підходів до право
вих явищ; 3) орієнтуватися на досягнення соціального і політичного компромісу, раціональне поєднання інтересів особи, суспільства і держави, виходячи при цьому з тези, що саме людина, її права
та свободи визнані найвищою соціальною цінністю [3, с. 710].
На думку В. Шаповала, ідеологічну і теоретичну основу об’єктивного права становлять категорії
свободи і рівності. Принцип рівності визнавався ще у період Античності, але доповнився принципом індивідуальної свободи і, відповідно, суб’єктивного права тільки у Новий час. Якщо принцип
рівності спочатку стосувався відносин у межах різних античних і феодальних спільнот, а не суспільства в цілому, то ідея свободи відразу позначила певну автономність індивіда щодо суспільства і держави, а саме суспільство – як сукупність таких індивідів. У наші дні свобода і рівність
виступають як принципи (засади), що формалізовані у вигляді загальних положень основних законів, фактично на базі яких у тих самих основних законах сформульовані положення про індивідуальні права і гарантії таких прав. З цього слідує, що людина, її права і свободи не існують ізольовано, вони перебувають у прямій взаємодії як із соціумом, так і з державою, яка своєю діяльністю
здійснює їх об’єктивацію [4, с. 29].
Так само П. Рабінович наголошує, що органічна соціальність феномену прав людини об’єктивно зумовлюється природною (закономірною) соціальністю людського існування: свої права людина
може мати тільки стосовно якогось іншого суб’єкта (у якого – знову ж таки внаслідок такої соціальності – цілком закономірно, природно виникають обов’язки щодо носія прав). Тому невипадково
у базових міжнародних актах з прав людини зазвичай, так чи інакше, згадується й про її обов’язки
перед іншими людьми, перед суспільством. Так, у Загальній декларації прав людини констатується,
що «кожна людина має обов’язки перед суспільством…» (ст. 29); у Преамбулах Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року і Міжнародного пакту про економічні, соціальні
і культурні права 1966 року теж зазначається, що кожна людина має обов’язки [5, с. 14-15].
У літературі відзначається, що ідеологія є дієвим і гнучким інструментом управління, який забезпечує державі приплив соціальної енергії, схиляє до думки про підтримку держави відтворювальною діяльністю. Вона зберігає розколоту державність від краху, забезпечує управлінню засадничу основу для орієнтації. Ідеологія може те, чого не можуть інші форми систематизації ідей:
виявляти суб’єктивні уявлення бажаного, тобто фактично певний суспільний і політичний ідеал,
тому ідеологія, як наголошує М. Козловець, тісно пов’язана з політикою. Якщо наявними є головні
складники ідеології: суспільний ідеал, соціальна база, соціальні орієнтири, погляди на суспільство
і державу, до того ж, активно діючі, то перед нами – ідеологічно озброєна спільнота на шляху
своєї перспективи [6, с. 441-442].
Проте, якщо виходити з тих вимог до правової ідеології, які зазначені вище, то ми маємо визнати, що в Україні ці вимоги фактично не діють. З цим пов’язується і те «захворювання» суспільства на тотальний правовий нігілізм. Всупереч тому, що в основу Конституції України покладено
основні засади теорії прав людини, концепцію демократичної, соціальної та правової держави,
принципу верховенства права, поділу державної влади, державного суверенітету тощо, – всупереч
цьому уже на рівні законів дані засади спотворюються або відкидаються законодавцем, не кажучи
про дальше нищення їх на базі цих законів і поза ними у правозастосовчій діяльності корумпованої
державної влади та органів місцевого самоврядування.
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Зважаючи на це, належить констатувати відсутність у нашому суспільстві усталеної правової
ідеології і необхідність її формування та втілення в життя. Особливо важливим є останнє з огляду
на практику безперервного здійснення в Україні конституційних та інших «реформ», що тільки
погіршують ситуацію з правовою культурою.
Тим не менш, наприклад, В. Лола стверджує, що поступове переосмислення ролі ідеології
в житті держави, людини і суспільства в Україні відбувається лише зараз, разом з усвідомленням
того факту, що кожен народ, нація, держава повинні мати ідеї та цінності, які відображають основи
їх життя. Державна ідея виступає не лише фактором консолідації суспільства, а й визначає основи
функціонування політичних і соціальних структур, закріплені в Конституції. Державна ідеологія
в демократичній державі має визначити межі співіснування різних ідеологічних систем у суспільстві, сформулювати основні закономірності їх функціонування та участі в державному житті. Державна ідеологія, пише автор, має забезпечити відтворення в суспільній свідомості демократичних
норм та цінностей, а в умовах трансформації суспільства – сприяти утвердженню національної
держави і громадянського суспільства через свідомість кожного громадянина [7, с. 1].
Проте практика здійснення останнім часом реформ в Україні не підтверджує того, що зараз відбувається поступове переосмислення ролі ідеології в житті держави, людини і суспільства, оскільки
ідеологічна основа цих реформ усе ще залишається непевною. Характерним прикладом є реформування судової влади.
Реформатори, наголошує В. Сіренко, повинні усвідомити глибину і мудрість висловлювань,
які зазначені у світовій літературі. Ось деякі з них: «Не бійся закону – бійся судді» (російський вислів); «Судді, які купили судові місця, будуть, в першу чергу, продавати правосуддя» (Франсуа Фепелон); «Феміда дійсно сліпа, не бачить, які у неї слуги» (Єжи Лец); «Зустрічаються вироки більш
злочинні, ніж сам злочин» (Мішель де Монтень); «У судний день першими перед судом постануть
судді» (Аркадій Давидович). Вчений спеціально навів вислови щодо правосуддя з різних країн,
щоб показати, що проблеми судової влади є у всіх країнах світу, але їх розв’язання в кожній країні
вимагає особливого підходу, з урахуванням національної культури, традицій, характеру народу.
Облаштування судової системи країни не можна списувати з інших країн. Запозичувати окремі
елементи можна, проте списувати системно – зайве, тому що пересаджені в умови іншої національної культури механізми судової системи не працюють або працюють з порушеннями. На жаль, списуванням законів з аналогів заходу дуже грішить наш реформаторський парламент, абсолютно не
вникаючи в те, що багато законодавчих концепцій історичної України працювали не гірше, а краще
західних [8, с. 121-122].
Реформа суду, стверджує В. Сіренко, звелася до люстрації суддів, відбору їх на конкурсній основі
за критеріями відданості існуючому політичному режиму. Немає сумніву, що в системі конкурсів,
тестів, іспитів будуть відібрані також і професійно підготовлені судді у сфері знань матеріального
і процесуального права. Але до викорінення корупції в судах це має дуже опосередковане відношення. Не рятує справу і багаторазове збільшення заробітної плати суддів та контроль за їх доходами і витратами, а також доходами їх сімей та найближчих родичів. Ці заходи не витримують навіть
поверхневої критики. Свої доходи та видатки судді можуть приховати через третіх підставних осіб,
і жодний контроль це не виявить. А що стосується дуже великих зарплат для суддів, то це швидше
схоже на спробу держави видавати суддям щомісячний хабар у вигляді великої зарплати, благаючи суддів не здійснювати мзду і здирства під час правосуддя. Такий підхід від корупції в судах не
врятує. А передбачуваний контроль за доходами і видатками суддів через систему декларування –
це вкрай малоефективна міра, розрахована на простаків, якими судді, як знавці законодавства, не є.
Упор реформаторів на підвищення вимог до особистості судді через відбір суддів, можливо,
підвищить рівень професійної грамотності суддів, але навряд чи дасть істотний позитивний результат в плані антикорупційної поведінки. Суддя системно повинен бути поставлений у такі умови,
при яких він не зможе приймати неправосудні корупційні рішення. А якщо він їх приймає в силу
свого свавілля, то система повинна неминуче знаходити такі рішення, а суддя повинен невідворотно притягатися до відповідальності та зазнавати покарання [8, с. 128-129].
В. Сіренко пропонує такі антикорупційні заходи, які повинні бути покладені в основу реального
антикорупційного реформування судів:
1. Головна ідея боротьби з корупцією в судах передбачає напрацювання Верховним Судом прецедентних рішень по всіх категоріях справ діючих галузей права. Суддя, керуючись прецедентним
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рішенням, не зможе узаконити в своєму судовому рішенні своє свавілля і неправосудне беззаконня. Система прецедентних рішень негайно і неминуче виявляє судову помилку і усуває її правосудними засобами. Отже, маючи такий критерій, як прецедент, немає сенсу давати хабар в судах,
дзвонити по телефону, впливати на суддю. Адже рішення, яке не відповідає прецеденту, все одно
буде скасовано.
2. Необхідно встановити конституційний порядок періодичної звітності суддів за свою діяльність. Безстрокове обрання на посаду судді як у правовому відношенні, так і моральному вселяє
впевненість у суддів, що вони недосяжні для реального покарання і позбавлення суддівської мантії.
Для боротьби з корупцією важливо, щоб суддя озирався на кожне своє рішення, чи не загрожує
воно його службовому становищу. Безстроково обраному судді немає необхідності остерігатися
термінового контролю, а тому він безбоязно буде чинити свавілля і беззаконня, знаючи, що не через 5, або через 10 років його не спитають і не проаналізують, як він судив і скільки судових помилок він зробив. Безстрокове обрання на посаду судді цілком виправдано тільки в тих країнах,
де 90% населення впевнені у справедливості суду. У нас, як відомо, навпаки. І в цих умовах демонструвати довіру з боку влади до суддів через безстрокове обрання на посаду судді є неповагою
до думки власного народу.
3. Впровадження механізму невідворотності покарання суддів за неправосудні й незаконні судові рішення. Існує два найефективніші засоби боротьби з правопорушеннями у сфері діяльності
суддів: жодне правопорушення суддів не повинно залишитися непоміченим для держави та суспільства; швидке та оперативне застосування заходів невідворотної відповідальності за вчинені
правопорушення [8, с. 132-143].
О. Хотинська-Нор констатує, що судова реформа не лише не досягла задекларованої мети, а й загрожує обернутися результатами, протилежними до поставлених цілей [9, с. 184]. Пояснення цьому, на думку Л. Москвич, просте: в Україні відсутня політична культура, оскільки кожна політична
сила, отримавши владу, намагається провести власну судову реформу, не спираючись на схвалені
попередньою владою програмні документи, концепції. Отже, кожного разу політична сила намагається побудувати судову систему відповідно до власного бачення. Однак судова влада, на відміну
від інших гілок влади, є аполітичною, стандарти її функціонування є похідними від права на суд
і вже давно визначені в міжнародних документах, які декларують права людини [10, с. 25].
На відміну від попереднього автора, О. Бусол дійшла висновку, що більш ефективною протидією корупції є забезпечення саме високої заробітної платні держслужбовцям (порівняно з іншими
верствами населення) [11, с. 367]. З метою мінімізації ризиків корупції, пише В. Андріанов, деякі країни законодавчо затверджують систему високих заробітних плат для високопосадовців [12].
Однією з істотних перешкод, якщо не головною, на шляху досягнення нової якості інститутами
юридичної системи відповідно до нових приписів Конституції України, на думку С. Головатого, є наявна в державі система правничої освіти. Вона не відповідає новим потребам, що їх обумовлюють конституційні зміни. Тому постає нагальна вимога не просто її удосконалення, а докорінного реформування. Лише реформа зумовить запровадження комплексу заходів, покликаних
у підсумку спричинити зміни умов діяльності інститутів системи шляхом викорінення негативних
явищ, що виникли в радянський період та процвітають ще й досі в пострадянський час. Конституційні зміни щодо правосуддя 2016 р. вимагають досягнення нового стану суспільства, що є неможливим без докорінної перебудови усталених за минулий період елементів та структур системи
[13, с. 187-188].
На сьогодні в рамках світової правової науки, стверджує О. Дзьобань, уже створена глобальна
правова ідеологія, стрижнем якої є ідея верховенства права, відображена у концепціях правової
держави і правління права [14, с. 529-534]. Як зазначає Л. Матвєєва, для цілей ідеологічного забезпечення правокультурності достатньо приєднатися до сумативного визначення верховенства
права, згідно з яким воно включає функціонування усіх суб’єктів права, у тому числі держави,
під впливом законів, які були привселюдно прийняті, рівною мірою виконуються і незалежно реалізуються судовими органами і які є сумісними з міжнародними нормами і стандартами у сфері
прав людини, що забезпечується, своєю чергою, такими необхідними заходами, як рівність перед
законом, відповідальність перед законом, неупереджене застосування законів, поділ влади, участь
у прийнятті рішень, правова визначеність, недопущення сваволі, процесуальна та правова прозорість [15, с. 273].
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На наш погляд, автори явно спрощують проблему формування правової культури в Україні.
Якби все було так просто, якби «глобальна правова ідеологія» автоматично працювала в кожній
державі, то не було б потреби перейматися поняттям національної правової культури, її специфіки
стосовно цивілізаційної правової культури тощо.
Боротьба з негативними явищами державного і суспільного життя, зокрема правовим нігілізмом
і корупцією, вимагають системного підходу до їх подолання. Як наголошено, корупція є своєрідним
відображенням основних соціальних процесів, що відбуваються в державі та суспільстві, здійснює
негативний вплив на економіку, політику, право, ідеологію тощо. Високий рівень корупції є відображенням неефективності влади, недосконалості найбільш важливих державних та суспільних
інститутів. Тому вироблення та застосування дієвих заходів, які на практиці реалізували верховенство права і які допомагали ефективно протистояти корупції, є пріоритетним завданням держави
[16, с. 75].
Сьогодні в Україні розроблені і впроваджуються антикорупційні програми та системи заходів,
прийняті відповідні закони і підзаконні акти, створено відповідні структури тощо.
Метою реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [17] 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 багатьох
сферах суспільного життя, у тому числі змін принципів і стандартів діяльності державної влади
та управління, напрямів і методів здійснення економічної та соціальної політики, посилення безпеки й оборони, боротьби з корупцією, суттєвого підвищення іміджу країни, відродження правової
культури тощо.
Висновки. Вважаємо, що звертаючи увагу на формування правової культури в Україні, необхідно наголосити на розробці науково обґрунтованої правової доктрини, на основі якої мала б здійснюватися відповідна правова політика держави. При цьому зазначимо, що в Україні державноправові реформи здійснюються без чіткого доктринального підходу, на що вказує критична оцінка
судової реформи. Виходячи з цього, вважаємо, що ключовими для вітчизняної правової доктрини
повинні бути питання реформи судової влади та розвиток юридичної науки і освіти. Якісна юридична освіта неможлива без юридичної науки, яка повинна виробити науково обґрунтовану теорію
правової культури.
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Макаренко Л. О. Роль правової ідеології та правової доктрини на формування національної
правової культури
У статті розкрито роль правової ідеології та правової доктрини на формування національної правової культури. Констатовано про відсутність у нашому суспільстві усталеної правової ідеології і необхідність її формування
та втілення в життя. Особливо важливим є останнє з огляду на практику безперервного здійснення в Україні конституційних та інших «реформ», що тільки погіршують ситуацію з правовою культурою. Зазначено, що для формування правової культури в Україні, необхідно розробити науково обґрунтовану правову доктрину, на основі якої
мала б здійснюватися відповідна правова політика держави. Проте в Україні державно-правові реформи здійс-
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нюються без чіткого доктринального підходу, на що вказує критична оцінка судової реформи. Виходячи з цього
вважаємо, що ключовими для вітчизняної правової доктрини повинні бути питання реформи судової влади та розвиток юридичної науки і освіти. Якісна юридична освіта неможлива без юридичної науки, яка повинна виробити
науково обґрунтовану теорію правової культури.
Ключові слова: правова культура, національна правова культура, правова доктрина, правова ідеологія, корупція.

Makarenko L. O. The role of legal ideology and legal doctrine in shaping national legal culture
The article reveals the role of legal ideology and legal doctrine in shaping national legal culture. Stated about the absence
in our society of well-established legal ideology and the necessity of its formation and implementation. Especially important
is the latter, given the practice of continuous implementation in Ukraine of the constitutional and other «reforms» that only
aggravate the situation of legal culture. It is noted that for the formation of legal culture in Ukraine, it is necessary to develop
scientifically sound legal doctrine, which should be carried out appropriate legal policy of the state. However in Ukraine,
the state and legal reform are implemented without a clear doctrinal approach, as indicated by a critical assessment
of the judicial reform. On this basis we believe that the key to the domestic legal doctrine should be the issues of judicial
reform and the development of legal science and education. Quality legal education is impossible without the legal science,
which needs to develop scientifically sound theory of legal culture.
Keywords: legal culture and national legal culture, legal doctrine, legal ideology, corruption.
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АКАДЕМІЧНА СВОБОДА:
ДОКТРИНАЛЬНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ВИМІРИ
Постановка проблеми. Проведення освітньої реформи ознаменувалося появою нових правових
інститутів для українського суспільства. Із-поміж них – академічна свобода, давно відома та усталена в європейських університетах і водночас недостатньо пізнана в Україні як пострадянській
державі. В Україні актуалізація наукового обговорення сутності та цінності академічної свободи
розпочалася після запровадження у вищій освіті принципів Болонського процесу та прийняття Закону України «Про вищу освіту», в якому вперше на національному рівні було закріплено її поняття. Попри важливу роль та значення академічної свободи для повноцінного розвитку університетів
та ефективної реалізації академічних прав, на жаль, стан досліджень цієї проблеми у вітчизняній
конституційно-правовій науці є незадовільний та потребує їх активізації, що свідчить про актуальність зазначеної теми.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі академічної свободи присвятили свої дослідження Герцюк Д., Давидова Н., Маслова Н., Мілова Т., Речицький В., Савчин М., Юринець Ю.,
Шемшученко Ю. та ін. Однак до цього часу питання академічної свободи залишається недостатньо
вивченим, а наукові дискусії з приводу її природи лише зароджуються.
Мета статті – з’ясування поняття, змістовно-структурних елементів академічної свободи, ролі
конституційно-правової доктрини, міжнародного і національного законодавства у забезпеченні
її становлення та розвитку.
Основні результати дослідження. На Генеральній Асамблеї ООН 16 грудня 1966 р. держави
учасниці, які підписали Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, зобов’я
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залися «поважати свободу, безумовно необхідну для наукових досліджень і творчої діяльності» [1].
У Великій хартії європейських університетів від 18 вересня 1988 р. свобода в дослідницькій
і викладацькій діяльності визнана основним принципом університетського життя [2]. Однак ці між
народні зобов’язання та принципи не стали реальністю для України, яка на той час перебувала
у складі тоталітарної держави з властивою їй командно-адміністративною системою управління
та викривленими цінностями. Тривалий час і в незалежній Україні поняття академічної свободи
було невідоме для науки, правотворчості та правозастосування. Так, за висновком В. Речицького (2010 р.), «український конституціоналізм до цих пір не знає академічної свободи, яка відома
Європі вже починаючи з Середніх віків» [3]. Н. Маслова, досліджуючи поняття, ґенезу, соціальноправову природу академічної свободи, в 2012 р. відзначила нечисленність праць науковців у цьому
напрямі [4, с. 26], що, на жаль, мало змінилося і по цей час.
Не сприяє розвитку теорії академічної свободи в конституційно-правовій доктрині відсутність
у Конституції України та власне й у більшості конституцій зарубіжних країн окремої статті, в якій
би проголошувалася академічна свобода. У зв’язку з цим розкриття сутності академічної свободи
можливе шляхом системного тлумачення окремих конституційних норм. Так, на думку М. Савчина, «питання академічної свободи потребує цілісного та узгодженого тлумачення конституційного
тексту через конструкції статей 15 (ідеологічна багатоманітність), 23 (свобода розвитку індивіда),
24 (принцип рівності), 34 (свобода вираження), 53 (права на освіту), 54 (свобода творчості)» [5, c.12].
Підкріпленням думки науковця може слугувати офіційне визначення академічної свободи, дане у
Лімській декларації «Про академічну свободу і автономію вищих навчальних закладів» від 10 вересня 1988 р. (далі – Лімська декларація), як «свободи членів академічної спільноти, особисто або
колективно, у заняттях, розвитку і поширенні знань шляхом науково-дослідної роботи, вивчення,
обговорення, документації, виготовлення, створення, навчання, викладання, писання» [6] та ст. 1
Закону України «Про вищу освіту», в якій академічна свобода характеризується як «самостійність
і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених законом» [7, ст. 1]. У цих дефініціях
відображено змістовні властивості академічної свободи, а саме: свобода та незалежність діяльності
її носіїв, тобто учасників освітнього процесу, під час навчання, викладання, наукової діяльності
на основі демократичних правових принципів. Разом з тим, характеристика змісту академічної
свободи, дана у Лімській декларації, а також той факт, що «основою цього інституту є вчення про
свободу як природний стан людини і вищої цінності» [8, с. 576], наводить нас на думку, що перелік
конституційних норм, у межах яких регулюється академічна свобода, може бути доповнений такими свободами: совісті та віросповідання, зборів і об’єднань, пересування, а також правом на свободу та особисту недоторканність. Адже ці свободи, разом з вказаними вище, гарантують академічну
свободу та академічні права, які є похідними від неї. Так, скажімо, реалізація права на релігійну
освіту можлива за умови гарантування свободи віросповідання. Гарантією права на академічну
мобільність та права на вибір навчального закладу є право на свободу пересування. Відтак академічна свобода відноситься до загальновизнаних свобод та забезпечує учасникам освітнього процесу вільну реалізацію їх академічних прав.
На сьогодні поняття, сутність та зміст академічної свободи науковці тлумачать по-різному. Кожен із них робить свій посильний внесок у розвиток поняття академічної свободи. Одним із перших
серед вітчизняних вчених її зміст висвітлив Д. Герцюк, взявши за основу визначення, закріплене
у Лімській декларації. Попри громіздкий характер цієї дефініції, вона заслуговує на увагу, оскільки у ній вказано носіїв цього права (члени академічного співтовариства) та розлого перераховано
змістовні елементи академічної свободи (дослідження, викладання, творча діяльність; утримання
з боку владних структур від використання системи освіти як інструменту для пропаганди; забезпечення викладацького складу і студентам умов автономії і свободи викладання, навчання і дослідницької діяльності без зовнішнього втручання; відкритий доступ до інформації про суспільні
справи і справи своєї установи, можливість обмінюватися інформацією зі своїми колегами у своїй
країні і за кордоном) [9, с. 17]. Подібне за сутністю трактування академічної свободи, з деякими
авторськими його відмінностями щодо можливих видів діяльності членів академічної спільноти,
запропонувала Н. Маслова [4, с. 30].
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Т. Мілова та Н. Давидова розглядають академічну свободу через категорію «можливість»,
що, як правило, застосовується для визначення прав людини. Зокрема Мілова Т. тлумачить право
на академічну свободу як «можливості людини і громадянина щодо участі в освітньо-науковому
процесі» [10, c. 125], відтворюючи при цьому законодавче поняття академічної свободи. Н. Давидова вважає, що «академічна свобода – це можливість для члена академічного співтовариства
думати та діяти самостійно, без впливу з боку адміністрації університету, органів державної влади,
третіх осіб» [11, с. 22]. Відтак у вітчизняній конституційно-правовій науці тлумачення академічної
свободи та права на академічну свободу лише започатковано.
На нашу думку, в понятті права на академічну свободу доцільно акцентувати увагу на таких його
рисах: юридичній гарантованості; носіях (учасники освітнього процесу); можливості вільно діяти;
видах діяльності (наукова, викладацька, навчальна); законодавчих межах діяльності. Тому право
на академічну свободу можна визначити як юридичну гарантовану можливість учасників освітнього процесу вільно, без будь-якого зовнішнього втручання, здійснювати наукові дослідження,
викладання, навчання з урахуванням обмежень, встановлених законом.
Розкриваючи структурно-змістовні елементи академічної свободи, науковці проявляють більшу
однозначність. Так, Д. Герцюк [7, с. 17], І. Гоптарева [12], Т. Мілова [10, с. 123] солідарні в тому,
що академічна свобода складається із трьох взаємопов’язаних складових: свободи наукових досліджень, свободи викладання, свободи навчання. Вважаємо, що з цим твердженням потрібно погодитися з таких міркувань. По-перше, зазначені свободи в різних варіаціях знайшли закріплення
у конституціях низки зарубіжних країн – Білорусі (ст. 51), Болгарії (ст. 23), Бразилії (ст. 5), Греції
(ст. 16), Німеччини (ст. 5), Естонії (ст. 28), Іспанії (ст. 20), Італії (ст. 33), Литви (ст. 42), Росії (ст. 44),
Словенії (ст. 57; ст. 59), Туреччини (ст. 27), Фінляндії (ст. 16), Швейцарії (ст. 20) та ін. По-друге, саме ця тріада академічних свобод закріплена в освітніх міжнародних та національних нормативно-правових актах як функція (завдання) університетів.
У зв’язку з цим існує необхідність з’ясування сутності свободи наукових досліджень, свободи викладання, свободи навчання як складових академічної свободи. Враховуючи давні традиції
та внесок німецької конституційно-правової доктрини у розвиток права на академічну свободу,
звернемося до офіційного їх тлумачення, даного у рамковому законі ФРН «Про вищу освіту». Відповідно до параграфа 4 цього закону свобода досліджень означає «постановку наукової проблеми,
основні положення методики, а також оцінку результатів дослідження та їх поширення». Свобода викладання трактується як «проведення навчальних занять і їх змістовне і методичне оформлення в межах виконуваних навчальних задач, а також право на вираження думок стосовно питань
науки і мистецтва». Свобода навчання означає «вільний вибір занять, право вибору в межах курсу
навчання спеціалізацію, а також свободу формувати та виражати думки з питань науки та мистецтва» [13, с. 395-366]. Варто наголосити, що до кожного з визначень є примітка стосовно меж
втручання адміністрації університету в проведення наукових досліджень, викладання та навчання, які допустимі лише стосовно організаційних питань. Отже, німецьке освітнє законодавство
основою усіх трьох свобод вважає право на вільне вираження своїх поглядів і переконань під час
проведення наукових досліджень, викладання, навчання без зовнішнього втручання адміністрації
університету, тому очевидно, що це право становить серцевину права на академічну свободу. Відзначимо, що важливість свободи вираження поглядів і переконань для гарантування академічної
свободи підкреслена в правових позиціях Європейського суду з прав людини [14].
В інтерпретації трьох складових академічної свободи не залишається осторонь і конституційно
правова доктрина. Під свободою досліджень І. Гоптарева розуміє свободу вченого у формуванні
напряму своїх наукових висловлювань, вибір методології у межах законодавства, оцінку та поширення результатів своїх досліджень, за умови дотримання наукової етики [12]. Т. Мілова пропонує розкривати свободу наукових досліджень через призму права на свободу наукової творчості
[10, с. 123]. Європейський суд підкреслив важливість наукової свободи, зокрема свободи науковців «безперешкодно висловлювати свою думку про установу або систему, в яких вони працюють,
і їх свободи поширювати знання та істину без обмеження» [14]. На нашу думку, свобода наукової
творчості багатогранна, вона полягає у вільному виборі напрямів дослідження, творенні якісно
нових знань, виражається «у праві на мотивовану відмову від проведення небезпечних досліджень, праві на свободу вибору предмета і методу дослідження» [15], безперешкодно висловлювати свою думку тощо. Скажімо, складовою права на свободу наукової творчості є можливість
захисту від будь-якого зовнішнього втручання, особливо від владних суб’єктів. Так, наголошуючи
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на важливості державного управління науковою та науково-технічною діяльністю, Ю. Шемшученко та Т. Мілова водночас застерігають на необхідності його здійснення згідно з чинним законодавством України та на не порушенні свободи наукової творчості [16, c. 38].
У Конституції України, на відміну від практики окремих зарубіжних країн, не закріплено свободу викладання як самостійний елемент у системі конституційних прав. До речі, автор цієї статті
вже обґрунтовувала в своєму дослідженні необхідність внесення доповнення до ч. 1 ст. 54 Конституції України з метою гарантування свободи викладання [17, с. 365]. Як бачимо, ця пропозиція
не втрачає своєї актуальності й сьогодні, зокрема в аспекті проблеми академічної свободи.
Із-поміж нечисленних у конституційній доктрині визначень свободи викладання процитуємо
наукову працю Т. Мілової, яка вважає, що «свобода викладання являє собою суб’єктивну можливість здійснювати викладання і навчання у відповідності з поглядами та концепціями викладача, вільне обрання останніми методів викладання» [10, с. 123]. Російський науковець С. Авак’ян
розглядає свободу викладання у двох аспектах – у загальному значенні як можливість педагога
«викладати свій предмет, науково-гуманітарні та науково-природничі істини у власному розумінні
та власній інтерпретації» та в конституційно-правовій інтерпретації – не як абсолютну категорію,
а таку, що «пов’язана з науковою та викладацькою етикою, з діловою та професійною об’єктивністю» [18, с. 14-18]. Очевидно, що останнє трактування обумовлене існуванням меж здійснення
свободи викладання.
Свобода навчання адресується здобувачам освіти та полягає у їх вільному виборі та реалізації
академічних прав. Поділяємо думку Н. Давидової, що «академічна свобода для студентів виражається в праві на вибір типу, строків, методів та засобів свого навчання, вибір типу навчального
закладу, можливості брати участь у формування змісту своєї освіти та здобувати знання відповідно
до своїх потреб та схильностей» [20, c. 394]. Благо, що демократичність та активність студентів
у цьому напрямі зростає [19, с. 31].
Порівняльне дослідження академічних прав студентів зарубіжних країн та України [17, с. 365]
дозволяє нам зробити узагальнення про те, що за своїм змістом вони різні – від вибору предметів,
викладачів, екзаменаторів, часу проведення навчальних занять і екзаменів до участі в органах університетського управління, зборах і університетських об’єднаннях. Однак, у будь-якому разі, академічні права гарантують здобувачам освіти свободу вибору в межах дозволеного, що є найголовнішим.
Академічна свобода – це не вседозволеність, а радше вибір поведінки та особиста відповідальність за результат. Вона не абсолютна та має свої об’єктивні та суб’єктивні межі. Та все ж, будь-які
обмеження виправдані лише «з метою забезпечення належного визнання та поваги прав і свобод
інших, задоволення справедливих вимог моралі, громадського порядку та загального добробуту
в демократичному суспільстві» [21, ст. 29]. Тому закономірною є регламентація ЗВО освітнього
процесу з метою встановлення типів навчальних занять, форм навчання, контрольних заходів тощо,
за умови дотримання при цьому академічних свобод. Проте вбачаємо неприпустимим нав’язування
науковим та науково-педагогічним працівникам підвищення публікаційної активності у виданнях,
виключно проіндексованих у базах даних Web of Science або Scopus, що обмежує альтернативу
вибору способів поширення наукових результатів та обміну ідеями. Вважаємо, що така вимога
порушує п. 12 Рекомендації ЮНЕСКО про статус викладацьких кадрів вищих навчальних закладів
(1997 р.), в якому закріплена необхідність держав-учасниць надавати викладачам ЗВО право безперешкодної публікації результатів своїх наукових досліджень і праць у книгах, журналах і базах
даних за їх власним розсудом [22, с. 51].
Висновки. Інертність та консерватизм централізованої системи управління освітою, закритість
академічного середовища, тривала відсутність унормування академічної свободи в українському законодавстві, поверхове її усвідомлення як цінності в академічному середовищі та загалом
в українському суспільстві зумовили нечисленність наукових досліджень, присвячених академічній свободі. Деяка їх активізація розпочалася з проведенням освітніх реформ в Україні, особливо
з прийняттям Закону України «Про вищу освіту», який заклав фундамент модернізації освітнього
законодавства у напрямі автономізації ЗВО та легалізував поняття академічної свободи.
Наразі розвитку права на академічну свободу в Україні як юридично гарантованої можливості
учасників освітнього процесу вільно, без будь-якого зовнішнього втручання, здійснювати наукові дослідження, викладання, навчання з урахуванням обмежень, встановлених законом, сприяє
як правотворча діяльність, що полягає в оновленні освітнього законодавства, так і генерування
та поширення плюралістичних наукових ідей з цієї проблеми в конституційно-правовій доктрині.
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Мельничук О. Ф. Академічна свобода: доктринальні та законодавчі виміри
У статті розкрито стан наукових досліджень та законодавчого регулювання академічної свободи. Проаналізовано поняття, структурно-змістовні елементи академічної свободи. Запропоновано авторське визначення права
на академічну свободу як юридично гарантованої можливості учасників освітнього процесу вільно, без будь-якого
зовнішнього втручання, здійснювати наукові дослідження, викладання, навчання з урахуванням обмежень, встановлених законом.
Ключові слова: академічна свобода, свобода наукових досліджень, свобода викладання, свобода навчання, право
на академічну свободу.
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Melnychuk O. F. Academic freedom: doctrinal and legislative scopes
The article outlines the status and importance of scientific research and legislative regulation of academic freedom.
It is pointed out that academic freedom in the national constitutional and legal doctrine has been studied very insufficiently
due to some destructive factors, including inertia and conservatism of the post-Soviet centralized system of educational
management, closed academic environment, long-term lack of standardization of academic freedom in the Ukraine’s
legislation, superficial comprehension of the academic freedom as a value in the academic environment and in Ukrainian
society in general, etc.
The absence in the Constitution of Ukraine as well as in most of the constitutions of foreign countries of a separate article
proclaiming academic freedom does not contribute to the development of the theory of academic freedom. In this regard,
disclosure of the essence of academic freedom is possible through a systematic interpretation of certain constitutional
norms.
Some activation of the scientific research began when the educational reforms were implemented in Ukraine, especially
the Law of Ukraine «On Higher Education», which provided the basis for modernization of the educational legislation
and legalized the concept of academic freedom, was adopted. The development of the right to academic freedom in Ukraine
is facilitated both by law-making activity, which is based on updating the educational legislation, as well as generating
and disseminating scientific ideas on this issue in the constitutional and legal doctrine in the direction of ensuring
pluralism of thoughts. Today, the concept, essence and content of academic freedom are interpreted by scholars differently.
Each of them contributes to the development of the concept of academic freedom.
The concepts, components and content of academic freedom are highlighted. Academic freedom is not permissiveness,
but rather a choice of behavior and personal responsibility for the result. It is non-absolute and has its objective
and subjective limits. However, any restrictions are justified only in order to ensure the adequate recognition and respect
of the rights and freedoms of others, satisfaction of the just requirements of morality, public order and general well-being
in a democratic society.
The author’s definition of the right to academic freedom as a legally guaranteed opportunity for the participants
of the educational process to carry out scientific research, teaching, training freely, without any external interference,
taking into account the restrictions established by law is suggested.
Keywords: academic freedom, freedom of scientific research, freedom of teaching, freedom of learning, right
to academic freedom.
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РЕПРОДУКТИВНІ ПРАВА ТА СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО:
ЗАКОНОДАВЧІ, ДОКТРИНАЛЬНІ ТА БІОЕТИЧНІ ЗАСАДИ
Постановка проблеми. Репродуктивні права та репродуктивна поведінка – це та сфера, яка приховує в собі чимало небезпек і надає прекрасний ґрунт для політичного маніпулювання, особливо
в умовах неосвіченості громадян в цій сфері. Експеримент з людським генним матеріалом як зачаття в пробірці перетворює дітей на товар. Сурогатне материнство перетворює дитину в «об’єкт
економічної угоди і контракту, свого роду замовлення товару». Тому неприпустимо практику сурогатного материнства вважати етичною. Крім того, примусове комерційне сурогатне материнство
підпадає під визначення торгівлі людьми.
Фрагментарне правове регулювання відносин між сурогатною матір’ю та біологічними батьками призводить до порушення прав як біологічних батьків, так і сурогатної матері. Внаслідок наявності законодавчих прогалин у сфері правового регулювання сурогатного материнства зростає
ймовірність виникнення ситуацій, на кшталт відмови сурогатної матері віддавати дитину біо
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логічним батькам, шантажу, погроз розголошення інформації, або відмови виплачувати сурогатній
матері грошову компенсацію тощо.
Чіткого усталеного розуміння принципів і стандартів регулювання процесу використання такої репродуктивної технології, як сурогатне материнство, не сформовано. У законодавстві бракує
стандартів та положень для захисту прав учасників договору про сурогатне материнство. Важливо, щоб Рада Європи та Україна вжили заходів щодо істотного обмеження або заборони сурогатного материнства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сутності та правового регулювання сурогатного материнства досліджували вітчизняні та закордонні спеціалісти, серед яких О. Бабич,
О. Лепіхіна, Т. Сорокіна, Н. Федорченко та ін. Сфера репродуктивних прав все ще залишається
за межами ґрунтовного правового аналізу, їй не приділяється належної уваги в юридичній літературі. Можливо, це пояснюється тим, що поняття репродуктивних прав є відносно новим для українського права та поки ще не знайшло собі належного місця в загальній системі права. Бракує наукових розробок питання захисту прав дитини до народження, торгівлі людьми з метою експлуатації
сурогатних матерів або дітей, народжених в результаті сурогатного материнства тощо.
Метою дослідження є аналіз законодавчих, доктринальних і біоетичних засад репродуктивних
прав та визначення ефективних правових заходів щодо вдосконалення правового регулювання сурогатного материнства в Україні та належного правового захисту дитини як до, так і після народження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сурогатне материнство – це процес імплантації,
виношування та народження дитини сурогатною матір’ю, яка зачата з використанням генетичного
матеріалу замовника (замовників), донора чи самої сурогатної матері, на основі договору сурогатного материнства між сурогатною мамою і можливими батьками на оплатній чи безоплатній основі
[1, c. 216].
Сутність сурогатного (замінного) материнства розкрито у Наказі Міністерства охорони здоров’я України 09.09.2013№787 «Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні». У Сімейному кодексі України (далі – СК України) таке явище,
як сурогатне материнство, трактується перенесенням в організм іншої жінки ембріона людини,
зачатого подружжям (чоловіком та жінкою) в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій. У перекладі на медичну термінологію така процедура називається «екстракорпоральне запліднення» [2].
Різні підходи до регулювання сурогатного материнства в Україні та в країні резидентства потенційних батьків створюють низку проблем. Це призвело до того, що наша держава останнім часом
фігурувала в декількох скандальних справах, пов’язаних з порушенням прав дітей. Оскільки найчастіше дітей, народжених сурогатною матір’ю в Україні для іноземців, не визнають в країнах,
де репродуктивні технології заборонені законом, батьки вдаються до незаконних способів, зокрема
використовуючи шлях контрабанди для вивезення дітей (наприклад, гучна справа про спробу вивозу в меблевій шухляді гаража двох дівчаток громадянами Франції). Більше того, подальшу долю
такої дитини простежити практично неможливо [3].
З метою забезпечення захисту прав дітей від усіх форм дискримінації, в тому числі і на підставі
статусу або походження дитини, для запобігання її незаконного переміщення і, не в останню чергу,
для боротьби з негативним іміджем України як фабрики з народження дітей для іноземців 16 жовтня 2012 р. Верховною Радою України прийнято проєкт Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій (реєстраційний № 8282). Законопроєктом передбачалося внесення змін до ст. 123 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 р. № 2947-III та ст. 48 Закону України «Основи законодавства України
про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р. № 2801-ХІІ. Однак Президент України не підтримав парламентаріїв і ветував цей закон 02 листопада 2012, повернувши його зі своїми пропозиціями. Одним із позитивних моментів зазначеного законопроєкту було намагання закріпити умови
генетичного зв’язку дитини з допоміжною (сурогатною) матір’ю та майбутніми батьками [4].
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 123 СК України «у разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатої подружжям в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій,
батьками дитини є подружжя». При цьому згідно з ч. 2 ст. 139 СК України спір щодо материнства
не допускається у разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатої подружжям
в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій [5].
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Наведені положення чинного законодавства України спрямовані на забезпечення захисту прав
дитини та прав подружжя, які є біологічними батьками дитини. Так, дитині, що зачата в результаті
застосування допоміжних репродуктивних технологій гарантовано право на сім’ю, наявність матері та батька, які є її біологічними батьками.
Згідно з пп. 6.9. Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 787 у разі народження дитини жінкою, якій в організм було перенесено ембріон людини, зачатий подружжям у результаті
застосування допоміжних репродуктивних технологій, державна реєстрація народження дитини
проводиться за заявою подружжя, яке дало згоду на таке перенесення [5].
У 1987 році Ватикан видав документ під назвою «Інструкція про повагу до людського життя
та гідність відтворення», в якому було викладено погляди стосовно біоетичних питань [6].
На загальноєвропейському рівні важливе значення при розв’язанні питань, які стосуються репродукції людини, має прийнята 19 листопада 1996 р. Конвенція з прав людини в біомедицині
Комітетом міністрів Ради Європи. Конвенція спрямована на захист людини від можливих зловживань, пов’язаних з використанням нових біологічних, медичних методів і процедур. Крім того,
в міжнародному праві методи штучного запліднення регулюються також декількома директивами,
що ґрунтуються на трьох рекомендаціях ПАРЄ, резолюціями, прийнятими 16 березня 1996 р. Євро
пейським парламентом, та рішеннями Комісії з прав людини № 6574/71 і № 7654/76.
У Катехизмі Католицької Церкви (пп. 2376-2377) йдеться про те, що такі методи, як штучне
запліднення і запліднення привнесеним ззовні біологічним матеріалом, порушують право дитини
народитися від відомих йому батька та матері, пов’язаних між собою шлюбом. Вони порушують
також «виняткове право стати батьком і матір’ю тільки один через одного. Основоположний для існування дитини акт перестає бути актом, яким двоє людей дарують себе одне одному, «він передає
життя та індивідуальність зародка у владу лікарів і біологів, встановлює перевагу техніки над походженням і призначенням людини» [7].
Будь-яка форма сурогатного материнства засуджується в таких церковних документах,
як Dignitas personae 2008 року, який посилається в свою чергу на Donum vitae 1987 р., підписаний
ще кардиналом Йозефом Ратцінґером.
Сурогатне материнство, тобто виношування заплідненої яйцеклітини жінкою, яка після пологів
повертає дитину «замовникам», протиприродне і морально неприпустиме навіть в тих випадках,
коли здійснюється на некомерційній основі. Ця практика руйнує повноцінні природні відносини між матір’ю і дитиною і має негативні наслідки для всіх залучених в цю практику сторін, затверджується в документі про хрещення немовлят, що народилися від сурогатних матерів [8].
Дитина є абсолютною цінністю, тому її народження і виношування повинні відповідати цій беззастережній цінності та основоположному зв’язку з рідними. Але не тільки: подібна практика загрожує етичними наслідками. Якщо діти стають предметом угоди, напевно ширше пошириться
доімплантаційна діагностика, націлена на відбір «продукту, що відповідає запиту» [9].
Особливий характер відносин сурогатного материнства полягає в тому, що його основною метою
є реалізація дружиною та чоловіком права на материнство та батьківство, передбаченого ст. ст. 49,
50 СК України, у разі, коли дружина з фізіологічних причин не може самостійно виносити та народити дитину. Договір сурогатного материнства стосується також прав та інтересів дитини, яка
народжується в результаті сурогатного материнства. Договір про сурогатне материнство має ризиковий характер і спрямований не на гарантоване, а лише на можливе досягнення результату медичного втручання, що зумовлено як об’єктивними чинниками, так і ймовірнісним характером біологічних параметрів функціонування організму сурогатної матері, ембріона та дитини [10, с. 66].
Висновки. Однозначно, в сучасному правовому полі проблема захисту прав дитини залишається неврегульованою. Законодавством України регламентовано деякі аспекти сурогатного материнства, а саме: визначено батьківство та материнство дитини, народженої сурогатною матір’ю,
встановлені правила оформлення документів при народженні дитини сурогатною матір’ю, врегульовано медичну процедуру застосування програми сурогатного материнства.
На сучасному етапі в Україні ще не завершилася правова адаптація суспільства до розвитку
медицини в сфері репродуктивних технологій. В результаті чого на законодавчому рівні врегулювання потребують такі випадки, як: народження сурогатною матір’ю декількох дітей, народження
дитини з вадами розвитку, народження мертвої дитини або настання викидня, необхідність проведення штучного переривання вагітності згідно з медичним висновком лікарів, розірвання шлюбу
генетичними батьками, смерть одного чи обох генетичних батьків.
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Онищук І. І. Репродуктивні права та сурогатне материнство: законодавчі, доктринальні
та біоетичні засади
Сфера репродуктивних прав все ще залишається за межами ґрунтовного правового аналізу, їй не приділяється
належної уваги в юридичній літературі. Можливо, це пояснюється тим, що поняття репродуктивних прав є новим
для українського права і поки ще не знайшло собі належного місця в загальній системі права. Бракує наукових
розробок питання захисту прав дитини до народження, торгівлі людьми з метою експлуатації сурогатних матерів
або дітей, народжених в результаті сурогатного материнства тощо.
Метою дослідження є аналіз законодавчих, доктринальних і біоетичних засад репродуктивних прав та визначення ефективних правових заходів щодо вдосконалення правового регулювання сурогатного материнства в Україні
та належного правового захисту дитини як до, так і після народження.
Багато аспектів використання допоміжних репродуктивних технологій та сурогатного материнства залишаються неврегульованими. На доктринальному рівні не існує чіткого розуміння всіх принципів та стандартів, що регулюють процес використання допоміжних репродуктивних технологій та договорів про сурогатне материнство.
Загалом, в законодавстві не вистачає достатніх стандартів та положень для захисту прав учасників договорів
про сурогатне материнство. Найбільш суперечливими залишаються питання прав сурогатної матері, майбутніх
батьків та дітей, народжених в результаті сурогатного материнства.
Ключові слова: репродуктивні права, сурогатне материнство, правове регулювання, правовий захист, ембріон,
права дитини, сім’я, договір про сурогатне материнство.

Onyshchuk I. I. Reproductive Rights and Surrogate Motherhood: Legislative, Doctrinal and Bioethical
Principles
The sphere of reproductive rights is still beyond the scope of a thorough legal analysis, and it is not given due attention
in the legal literature. This may be due to the fact that the concept of reproductive rights is new to Ukrainian law and has not
yet found its proper place in the general system of law. There is a lack of scientific development in the issue of protection
of the rights of the child to birth, trafficking in human beings for the purpose of exploiting surrogate mothers or children
born as a result of surrogate motherhood, etc.
The purpose of the study is to analyze the legislative, doctrinal and moral aspects of reproductive rights and to identify
effective legal measures to improve the legal regulation of surrogate motherhood in Ukraine and the proper legal protection
of the child before and after birth.
Experimenting with human gene material as a conception in vitro turns children into a commodity. There is an artificial
situation in which wealthy men will hire women to provide contracting services to their offspring. It is difficult to disagree
that in surrogate motherhood, as in any business, personal financial gain dominates. So, from this point of view, surrogacy
is a kind of market and business. The conception of the child is not a right, but an opportunity that is not given to all, but
surrogate motherhood turns the child into an «object of economic agreement and contract, a kind of ordering of goods.»
The child cannot be considered as an object of property.
It is unacceptable to consider the practice of surrogacy as ethical. In addition, forced commercial surrogate motherhood
falls within the definition of trafficking in human beings. The issue of reproductive technology must be addressed in such
a way that the child born as a result of surrogate motherhood does not fall prey to further exploitation.
The author concluded that in many countries with a licensing or altruistic regime, many aspects of the use of assisted
reproductive technologies and surrogate motherhood remain unregulated. There is no clear understanding of all
the principles and standards governing the use of assisted reproductive technologies and surrogacy agreements. In general,
the legislation lacks sufficient standards and provisions to protect the rights of parties to surrogacy agreements. The most
controversial issues are the rights of the surrogate mother, the expectant parents and the children born as a result of the
surrogate motherhood.
At the present stage, legal adaptation of society to the development of medicine in the field of reproductive technologies
has not yet taken place in Ukraine. Cases such as the birth of several children by surrogate mothers, births of a child with
developmental disabilities, birth of a dead child or miscarriage, the need for an artificial interruption of pregnancy according
to the medical opinion of doctors, the termination of marriage by genetic parents, the death of one or both parents.
Keywords: reproductive rights, surrogacy motherhood, legal regulation, legal protection, embryo, child rights, family,
surrogacy agreement.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ
ПОРІВНЯЛЬНОЇ ІСТОРІЇ ПРАВА
В УМОВАХ КОМПАРАТИВІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
Постановка проблеми. В умовах появи юридичної компаративістики як постнекласичного етапу розвитку порівняльного правознавства, відродження порівняльної історії права істотного значення набувають питання методології юридичних наукових досліджень. Адже наразі існує певний
методологічний «вакуум»: його слід заповнювати не методологічним «хаосом» або методологічною еклектикою, а перспективними підходами, у результаті застосування яких можливо досягти
нових предметних та методологічних знань, що будуть адекватно відбивати всю без виключення
«палітру» правової та історично-правової реальності.
Суттєво відзначити, що такі підходи мають базуватись на принципах об’єктивності досліджень,
соціальної відповідальності вчених, багатоманітності методологічних зв’язків юридичних наук
з соціально-гуманітарними науковими дисциплінами. Важливо наголосити на необхідності використовувати (звичайно, у раціональному сенсі) міждисциплінарні зв’язки між юридичною компаративістикою, порівняльною (компаративною) історією права та іншими науками. Одним з результатів використання міждисциплінарності є «освоєння» порівняльною історією права тих підходів,
використання яких є актуальними у рамках соціально-гуманітарних наук, що сприятиме й удосконаленню методології порівняльної історії права як однією із складових частин порівняльного
правознавства (юридичної компаративістики).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До обраної тематики дослідження звертались такі
учен,і як Х. Бехруз, С. Д. Гусарєв, Н. Рулан, О. Д. Тихомиров, І. М. Ситар, О. Л. Чорнобай, А. Є. Шевченко та інші. Зазначені учені достатньо проаналізували феномен юридичної компаративістики, акцентували увагу на евристичних можливостях окремих методологічних підходів, проте проблеми
удосконалення методології порівняльної історії права в умовах компаративізації юридичної науки
залишились недостатньо розробленими.
Мета статті полягає у виявленні основних напрямів удосконалення методології порівняльної
історії права в умовах компаративізації юридичної науки.
Основні результати дослідження. Слід зазначити, що деякі сучасні вітчизняні учені пропонують необхідність «компаративного» осмислення порівняльного методу. Йдеться про те, що компаративний метод, на відміну від порівняльного, не зводиться лише до дослідження одного об’єкта
чи одного стану об’єкта, а вивчає «одне, друге та інше». Тому він поєднує порівняльний метод,
а також методи зіставлення, протиставлення, паралельного зіставлення, конфронтації, контрасту,
топології, ареальний, порівняльно-історичний, за аналогією тощо [1, с. 127-128].
Разом з тим, порівняльно-історичний метод, який цілком може розглядатись як частина компаративного методу, може бути і компаративно-історичним, застосованим у сфері порівняльної історії
права [2, с. 201; 3, с. 96]. У такому розумінні він може інтегрувати вказані методи (і не тільки їх,
але й, наприклад, моделювання, резонансу, типології, історично-порівняльний та інші; у цілому –
способи, засоби і прийоми компаративного пізнання всіх проявів і форм відображення історично-правової реальності). Відповідно, у комплексі названих структурних елементів він є провід-
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ним у рамках компаративно-історичного підходу і базовим при проведенні досліджень у рамках
порівняльної історії права. Компаративно-історичний підхід може спрямовувати дослідника на виявлення спільного і відмінного, аналогічного і різного, тотожного і протилежного, не сприйнятого
і адаптованого тощо в історично-правовому розвитку багатоманітних проявів і форм відображення
історично-правової дійсності у взаємозв’язку з різними «не правовими» явищами, встановлення
її співвідношень з іншими співіснуючими у часі видами соціальної реальності [4, с. 71].
Слід зазначити, що в умовах постнекласичного етапу розвитку науки і компаративного осмислення порівняльно-історичного підходу і методу істотного значення набувають питання «оновлення» методології порівняльної історії права на засадах міждисциплінарності й багатоманітності
напрямів дослідження історично-правової дійсності. Це зумовлює необхідність використання таких підходів і методів, у результаті застосування яких можливо досягти нових предметних знань.
Будучи за своїм характером допоміжними, вони можуть сприяти компаративному пізнанню історично-правової реальності. Так, акцентуємо увагу на залученні до компаративно-історичного підходу цілого набору допоміжних засобів, які використовуються в інших сферах наукового пізнання,
передусім, історичної реальності, як-то: етнології, фольклористиці, історичному джерелознавстві,
історії національних культур, допоміжних наукових дисциплінах, а також мовознавстві, лінгвістиці, філології тощо, які є особливо важливими при вивченні найдавніших періодів історично-правового розвитку людства.
У рамках компаративно-історичного підходу відбувається акумуляція їх методологічних можливостей, інтеграція набутих за допомоги застосування цих засобів знань, із подальшим дослідженням накопиченого матеріалу у сфері порівняльної історії права. Наприклад, у результаті проведених
етнологічних досліджень було послідовно виявлено етногенез народів на далекосхідному просторі,
спільність і відмінність елементів їх культури, ментальності та інше. У сфері порівняльної історії
права такий матеріал може бути використаний з різноманітними цілями (за умови застосування
не одного, а різних складових компонентів компаративно-історичного методу):
– на основі аналогії з’ясувати тотожність як у впливі різних «не юридичних» соціорегуляторів
як елементів культури (етичних, моральних, релігійних та інших норм) на становлення права у цих
народів, так і у його розвитку (у Стародавній період, епоху Середньовіччя, в інші часи); – на основі
співставлення – знайти спільні риси історично-правового розвитку протягом як окремих хронологічних етапів, так і кількох періодів; - на основі протиставлення і контрасту – виявити відмінності
й унікальності у правовому розвитку цих народів; – на основі конфронтації – визначити ті суперечності в їх правовому устрої, які могли призвести до міжетнічних конфліктів.
Крім того, використання різних способів і прийомів, що є елементами структури компаративно
історичного методу, дозволяє виявляти:
– ступінь запозичення правових норм іноземного походження; – рівень правової акультурації; –
«перехрещеність» правових культур. Разом з тим, можемо стверджувати й про несприйняття «іншого» у рамках «далекосхідного», говорити про наявність традиційних основ правового укладу
(у Китаї – на базі конфуціанства, в Японії – синтоїзму тощо).
У рамках порівняльної історії права можуть використовуватись можливості тих методологічних
підходів, які, будучи базовими в різних гуманітарних й суспільствознавчих науках, ученими-право
знавцями адаптуються до умов пізнання правової реальності. Проте вони можуть послуговуватись
і для компаративного дослідження історично-правового розвитку різних проявів і форм відображення історично-правової реальності, впливати на розширення меж предметного «поля» порівняльної історії права.
Так, важливим є залучення знань, добутих у результаті використання гуманістичного підходу.
На думку І. М. Ситара та О. Л. Чорнобая, цей підхід доповнюється порівняльним вивченням досвіду різних країн щодо, наприклад, забезпечення основних прав і свобод людини і громадянина,
порівняння відповідних правових механізмів забезпечення цих прав і свобод [5, с. 22]. У рамках
же порівняльної історії права гуманістичний підхід поєднується не лише з порівняльним ракурсом пізнання прав і свобод людини і громадянина, але й з компаративно-історичним аспектом.
Так, можна здійснити не тільки порівняння прав і свобод, закріплених у політико-правових документах США і Франції періоду національних революцій (кінець ХVІІІ ст.), але й правового статусу
окремих верств населення у «західній» і «східній» традиції права тощо. На підставі цього виявляти
між ними спільне і відмінне.
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Очевидно, можливим є і компаративно-історичне вивчення правового статусу кріпаків у країнах
Європи протягом періоду Середньовіччя. У результаті ж, можемо з’ясувати загальне для всіх держав (наприклад, кріпак завжди був «прикріплений» до землі, власником якої був його сеньйор),
особливе (так, в Англії й Італії кріпосне право зникає достатньо рано), одиничне (зокрема в українських землях, які були приєднані до Польського королівства, а згодом стали частиною Речі Посполитої, соціальне гноблення селянства поєднувалось із національним і релігійним).
Слід зазначити, що поступово формується і такий науковий напрям, як юридична антропологія, яка вивчає процеси юридизації людського буття, обумовлені конкретними історичними типами
цивілізацій, а також всю правову багатоманітність і багатство як усього людства, так і тих етнічних
груп, народів, націй, які його складають, в їх становленні і розвитку, реальному соціально-історичному бутті [7, с. 1]. Думається, що використання досягнень юридичної антропології в сфері
порівняльної історії права уможливить дослідити людину як соціального індивіда, яка залежно
від конкретно-історичної ситуації має у різних історичних спільностях набір тих чи інших прав,
можливостей їх реалізації. У свою ж чергу, це сприятиме і виявленню спільного і відмінного, тотожного і протилежного в історичному поступі «людини у праві» у різних суспільствах.
Багатоманітність явищ і форм прояву історично-правової реальності дозволяє залучати до досліджень у сфері порівняльної історії права і можливості цивілізаційного підходу. Як зазначає
Х. Бехруз, він дозволяє виявити як унікальність, так і рівноцінність не тільки різних цивілізацій,
але й правових систем; розкриває генетичне коріння правових систем, їх діалектичний зв’язок
з релігією, мораллю, політикою, економікою, соціальною структурою [7, с. 204].
У рамках історично-правової реальності кожна цивілізація відображає певний набір продукованих нею соціально-економічних, політичних, культурних, релігійних та правових цінностей, що
складались упродовж певного історичного періоду. Їх компаративне пізнання при залученні можливостей цивілізаційного підходу надасть змогу виявити як багатоваріантність і унікальність становлення і розвитку права, «правових цінностей» різних націй, народів, етнічних груп у загальносвітовому масштабі, так і з’ясувати певні закономірності й особливості цього процесу. Як ми вважаємо,
при проведенні таких досліджень варто враховувати кілька моментів:
1) будь-яка цивілізація не може розглядатись як ідеальна модель, всі цивілізації (і створені ними
«правові» і «не правові» цінності) незалежно від їх локалізації у часі і регіональному чи континентальному просторі у контексті глобального (загальносвітового) розвитку є рівними;
2) використання можливостей цивілізаційного підходу у сфері порівняльної історії права є актуальним і для сьогодення. Застосування компаративно-історичного методу (у комплексі його структурних елементів або у певній комбінації) сприяє вирішенню проблеми конфліктності «правових
цінностей» сучасних цивілізацій, конфронтації між державами, коріння яких сягає у минуле; гармонізації їх стосунків, діалогу і полілогу різноманітних за походженням, історичними й іншими
умовами існування правових культур.
Висновки. 1. Компаративно-історичний підхід включає як базовий компаративно-історичний
метод, а на засадах міждисциплінарності він може інтегрувати методологічні можливості тих засобів, які використовуються в інших сферах наукового пізнання. Компаративно-історичний метод
інтегрує існуючі способи, засоби і прийоми компаративного пізнання всіх форм відображення історично-правової дійсності.
2. Використання компаративно-історичного підходу і методу у сфері порівняльної історії права уможливлює пізнавати загальне, особливе і унікальне в історично-правовому розвитку багатоманітних проявів і форм відображення історично-правової дійсності у взаємозв’язку з різними «не правовими» явищами. Таке пізнання здійснюється на основі інтеграції предметних знань
й плюралістичності їх осмислення.
3. Компаративно-історичний підхід може залучати можливості методологічних підходів, застосованих у гуманітарних і суспільствознавчих науках і адаптованих до пізнання правової реальності (антропологічний, гуманістичний, цивілізаційний). У сфері порівняльної історії права вони
«націлюються» на наукове вивчення історично-правової реальності, а компаративно-історичний
підхід інтегрує добуті знання з метою компаративного дослідження історично-правового розвитку
її проявів і форм відображення.
4. Компаративно-історичний підхід не тільки інтегрує ці знання, але й «перероблює» у компаративному ракурсі пізнання. Можливим стає отримання й акумуляція предметних знань щодо
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історичної динаміки прав і свобод людини і громадянина, правового статусу різних верств населення у будь-яких просторово-географічних масштабах при багатоманітності їх форм відображення
за умови виявлення «спільного і відмінного»; уможливлюється з’ясування спільного і відмінного,
тотожного і протилежного в історичному поступі «людини у праві» у різних суспільствах. Компаративно-історичний підхід на основі визнання рівнозначності «правових цінностей» всіх цивілізацій здійснює пошук і інтеграцію «спільного і відмінного», «тотожного і протилежного» між ними.
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Шевченко А. Є., Кудін С. В. Основні напрями удосконалення методології порівняльної історії
права в умовах компаративізації юридичної науки
У статті досліджено основні напрями удосконалення методології порівняльної історії права в умовах компаративізації юридичної науки. Доведено, що компаративно-історичний підхід включає як базовий компаративно-історичний метод, а їх використання у сфері порівняльної історії права уможливлює пізнавати загальне, особливе
і унікальне в історично-правовому розвитку багатоманітних проявів і форм відображення історично-правової дійсності у взаємозв’язку з різними «не правовими» явищами. Обґрунтовано, що компаративно-історичний підхід
може залучати можливості антропологічного, гуманістичного, цивілізаційного підходів. Встановлено, що можли-
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вим стає отримання й акумуляція предметних знань щодо історичної динаміки прав і свобод людини і громадянина, правового статусу різних верств населення у будь-яких просторово-географічних масштабах при багатоманітності їх форм відображення за умови виявлення «спільного і відмінного»; уможливлюється з’ясування спільного
і відмінного в історичному поступі «людини у праві» у різних суспільствах; на основі визнання рівнозначності
«правових цінностей» всіх цивілізацій здійснюється інтеграція «спільного і відмінного», «тотожного і протилежного» між ними.
Ключові слова: юридична наука, порівняльна історія права, методологія, компаративно-історичний підхід, історично-правова реальність.

Shevchenko А. Ye., Kudin S. V. Main directions of improving the methodology of comparative history
of law in the context of comparative legal science
The article examines the main directions of improving the methodology of comparative history of law in the context
of comparative legal science. It is proved that the comparative historical approach includes a basic comparative historical
method, and taking about the principles of interdisciplinary, it can integrate the methodological capabilities of those
tools that are used in other areas of scientific knowledge. It is found that the comparative historical method integrates
the existing ways, methods and techniques of comparative knowledge of all forms of reflection of historical and legal
reality. It is revealed that the use of a comparative historical approach and method in the area of comparative history
of law allows us to learn the general, special and unique in the historical and legal development of diverse manifestations
and forms of reflection of historical and legal reality in relation to various «non-legal» phenomena. It is proved that such
knowledge is based on the integration of subject knowledge and the plurality of their understanding.
It is found that the comparative-historical approach can attract the possibilities of methodological approaches used
in the Humanities and social Sciences and adapted to the knowledge of legal reality (anthropological, humanistic,
civilization). In the comparative history of law area, they «aim» at the scientific study of historical and legal reality,
and the comparative-historical approach integrates the acquired knowledge for the purpose of comparative research
of the historical and legal development of its manifestations and forms of reflection. It is established that the comparativehistorical approach not only integrates this knowledge, but also «processes» it in the comparative perspective of knowledge.
It is proved that it becomes possible to receive and accumulate substantive knowledge about the historical dynamics
of human and civil rights and freedoms, the legal status of various sectors of the population in any spatial geographical
scope with the variety of their forms reflect, subject to the identification of common and different, «equal and opposite»;
it becomes possible to clarify the common and different», «equal and opposite to the historical development of «human
right» in different societies. It is proved that the comparative historical approach based on the recognition of the equivalence
of the «legal values» of all civilizations and the fact that any civilization can not be considered as an ideal model, searches
for and integrates the common and different», «identical and opposite», «common and different», «confrontationaldangerous», «sensational, explosive», that caused in history the non-perception and rejection of the «legal values»
of other civilizations.
Keywords: legal science, comparative history of law, methodology, comparative historical approach, historical-legal
reality.
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ПРАВОВА ДОКТРИНА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
І АНАРХІЧНОГО ПРАВОВОГО РЕЖИМУ
Постановка проблеми. Шлях державотворення України сповнений періодів, у яких революційна правосвідомість і самоорганізація громадян здійснювали потужний тиск на державу та посадових осіб, які наділені владними повноваженнями. На даний час в Україні відсутні нові наукові
роботи, які б досліджували можливість існування і функціонування громадянського суспільства
під час політичних криз, революцій або інших ситуацій, коли регулятором суспільних відносин
виступають не норми права, ухвалені державою, а свідомість і саморегуляція громадян.
Метою статті є висвітлення і дослідження теоретичних аспектів взаємозв’язку громадянського
суспільства у державному утворенні з анархічним правовим режимом. Для реалізації цієї мети необхідно наступні завдання: по-перше, загалом схарактеризувати анархізм у контексті політико-правової ідеології; по-друге, дослідити анархічну складову українського суспільства як важливого елементу формування громадянського суспільства в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми взаємодії інститутів громадянського суспільства і держави аналізували у своїх працях видатні вітчизняні вчені та правники. Зокрема, питаннями, присвяченими розбудові громадянського суспільства, опікувалися свого часу такі науковці: Н. С. Кузнєцова, Н. М. Оніщенко, О. В. Славна, О. В. Скрипнюк та ін.
Ситуація з дослідженням інститутів анархічного суспільства дещо гірша, здебільшого наукові
дослідження на цю тематику висвітлюють такий правовий режим в кращому випадку нейтрально,
в гіршому – суто негативно. Так наприклад, у 2013 році під час подій Революції Гідності в Україні
відомий російський політолог і, як часто буває, рупор пропаганди РФ стверджував, що в Українців є певна схильність до анархії і назвав цю «ваду» – схильністю до самознищення. На жаль,
до сьогодні фундаментальне дослідження українського анархізму як явища правового не відбулося, наразі ця тема актуальна лише для істориків. Так, наприклад В. В. Расевич стверджує,
що українці – аж ніяк не виняток у спробах побудови чогось чистого і непорочного на своїй землі
і що анархізм – це не питома риса українців, яка сформувалася протягом століть, а дещо складніша,
ніж бажання деструктивних процесів щодо чинної владної верхівки [1, c.1].
Відсутність зацікавлення до дослідження анархічного правового режиму в Україні, з точки зору
права, цілком зрозуміла, оскільки тема є напрочуд розмитою внаслідок відсутнього реального прикладу предмета наукового дослідження у сьогоденні, а уявлення про різні анархічні утворення,
як, наприклад, Махновщина в Україні, часто перекручувалися задля того, щоб догодити суперницьким політичним режимам, які, щиро кажучи, пройшли перевірку часом ефективніше, ніж державні
утворення з анархічним правовим режимом.
Основні результати дослідження. Аналізуючи геополітичну ситуацію сьогодення, можна погодитися з найбільш розповсюдженою класифікацією видів правових режимів, а саме:
– демократичний правовий режим;
– авторитарний правовий режим;
– тоталітарний правовий режим;
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Варто зауважити, що функціонування громадянського суспільства як правової і соціальної основи вільного суспільства повноцінно функціонує лише в такій державі, в якій повністю встановлений людиноцентризм, а захист прав та свобод особи є фундаментальним завданням держави.
Своєю чергою, авторитарний правовий режим має змогу впливати на громадянське суспільство,
а тоталітарний, як показав досвід Радянського Союзу, повністю контролювати, або ж утворити
псевдогромадянське суспільство задля систематизації та контролю персональних даних, трудової
активності, політичних та філософських поглядів тощо
На нашу думку, виникає цікаве і недосліджене питання існування громадянського суспільства
в умовах анархічного правового режиму, оскільки за своєю суттю, такий правовий режим є діаметрально протилежним тоталітарному у контексті втручання держави у приватноправові відносини.
На відміну від співіснування інститутів громадянського суспільства з державними інститутами,
як це відбувається у демократичних країнах; а також, на відміну від повного контролю з боку держави, як це відбувається за пануванням тоталітаризму, в анархічній державі сфера нормативного
правового регулювання повністю поглинається громадянським суспільством.
Хочемо наголосити, що у даній статті мова не йде про анархію як синонім до хаосу і ґвалту,
елементи анархічного світогляду були відомі світу протягом багатьох століть. Так ще засновник
даосизму Лао-цзи у своєму трактаті «Да де Цзін» стверджував, що найкращим правителем є той,
про якого народ знає лише, що він існує» [2, с. 17]. Трохи пізніше його краянин і колега за фахом – філософ стародавнього Китаю періоду «Країн у війні» Чжуан-цзи (Чжуан Чжоу) ще у своєму magnum opus стверджував, що політичним ідеалом майбутнього має стати форма правління,
за якою номінальний правитель буде дозволяти своїм підданим робити все, що завгодно, користуючись своїми природними правами. [8, с. 11].
У той самий час німецький філософ Іммануіл Кант розглядав поняття «анархія» в праці «Антро
пологія з прагматичної точки зору» як «закон і свобода без влади». На думку Канта, анархія
не є справжнім громадянським суспільством, адже закон без влади залишиться лише «порожньою
рекомендацією». У праці «До вічного світу» він писав, що анархія є вкрай негативною формою
існування держави, яка настає після деспотії, коли викорінюються «зародки добра», в той час,
коли будь-який лад і порядок краще, ніж його відсутність. Фактично саме Кант заклав підвалини
розуміння анархії як безвладдя [5, с.98].
П’єр-Жозеф Прудон писав, що анархія має на увазі відсутність суверена, пана, з повноваженнями уряду. Анархія у Прудона є мірою свободи, що визнає лише владу закону, або «необхідності»
[11, c. 603].
Макс Штирнер у праці 1844 року «Єдиний і його власність» аналізує поняття лібералізму, показуючи, що дійсний політичний лібералізм породжує анархію, знищуючи панування і стираючи
відмінності між класами.
Найближче до громадянського суспільства у його нинішньому розумінні наблизився анархіст
Вордсворт Доністорп, він відкидав соціалізм і трактував анархію як свободу індивідуальності від
моральних стереотипів і застарілих положень сучасного на той момент законодавства, намагався
розробити нові способи і механізми спілкування між людьми (зокрема кінематограф і нову мову
«Uropa»), втіленням його ідей стали історичні організації Ліги захисту свободи та власності, а також Ліга легітимізації.
Класики «наукового анархізму» (М. Бакунін, П. Кропоткін) розглядали анархію як синонім
свободи індивіда від втручання з боку держави. Основоположник анархокомунізму П. Кропоткін
стверджував, що стан анархії – це засіб і ознака творчої сили народу, який самостійно прагне
виробити установи звичаєвого права, які змогли б вберегти його від меншини, яка прагне влади
і панування.
З вищевикладеного можна стверджувати, що філософія анархізму передбачає розвиток стрижня
громадянського суспільства – місцевого самоврядування, але на громадянських засадах, на противагу розвитку такого самоврядування на засадах державницьких. Фактично це означає, що розвинене
громадянське суспільство, принаймні частково, є обов’язковою складовою анархічного режиму.
Крім того, мусимо визнати, що анархічна модель держави є, якщо не близькою, то принаймні
дотичною до України. Яскравим прикладом є виборні посади гетьманів та отаманів різного рангу
часів українського козацтва [7, c.12]. Окремо варто наголосити, що приклад гетьмана І. Брюховецького вказує на можливість усунення раніше обраного у разі масового невдоволення. Фактич-
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но, це є однією з підвалин українського імпічменту, цікаво, що в Україні це актуальна проблема,
адже процедура імпічменту набула окреслених рис лише у вересні 2019 року.
Історики і правознавці не мають єдності в питанні, чи була Запорозька Січ і тогочасна Україна
державою, оскільки, з юридичної точки зору, на той час мова не йшла навіть про суверенітет та існування механізму держави, та ще низки ознак, які притаманні будь-якій державі світу.
Детально вивчивши питання існування так званої «Козацької держави», можна знайти багато
спільних рис з анархічним суспільством і не так багато з державою:
– українське козацтво мало своє самоврядування;
– в певних областях накази та декрети державних чиновників не мали ніякої влади;
– були утворені нові звичаї, якими регулювалися виборча система, побут, військовий вишкіл тощо;
Згадуючи анархічні утворення в Україні, неможливо уникнути згадки про «Вільну територію»
зі столицею у Гуляйполі, лідером якої був Нестор Махно. Уникаючи однозначних оцінок, можна стверджувати, що більшості Махновський рух відомий внаслідок активної збройної боротьби
на декілька фронтів у 1918–1921 роках. Втім, з юридичної точки зору, нас цікавлять саме процеси
самоврядування, які не стосуються військових дій. Управління Вільною територією здійснювалось
вільними радами та ліберальними комунами.
Для розв’язання питань, що стосувалися території в цілому, скликалися районні збори селян,
робітників і повстанців. Всього за період вільного існування махновщини були проведені три таких збори. На перших зборах була прийнята резолюція про засудження будь-якої державної влади
і визначено, що звільнення робітничо-селянського класу є виключно в повноваженнях представників робітничо-селянського класу попри приналежність до партій, а також статусу «революціонер» та «контрреволюціонер».
На других зборах була утворена Військово-революційна рада селян, робітників і повстанців,
до нього увійшли представники 32 волостей Катеринославської і Таврійської губерній, а також
представники повстанських частин. ВРС відала усіма справами суспільно-політичного і військового характеру і фактично був вищим виконавчим органом Махновського руху. Головними питаннями, якими займалась Військово-революційна рада, були: військове, продовольче і питання
місцевого самоврядування.
Треті збори проголосили платформу анархістської ідеології, відповідно до якої негайно мало
відбутися видалення всіх призначених осіб на всі цивільні та військові і цивільні пости з подальшим проведенням виборів, земля, фабрики і заводи мали перейти в суспільну власність. Припинялась діяльність реквізиційних загонів, мала бути введена система товарообміну між містом і селом,
проголошувалась повна свободи слова, друку, зборів, також проголошувалась недоторканність особи працівників. Маніфестом цієї платформи стало гасло: «Диктатури, якої партії вона б не була,
категорично не визнаємо».
Органами громадянського самоврядування Махновського руху повинні були стати так звані
Вільні трудові ради селян і робітників, які, виконуючи волю місцевих робітників та селян і їх організацій, повинні були встановлювати між собою необхідні соціально-економічні зв’язки, утворюючи вищі органи народного самоврядування.
Аналізуючи вищевикладене, необхідно зауважити, що попри відкидання концепцією анархізму
ідеї існування держави як особливої форми організації влади над суспільством, організація влади,
вплив і регулювання суспільних відносин, як такі, все одно існували. Таке регулювання намагалось
існувати у формі самоорганізації, яка заснована на загальноузгоджених принципах і цінностях.
Висновки. Таким чином, анархістський правовий режим створює громадянське суспільство,
яке зобов’язане поглинути усі сфери саморегуляції такого суспільства задля ліквідації можливості
існування держави.
Таке громадянське суспільство дійсно складно уявити, але, на нашу думку, варто дослідити
позитивні і негативні аспекти існування анархізму принаймні в можливих критичних ситуаціях,
які вже неодноразово траплялися в минулому.
На думку В. В. Сухоноса, усі спроби демократизації в Україні відбувалися в умовах недооцінки
анархічної моделі взаємодії держави і громадянського суспільства, яке, як ми бачили вище, і є історично характерним для України [10, c. 83].
Аналізуючи останню глибоку політичну кризу в Україні, можна стверджувати, що стихійна самоорганізація Євромайдану за допомогою соціальних мереж на добровільних засадах і є тою іскрою анархізму, яка підживлює громадянське суспільство в критичному стані.
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Звісно, такий стан є тимчасовим і не може слугувати стабільною моделлю розбудови демократичної правової і соціальної держави, що закладено в Конституції України [4, с. 1], але треба визнати, що саме таким чином кожен з нас заклав цеглину у фундамент внутрішньої політики – повага
честі і гідності громадян, зовнішньої політики – євроінтеграційні процеси і цінності цивілізованого світу, культурної-освітньої політики – пріоритет державної мови тощо.
Жодне народне волевиявлення не давалося за безцінок, «Революція на граніті», «Помаранчева
революція», «Революція Гідності»: всі вони мали за мету встановлення/поновлення демократичного режиму в державі, втім короткотривалі періоди саморегуляції суспільства під час виключно
складних ситуацій, це саме той елемент громадянського суспільства, який не може бути забутий
одразу після перших виборів, які відбулися внаслідок вищезгаданих подій.
Громадянське суспільство в Україні щоденно виборює своє право на існування, так само,
як і українці відстоюють свої права та свободи шляхом утворення громадських рухів, волонтерських організації, благодійних фондів, незалежних засобів масової інформації тощо.
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Акуленко Д. Ю. Взаємозв’язок громадянського суспільства і анархічного правового режиму
Стаття присвячена дослідженню існування громадянського суспільства в державних утвореннях з анархічним
правовим режимом. У роботі велику увагу приділено функціонуванню державних органів на теренах України
у суспільних осередках, які мають ознаки анархізму. У роботі були проаналізовані останні правові та історичні
дослідження Українського анархізму, були досліджені думки видатних вчених та філософів різних часів, а також
висвітлені суттєві розбіжності щодо розуміння анархії у контексті її співіснування загальноприйнятими державними інституціями.
Ключові слова: анархізм, громадянське суспільство, демократія, держава, правовий режим.

Akulenko D. Yu. The relationship between civil society and the anarchic legal regime
Is not the freedom a daughter but a mother of order? Is the republic positive anarchy? Is anarchy an extremely destructive
phenomenon? Does Ukrainian civil society have any common features with anarchic society? The author attempts
to answer these questions in the article. To achieve this goal, the author analyzed a huge layer of information, consisting
of both well-known sources (Laozi, Immanuel Kant, Petro Kropotkin) and local, little-known sources. The author even had
to look for information among the articles of propaganda journalists from authoritarian countries, for whom democratic
institutions and the thirst for freedom are simply a sound for which silencing could be well earned. As it turned out, finding
such information was quite easy.
The article is devoted to the study of the existence of civil society in state entities with anarchic legal regime.
In the work much attention is paid to the functioning of state bodies on the territory of Ukraine in public centers that
have signs of anarchism. Recent legal and historical studies of Ukrainian anarchism have been analyzed in the paper,
opinions of famous scientists and philosophers of different times have been investigated, as well as significant differences
in understanding of anarchy in the context of its coexistence with accepted state institutions.
It should be emphasized separately that in the article the proposed political and social model is not declared as potentially
the best, but it does rethink some of the phenomena that have become special for every citizen of Ukraine. There is a clear
and objective view in the work that allows us to analyze different historical stages of state formation of Ukraine somewhat
different from the conventional ideas about anarchism and its possible destructive influence.
The author carefully identifies the hidden common features of anarchism, with well-known events. It is no secret that
the wealth of Ukrainian freedom is ignited every time, after another attempt to usurp power by a dictator, corrupt officials,
or after an attempt by another state to intervene militarily in the internal problems of Ukrainians.
The author’s position deserves attention, especially given the lack of interest of domestic scientists in the study
of anarchism and its possible positive consequences.
Keywords: anarchism, civil society, democracy, state, legal regime.
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Андрій Іванович Балаклицький,
здобувач відділу теорії держави і права
Інституту держави і права
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ДЕРЖАВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
КОНТЕКСТ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Постановка проблеми. У процесі розгляду і вирішення різноманітних питань, пов’язаних
із впливом глобалізації на державу і право, методологічно важливим є визначення основних напрямів
трансформації національної держави у відповідних умовах. Дослідження вказаних питань має неабияке значення, оскільки, відповідаючи на них, можна виявити відповідний рівень або ступінь
впливу глобалізації на ті чи інші параметри держави, тобто відповісти на питання, чи досягає даний
вплив сутнісного, змістовного рівня, або він лише зачіпає суто зовнішні, формальні ознаки.
Як і на більшість інших питань, пов’язаних із розвитком держави і права в умовах глобалізації,
у сучасній вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі немає однозначної відповіді. При цьому
у наукових джерелах можна зустріти полярні думки щодо цього: від твердження про повне зникнення національної держави і права за умови досягнення апогею глобалізації та поступовому формуванні на відповідній основі певної планетарної системи управління і так званого універсального
або світового права, до думки про те, що національна держава і право збережуться за будьяких
умов, хоча і зазнають певних змін. У зв’язку із цим, деякі зарубіжні науковці зазначають, що процес глобалізації беззаперечно робить виклик національній державі, її суверенітету та функціям,
і хоча такі завдання держави, як створення законодавчої бази, забезпечення збалансованих загальних умов макроекономічної стабільності та відповідної політики, основоположної інфраструктури
та соціальних послуг тощо, залишаються в межах її національної політики, разом з тим з’являються і нові ознаки в діяльності держави [1, с. 5].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика трансформації держави в умовах
глобалізації вже стала предметом наукових пошуків багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених,
серед яких можна виокремити: Я. Бариська, У. Бек, Р. Войтович, В. Лемак, М. Марченко, Л. Морозова, В. Нерсесянц, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, О. Петришин, А. Піголкін, Ю. Тихомиров,
Ю. Шемшученко тощо. Втім, посилення суперечливого характеру розвитку глобалізації на сучасному етапі, зростання різноманітних соціальних ризиків та загроз внаслідок її впливу на ті чи інші
суспільства, свідчать про необхідність переосмислення основних аспектів трансформації держави
в умовах глобалізації.
Мета статті. Метою цієї статті є загальнотеоретичне осмислення питань, пов’язаних з характером трансформації держави в умовах глобалізації.
Основні результати дослідження. Не торкаючись окремих точок зору та суджень відносно характеру змін національної держави і права під впливом глобалізації, в контексті нашого дослідження та з метою визначення відповідного ступеня такого впливу звернемо лише увагу на чинники
глобального характеру, що впливають на національну державу. Зокрема, М. Марченко серед об’єктивних та суб’єктивних чинників, що впливають на національну державу і право, виділяє наступні:
1) економічні та технологічні чинники, що призвели до виникнення міжнародного ринку та появи на світовій господарській арені нових суб’єктів ринкових відносин в особі транснаціональних
корпорацій;
2) прискорена глобалізація фінансових ринків, які «породили» в планетарному масштабі потужні інститути, інтереси яких поряд з транснаціональними корпораціями найчастіше не збігаються
з інтересами національних держав;
3) глобалізація засобів масової інформації та комунікацій, які справляють все більший вплив
на масову свідомість людей поряд з національними державами;
4) посилення на міждержавному рівні розподілу праці, що особливо помітно за останні десятиліття;
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5) посилення тиску на слаборозвинені держави з боку США та інших високорозвинених держав, що відбулося після розпаду СРСР, та утворення так званого однополярного світу, з метою
втягнення їх до сфери свого безпосереднього впливу;
6) небезпека ізоляції та самоізоляції багатьох держав, що загострилася у зв’язку із бурхливим
розвитком передових технологій, неминучим наслідком чого буде технологічне та інше відставання таких держав від економічно розвинених країн [2, с. 37].
Безумовно, названі вище об’єктивно-суб’єктивні чинники справляють та будуть справляти
все більший вплив на національні держави, які вимушені враховувати їх в своїй діяльності з метою
недопущення, насамперед, економічного відставання від сучасних цивілізованих та розвинених
держав світу. Однак при цьому виникає важливе питання щодо конкретного ступеня та меж впливу
глобальних чинників на національну державу.
У вказаному контексті слід погодитися, що конкретний ступінь впливу глобалізації на національну державу залежить, насамперед, від того, наскільки кожна окрема держава відповідає основним параметрам глобалізації. Зокрема, серед основних чинників, що обумовлюють ту чи іншу міру
впливу глобалізації на національну державу є: 1) стан економіки держави; 2) політичний устрій
та рівень розвитку інститутів демократії в державі; 3) турбота держави про особу, задоволення її матеріальних і духовних потреб, охорона та забезпечення прав і свобод людини; 4) рівень розвитку
культури, освіти, менталітет націй та народностей, які населяють державу; 5) стан законності, рівень
розвитку права, тенденції до створення правової держави; 6) рівень міжнародного співробітництва,
міждержавні зв’язки, зовнішня політика [3, с. 22]. При цьому зрозуміло, що держави, які мають найвищий рівень розвитку вказаних показників, в найбільшій мірі наближені до основних параметрів
глобалізаційних процесів та можуть спрямовувати їх у найбільш вигідний для себе напрям.
Крім цього, потрібно також наголосити на тому, що глобалізація з різною силою та інтенсивністю, тобто нерівномірно впливає на державу та її компоненти. Зокрема, якщо взяти за основу
форму держави, яка включає в себе форму правління, форму державного устрою та політичний
режим, то, з урахуванням емпіричного матеріалу останніх десятиліть, можна зробити висновок,
що значний або суттєвий вплив глобалізація справляє передусім на політичний режим, який дедалі
більше трансформується у бік демократизації та лібералізації суспільного життя. При цьому менший вплив глобалізація справляє на такі складові форми держави, як форма державного правління
та форма державного устрою, що обумовлюється, серед іншого, специфікою природи останніх.
Так, у сучасній юридичній літературі форма державного правління визначається як елемент
форми держави, що характеризує структурну організацію влади, стійкий порядок формування вищих органів державної влади, їх компетенцію, принципи взаємовідносин та ступінь участі населення в їх формуванні [4, с. 125; 5, с. 106; 6, с. 82; 7, с. 40]. Відтак, поняття «форма державного
правління» завжди пов’язана, з одного боку, з взаємовідносинами в системі вищих органів влади
в державі (парламент, уряд, суд), що визначаються, серед іншого, на підставі закріпленої за ними
на вищому законодавчому рівні компетенцією, а з іншого – з особливостями їх утворення (формування) та мірою участі населення в цьому процесі.
Зокрема, на думку Я. Бариськи, поняття «форма державного правління» включає в себе наступні
складові: 1) владні взаємовідносини «вищого» рівня, тобто в системі публічної влади на національному рівні; 2) сукупність вищих владних інституцій (глава держави, уряд, парламент); 3) система
політико-правових відносин, суб’єктами яких є вищі органи влади в державі; 4) механізм вирішення публічних конфліктів [8, с. 8].
З огляду на зазначене видається очевидним, що глобалізація справляє визначений вплив на форму
державного правління, оскільки становлення цілісного світоустрою і глобального соціуму як кінцева мета даного загальносвітового процесу об’єктивно передбачає відповідні коригування принципів
організації та функціонування вищих органів державної влади, у тому числі тих відносин, в яких ці
органи виступають безпосередніми суб’єктами. Зокрема, деякі вітчизняні дослідники справедливо
наголошують на тому, що вплив глобалізації на сучасну державу обумовлює необхідність корегування розуміння обсягу поняття форми її правління, яка «відображає «спосіб конституювання,
механізми отримання повноважень та організації здійснення публічної влади національного рівня
(основних національних інституційних систем, разом із судовою владою) та її взаємодії з наднаціональними владними інститутами». Відтак, зазначені науковці вважають, що належна доктринальна
оцінка форми правління сучасної держави в умовах глобалізації повинна включати в себе такі еле-
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менти: 1) спосіб створення конституційного правопорядку, на підставі якого функціонує феномен
форми правління; 2) участь «народу» в наданні повноважень для органів публічної влади; 3) спосіб прийняття рішень стосовно делегування частини суверенних прав держав на наднаціональний
рівень; 4) механізм взаємодії владних інститутів в межах різних правопорядків; 5) роль судової
влади для забезпечення дієвості моделі відносин суб’єктів верховної влади [9, с. 190-194].
Таким чином, в умовах глобалізації форма державного правління сучасної держави трансформується передусім в контексті динаміки функціонування системи вищих владних інституцій в державі, а не у контексті конкретного способу існування та вираження системи верховних органів
державної влади. При цьому глобалізація впливає на розвиток демократичних засад організації
та функціонування системи органів державної влади, сприяючи забезпеченню практичної реалізації принципів правової держави незалежно від конкретної моделі форми правління (монархія чи республіка), наявність якої в державі пов’язана з певною історичною традицією її розвитку та рівнем
її сприйняття у масовій свідомості в суспільстві. Адже ідеологічними засадами розвитку сучасної
глобалізації виступають права і свободи людини як глобальна найвища соціальна цінність, свобода підприємництва та непорушність приватної власності, толерантність, політичний плюралізм
та інші ліберальні цінності. Всі вони у своїй сукупності і визначають характер функціональних
змін в системі вищих органів державної влади, які, з урахуванням наднаціонального виміру глобалізації, вимушені якщо і безпосередньо не передавати частину своїх повноважень у відповідні
міжнародні (наднаціональні) інституції, то принаймні узгоджувати їх реалізацію на внутрішньодержавному рівні.
У зв’язку з цим, слід погодитися з думкою, що глобалізація перевіряє на міцність державні
інститути кожної країни, будучи своєрідним «випробовувачем» адаптаційних можливостей конкретної модифікації певної форми державного правління до викликів часу. Глобалізація як мегатенденція сучасного державно-правового розвитку показує, наскільки кожна конкретна держава
з її особливою моделлю форми правління в змозі сформувати й сприяти розвитку якісно нових
політичних, соціальних, економічних інститутів [10, с. 30-31].
Певний вплив глобалізація справляє також і на такий елемент форми держави, як форма державного устрою, яку узагальнено можна визначити як спосіб вираження територіальної організації
публічної влади в державі. Характеризуючи поняття «форма державного устрою», українські науковці справедливо відзначають, що його зміст складають чотири складові, а саме: 1) територіальна
організація населення; 2) розподіл держави на основні складові; 3) правове положення територіальних складових держави; 4) принципи побудови взаємовідносин центра та регіонів [11, с. 135].
У зазначеному контексті потрібно зазначити, що вплив глобалізації на форму державного устрою
має суперечливий характер, який випливає, з одного боку, з самої природи глобалізації, яка тісно
пов’язана з процесом централізації суб’єктів управління (централізацією влади), тобто такої реорганізації владно-управлінських процесів в системі держави, за якої частина повноважень національних органів влади делегується (передається) на вищий ієрархічний рівень (наднаціональний),
а з іншого – з сучасними тенденціями перерозподілу владних повноважень між органами управління різного рівня всередині самих демократичних держав. Зокрема, як відзначається у сучасній
науковій літературі, «попри всю специфіку окремих форм державного устрою, можна виокремити
певні універсальні тенденції деконцентрації (передача повноважень центральних органів держави
місцевим органам держави на більш низький рівень), децентралізації (делегування повноважень
державних органів органам місцевого самоврядування) та деволюції (масштабний перерозподіл
повноважень зі зміною статусу територіальних одиниць або утворення особливих територій),
які даються взнаки у глобалізованому світі, коли зростання рівня складності організації і функціонування державного організму зумовлює потребу пошуку нових форм організації публічної влади
в частині співвідношення повноважень центральних та місцевих органів державної влади, а також
кореляції процесів державного управління та місцевої (локальної) самоорганізації» [12, с. 94-95].
Отже, можемо стверджувати, що, впливаючи на форму державного устрою, глобалізація сприяє
процесам регіоналізації як складного процесу перерозподілу владно-управлінських повноважень
між державою та її адміністративно-територіальними одиницями, внаслідок яких поступово формуються нові владно-інституційні форми, які відповідають новій ролі регіональних утворень держави
в процесі прийняття рішень на національному та наднаціональному рівнях. При цьому регіоналізація, яка відбувається фактично разом з глобалізацією, стає характерною рисою не лише феде-
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ративних держав, територіальні суб’єкти якої юридично і фактично мають більше коло повноважень, а й для унітарних держав також, адміністративно-територіальні одиниці якої не мають такого
високого ступеня політичної, економічної та культурної самостійності. Водночас, очевидним слід
визнати також і те, що в умовах глобалізації здійснення зовнішніх зв’язків регіональних утворень
держави незалежно від конкретної моделі форми її державного устрою є неможливим без міжнародного (наднаціонального) та національного визнання відповідних повноважень за тими чи іншими
адміністративно-територіальними одиницями держави.
Як вже попередньо зазначалося, в умовах глобалізації найбільшої трансформації серед елементів
форми держави зазнає політичний режим, який являє собою сукупність засобів та прийомів здійснення політичної і, зокрема, державної влади в суспільстві. У цьому зв’язку у сучасній науковій
літературі вірно відзначається, що «в умовах глобалізації надзвичайно популярними стають і набувають значного поширення ідеї демократизації та верховенства права». Незважаючи на те, що нерідко за демократичними гаслами криються приховані політичні, економічні та інші інтереси певної
держави чи групи держав, світова і передусім європейська та американська практика їх сучасного
розвитку в умовах глобалізації свідчить про розповсюдження демократії у світі [13, с. 82; 14, с. 130].
Загальновідомим слід визнати, що демократичний політичний режим характеризує низка ознак,
серед яких можна назвати, зокрема, народ як єдине джерело влади в державі, верховенство права,
пріоритет прав і свобод людини, політичний плюралізм та ідеологічну багатоманітність, виборність вищих органів влади, реальність поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову
гілки тощо. Вказані ознаки демократії як пануючого у більшості сучасних держав політичного
режиму виступають одночасно і тими цінностями, якими обґрунтовуються відповідні глобалізаційні перетворення. Водночас, в умовах глобалізації демократична модель політичного режиму
набуває особливих ознак, пов’язаних з утворенням і функціонуванням наднаціональних інституцій та об’єднань, в межах яких політичне владарювання національних держав поступово переходить на новий рівень, кінцевим ступенем якого є глобальне управління. Це, у свою чергу, означає ускладнення характеру реалізації основних принципів демократії, оскільки функції головного
політичного актора тепер виконує вже не стільки окрема нація чи народ, скільки певна сукупність
суспільств, а у разі формування глобальної системи управління – людство в цілому [15].
З огляду на зазначене, у вітчизняній науковій літературі наголошується, що «сьогодні навіть
мова йде про формування глобальної демократії, коли окремі міжнародні спільноти чи навіть організації намагаються впроваджувати свою систему цінностей демократичного розвитку, засобом
реалізації яких виступає технологія колективного прийняття рішень, яка зорієнтована на реалізацію спільних інтересів у межах всієї спільноти і являє собою політику функціонування глобального відкритого суспільства» [16, с. 115; 17].
Окрім трансформації форми сучасної держави в умовах глобалізації, у юридичній літературі
звертається увага також на те, що глобалізація справляє суттєвий вплив на форми і методи реалізації функцій держави, тобто на функціональну складову сучасної держави. Як справедливо зазначається у науковій літературі, функції держави виражають різноманітні аспекти її змісту, з’являються разом із державою, існують разом із нею як її невід’ємні компоненти та поступово зникають
лише у зв’язку із «відходом зі світової арени національної держави» [18, с. 434].
Функції держави – це основні напрями діяльності держави по вирішенню цілей і завдань, які перед нею стоять. Саме в функціях проявляється сутність конкретної держави, її природа та соціальне призначення. Зміст функцій показує, що саме робить певна держава, чим займаються її органи
та які питання вони переважно вирішують. Як основні напрями діяльності держави, функції не повинні ототожнюватися з самою діяльністю або окремими елементами цієї діяльності. Функції покликані відображати ту діяльність держави, яку вона має здійснювати, щоб вирішити поставлені
перед нею завдання [19, с. 55-56].
Слід зазначити, що найбільший вплив глобалізації саме на функціональну складову сучасної держави пояснюється багатьма чинниками, основними серед яких можна назвати наступні:
1) саме у функціях втілюється і розкривається роль держави як суб’єкта політико-правової системи, а також реалізується різнобічна практична державна діяльність як всередині держави, так і на
міжнародній арені; 2) функції держави охоплюють її діяльність в цілому, а їх загальнообов’язковий характер закріплюється в понятті державного суверенітету, виходячи з прерогативи державної
влади перед всіма іншими видами соціальної влади; 3) функції держави мають комплексний, збір-
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ний характер, оскільки на їх зміст та характер реалізації суттєвий вплив справляють особливості
і закономірності історичного розвитку, динаміка соціально-економічних, політичних та духовних
перетворень в житті суспільства [20, с. 56].
Зокрема, окремі науковці зауважують, що глобалізація вносить серйозні зміни у внутрішню та зовнішню політику держав, тобто у її внутрішні та зовнішні функції. При цьому важливою тенденцією
у розвитку внутрішніх функцій є їх поступова інтернаціоналізація, тобто надання цим функціям
значного міжнародного аспекту. Завдяки такому впливу внутрішні функції держави вже не можуть
розвиватися без врахування інтересів міжнародного співтовариства (наприклад, трансформація
політичної функції у зв’язку із впливом глобалізаційних процесів полягає насамперед у тому, що
кожна сучасна держава повинна забезпечити оптимальні умови для всебічного та найбільш повного
розвитку інститутів демократії та демократичного управління суспільством, а економічна функція
держави поступово втрачає свої національні масштаби та потребує відповідного уточнення і пошуку нових форм економічної політики у зв’язку із посиленням впливу транснаціональних корпорацій
та міжнародних або наддержавних фінансово-економічних організацій або структур).
Щодо зовнішніх функцій держави, то процеси глобалізації внесли кардинальні зміни у форми та зміст міждержавного спілкування. Глобалізація активізувала здійснення зовнішніх функцій,
у тому числі зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної діяльності, які все більше набувають
світового масштабу. Так, практично всі держави заінтересовані у підтримці світового правопорядку, у спільній обороні та колективній безпеці. Новий світовий правопорядок може бути досягнутий
шляхом співробітництва держав у таких сферах, як боротьба з організованою транснаціональною
злочинністю, яка в умовах глобалізації набула якості спеціалізації, чіткої організації, інтелектуалізації тощо. В наш час, зокрема, вже не є новою діяльність відповідних злочинних угруповань,
які заснувалися в одній державі, а діють при цьому в інших державах з найбільш сприятливою
кон’юнктурою, яка приносить їм прибуток, що перевищує розмір доходу окремих країн. Безумовно, боротьба з такою транснаціональною злочинністю з урахуванням її глобальних масштабів повинна вестися виключно міжнародними зусиллями шляхом співробітництва всіх держав та відповідних міжнародних організацій [21, с. 124-127].
Таким чином, глобалізація обумовлює не лише відповідні трансформації змісту традиційних
функцій держави, зокрема, економічної, політичної, соціальної тощо, але й створює відповідні передумови для стрімкого розвитку нових функцій, зміст яких раніше не мав самостійного значення
і розглядався переважно як складова частина якоїсь іншої функції держави (наприклад, екологічна
та інформаційна функції сучасної держави).
Висновки. З огляду на все вищенаведене, можемо зробити наступні висновки:
1) трансформація держави в умовах глобалізації має системний та, водночас, суперечливий характер, оскільки, з одного боку, проявляє себе як на рівні всіх складових її форми, так і на рівні динаміки її конкретної діяльності у визначених темпорально-просторових межах (функцій держави),
а з іншого – посилює різновекторні процеси та навіть тенденції розвитку як окремих складових
форми держави (наприклад, форми державного устрою), так і функцій держави, зокрема, економічної та соціальної;
2) незважаючи на багатоаспектний характер впливу глобалізації на сучасну державу, остання, на
нашу думку, і надалі продовжуватиме виконувати роль одного із найефективніших суб’єктів забезпечення правопорядку в суспільстві, оскільки основним мотивом її діяльності в умовах поступової
уніфікації життя на глобальному рівні все одно залишатиметься необхідність охорони та захисту
життєво важливих національних інтересів.
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Балаклицький А. І. Держава в умовах глобалізації: контекст трансформації
У статті на загальнотеоретичному рівні досліджуються особливості трансформації національної держави
в умовах глобалізації в контексті сучасних реалій. Наголошується, що трансформація держави в умовах глобалізації проявляє себе як на рівні всіх складових її форми, так і на рівні її функцій. Робиться висновок, що трансформація держави в умовах глобалізації має суперечливий характер, оскільки глобалізація посилює різновекторні процеси та навіть тенденції розвитку як окремих складових форми держави (наприклад, форми державного устрою),
так і функцій держави, зокрема, економічної та соціальної.
Ключові слова: держава, глобалізація, форма держави, функції держави, політичний режим, демократія, державна влада.

Balaklytskyi A. I. The state in a globalization: the context of transformation
The article on the theoretical level explores the peculiarities of the transformation of the nation state in conditions
of globalization in the context of contemporary realities. It is emphasized that globalization with varying strengths and
intensities, that is, has uneven effects on the state and its components. In particular, if we take the form of the state, which
includes the form of government, the form of state administrative-and-territorial system and political regime, then, given
the empirical material of recent decades, we can conclude that globalization has a significant impact primarily on a political
regime that is increasingly transformed towards the democratization and liberalization of public life. At the same time,
globalization exerts less influence on such constituent forms of the state as the form of state government and the form
of state administrative-and-territorial system, which is conditioned, among other things, by the specific nature of the latter.
In particular, in the conditions of globalization, the form of state government of a modern state is transformed
primarily in the context of the dynamics of the functioning of the system of higher power institutions in the state, and not
in the context of a specific way of existence and expression of the system of supreme bodies of state power. At the same
time, globalization affects on the development of democratic foundations of the organization and functioning of the system
of public authorities, contributing to ensuring the practical implementation of the rule of law, regardless of the specific
model of government (monarchy or republic), whose presence in the state is associated with a certain historical tradition
of its development and level of its perception in the mass consciousness in society.
Influencing on the form of state administrative-and-territorial system, globalization facilitates processes
of regionalization as a complex process of redistribution of administrative powers between the state and its administrativeterritorial units, as a result of which new governmental and institutional forms are gradually being formed, corresponding
to the new role of regional state formations in the decision-making process at national and supranational levels. In addition,
in the context of globalization, the democratic model of the political regime acquires special features related to the formation
and functioning of supranational institutions and associations, within which the political domination of nation-states
gradually moves to a new level, the ultimate stage of which is global governance. Also, globalization not only causes
the corresponding transformations of the content of the traditional functions of the state, in particular, economic, political,
social, etc., but also creates the appropriate prerequisites for the rapid development of new functions, the content of which
previously had no independent meaning and was considered mainly as an integral part of some other function of the state
(for example, the environmental and information functions of the modern state).
Thus, it is concluded that the transformation of the state in the conditions of globalization is systemic and, at the same
time, contradictory, because, on the one hand, it manifests itself both at the level of all its constituent elements of its form
and at the level of the dynamics of its concrete activity within certain temporal and spatial limits (functions of the state),
and on the other – it intensifies the multi-vector processes and even the tendencies of development of both individual
constituents of the form of the state (for example, the form of the state administrative-and-territorial system) and the functions
of the state, in particular, economic and social.
Keywords: state, globalization, form of the state, functions of the state, political regime, democracy, state power.
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Правова свідомість, правове виховання
та правова освіта: парадигма взаємообумовленості
Постановка проблеми. Розвинутa прaвосвідомість і прaвова aктивність громадян є основою верховенствa права в цивілізованому суспільстві, фундаментом прaвової держави. Виховaння правосвідомості громадян – необхіднa складовa частинa профілaктики правопорушень, боротьби зі злочинністю тa подолaння правового нігілізму.
Як відомо, формування «здорової» правосвідомості не відбувається стихійно. Важлива роль
в його здійсненні належить правовому вихованню та правовій освіті.
Правове виховання на сучасному етапі не може охоплюватися лише інформаційною або просвітницькою діяльністю. Зaвдaння правового виховaння не повинні зводитися до суто прaктичної
мети широкого ознaйомлення населення з чинним законодавством, правовою системою та її структурою, принципами та ідеями державної політики. Aбсолютно не достатньо знaти тільки норми
чинного зaконодавства, потрібно розуміти та вміти їх зaстосовувати. Звідси завданням і основною метою правового виховання має стати - навчити людину орієнтуватися у правовому просторі,
дотримуватися норм чинного законодавства та правомірної поведінки, сформувати у неї повагу
до права. Саме тому правовиховна діяльність повинна здійснюватися у теоретичному, інформаційному, практичному, консультаційному та профілактичному напрямах, а також спиратися на новітні
дослідження в галузі правознавства, методики і педагогічні технології, авторські моделі право
освітньої діяльності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дана робота спирається на праці таких науковців,
як В. Абрамов, Т. Андрусяк, О. Дзьобань, Н. Коваленко, Г. Ковальова, О. Коломієць, С. Максимов,
Н. Матузов, Н. Оніщенко, О. Скакун, О. Пунько, І. Рябко, В. Тацій, М. Требін, М. Черкас.
Метою статті є дослідження співвідношення та взаємозв’язку таких соціальних феноменів,
як правове виховання, правова освіта та правосвідомість. Визначено вплив правовиховної діяльності на процес формування та вдосконалення позитивного рівня правосвідомості та подолання
правового нігілізму.
Основні результати дослідження. Аналіз методологічних основ проблеми, що вивчається, засвідчив, що саме прaвове виховання має транслювати правову свідомість та прaвову культуру, aкумулювати правовий досвід, сприяти подоланню правового нігілізму, вирішенню конфліктів у суспільстві. Науковці та практикуючі прaвознaвці стверджують, що прaвове виховaння є вaжливим
комплексним компонентом мехaнізму прaвової соціaлізації особи, як процесу засвоєння сприйняття і реалізації суб’єктами правових цінностей суспільствa, ідей, переживань, почуттів і емоцій
людей, а також правових оцінок, норм і моделей поведінки.
Загальновідомо, що мета правового виховання – це формування системи знань, переконань,
мотивів, настанов та звичок соціально активної поведінки. Одержані звання допомагають суб’єкту правовідносин сформувати ціннісні орієнтації та правові настанови, які він зможе застосувати у повсякденному житті. Крім того, вони відіграють важливу роль в упорядкуванні діяльності
людей, виступають стрижневою основою правової культури та правосвідомості і в остаточному
підсумку впливають на формування ставлення громадян до різних суспільних і правових явищ,
визначають його поведінку [6, с. 252].
Правова освіта – невід’ємна частина загальної культури громадянина, умова формування правосвідомості. Життя в громадянському суспільстві формує правову свідомість (позитивну чи негативну) незалежно від того, як відбувається (стихійно чи цілеспрямовано в рамках правової освіти)
цей процес. Але правова освіта є запорукою того, що право стає регулятором життя індивіда,
а не перешкодою на шляху вирішення його особистих завдань. Завданням правової освіти в тому,
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щоб досягти такого рівня правосвідомості, коли кожен член суспільства дотримувався б соціальних правил поведінки та правових норм виключно завдяки внутрішній потребі, власним переконанням, а не під страхом примусу [5, с. 36].
Доцільно буде звернути увагу, що правове виховання нерозривно пов’язане і реалізується через
правову освіту – безпосереднє отримання знань. Виховання не може здійснюватися без навчання, а навчання певною мірою чинить і виховний ефект. Розрізнення тут можна провести умовно
за сферою дії: виховання впливає головним чином на емоційно-вольову, ціннісну, світоглядну сторону свідомості, а навчання – на раціональну, тобто має місце інформаційно-ознайомлююча дія
на людину [3, с. 231].
Сьогодні у суспільстві, з одного боку, виникає величезний практичний інтерес до права і правових інститутів, змінюється ставлення до механізму безконфліктної реалізації своїх інтересів
у сучасному світі, право набуває конкретної риси і значення для кожного. На рівні масової свідомості це відображається в досить високому престижі юридичних спеціальностей, зростанні потреб
в юридичній літературі, загальному зростанні інтересу людей до правових знань, правової інформації. З іншого боку, сучасна соціокультурна ситуація в України така, що ці процеси не підкріплені
правовою традицією, в масовій свідомості право не є безумовною цінністю. З оновленням законодавства і накопиченням відповідної юридичної практики все очевиднішим стає розрив між новим
демократичним законодавством і низьким рівнем правосвідомості населення [7, с. 120].
Наявність саме цього фактора (низький рівень правосвідомості) визначає проблему формування правової свідомості і подолання правового нігілізму одним з пріоритетних напрямів державної
політики.
Охарактеризувавши такі процеси, як правове виховання та правова освіта, перейдемо до результатів реалізації даних процесів, де центральне місце посідає правова свідомість.
Нaсaмперед людська свідомість існує у формі думок, усвідомлення, оцінок, сприйняття, уявлення, емоцій тощо, в яких знаходять своє відобрaження різномaнітні явища та їх властивості, а також
відношення між ними. Органом, за допомогою якого людиною здійснюється свідоме відображення
дійсності, є мозок. Отже, кожна людина має влaсну думку (сприйняття) про те чи інше існуюче
явище у суспільстві, зокремa, про право. Тому сміливо можнa стверджувати, що кожнa людина має
прaвосвідомість незaлежно від того, знає вонa про це чи ні. Не існує особистості без прaвосвідомості, може бути спотворенa прaвосвідомість.
Правосвідомість входить у систему суспільної свідомості і є однією з її форм поряд з політично, моральною, релігійною, естетичною тощо. Виступаючи елементом єдиної системи суспільної
свідомості, правосвідомість володіє специфікою, що дозволяє розглядати її як відносно самостійне
утворення, яке займає особливе місце і виконує тільки їй властиві функції. Як формa або елемент
свідомості правосвідомість відобрaжає прaвову дійсність у формі юридичних знaнь та оціночного
стaвлення до прaвa та прaктики його застосування.
У вітчизняні літературі правосвідомість визначається як сукупність поглядів, ідей, уявлень, а також почуттів, емоцій, переживань, що виражають відношення людей до чинного або бажаного (допустимого) права і інших правових явищ. Йдеться про те, як люди розуміють і сприймають право,
як його усвідомлюють, яким хотіли б бачити право в ідеалі. Звідси термін – «правосвідомість».
Кожна людина є носієм певного рівня правосвідомості. Неважливо якого – високого або низького,
розвиненого або незрілого, правильного чи викривленого. Головне те, що громадянин має власну
думку про право, нехай і не цілком компетентну [5, с. 117].
Розглядаючи структуру правосвідомості, необхідно зазначити, що більшість правознавців виділяють два елементи правосвідомості: правову ідеологію та правову психологію. Поряд з цим
інші стверджують, що правова свідомість складається з трьох елементів, а саме правової ідеології,
правової психології та правової поведінки.
Правова ідеологія формується в результаті наукового, теоретичного відображення правової дійсності, на основі узагальнення і розвитку найбільш відомих і значущих державно-правових теорій
минулого і сучасності, вивчення основних закономірностей становлення, розвитку і функціонування держави і права [2, с. 87]. Правова ідеологія, як правило, не виникає спонтанно, вона виробляється фахівцями і засвоюється населенням у процесі правового виховання, під час одержання
юридичної освіти, вивчення нормативно-правових актів та юридичної літератури.
Правова психологія утворює емоційний компонент правосвідомості, утворюється стихійно,
на основі емоційного ставлення до правових явищ в суспільстві, яке може бути і позитивним, і не-
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гативним. Змістом правової психології є почуття, емоції, переживання, настрої, стереотипи, звички, які виникають у людей у зв’язку з існуванням юридичних норм і практикою їх застосування.
В свою чергу поведінковий елемент правосвідомості синтезує в собі раціональні та емоційні моменти. Через нього відбувається реалізація психологічного та ідеологічного елементів. Правова поведінка – це вольова сторона правосвідомості, яка є процесом перетворення норм права у реальну
правову поведінку і проявляється у формі дій (вчинків), або у формі бездіяльності.
Значення правосвідомості в правовому житті суспільства розкривається через її функції: пізнавальну, оціночну та регулятивну. Вони повністю охоплюють те знaчення, яке мaє прaвосвідомість
для людини: забезпечує пізнання й сприйняття прaвової реaльності, її оцінку і вибір вaріaнтa поведінки відповідно до отримaних знaнь і сформованих орієнтaцій та устaновок. Так, пізнaвaльнa
функція передбачaє отримaння, накопичення, систематизацію знань про право і практику його реалізації, сприйняття та розуміння того, що собою являє чинне право, осмислення різних правових
явищ і процесів усієї правової дійсності. Ця функція є результатом інтелектуальної (розумової)
діяльності людини. Після засвоєння та усвідомлення правових знань з метою їх використання
в усіх сферах життєдіяльності і задля найбільш повної реалізації прав свобод і законних інтересів
особа стає обізнаною у праві. Від рівня правової обізнаності залежить реалізація наступних функцій правосвідомості.
Змістом оціночної функції прaвосвідомості є оціночне стaвлення особи (позитивне або негaтивне) до різних прaвових явищ і процесів прaвого життя нa основі влaсного досвіду та прaвової
прaктики. Ця функція передбaчaє, що нa основі прaвових знань, досвіду та емоційного стaвлення
до різних проявів прaвової дійсності здійснюються aнaліз і оцінювання якості відповідних прaвових явищ: нормативно-правових aктів, влaсної поведінки, поведінки людей, діяльності оргaнів
держaвної влади тощо. Ціннісні орієнтaції стають підґрунтям для формувaння прaвової установки,
тобто готовності до певної моделі пpaвової поведінки – прaвомірної чи непрaвомірної. Приведення сформовaної певної прaвової установки у дію відбувається уже в рaмкaх регулятивної функції
прaвосвідомості, зміст якої полягає в тому, що на підстaві прaвової свідомості відбувається вибір
вaріaнта прaвової поведінки.
Правова свідомість займає особливу нішу в соціальному житті суспільства, що зумовлено правом
та його впливом на суспільні відносини. Правосвідомість є неминучим супутником права. Право
і правосвідомість фактично нерозривні, бо не можуть існувати одне без іншого. Право являє собою
необхідний матеріал для правосвідомості. Саме правова дійсність, правові норми, відносини і інші
факти правової реальності в ідеальній формі складають «матерію» правосвідомості, його головний
зміст. Правосвідомість, зі свого боку, виступає суб’єктивним каналом реалізації права і відповідно
засобом реалізації функцій права [1, с. 33].
В свою чергу правове виховання (освіта) є необхідним елементом доступу особистості до права, яке формує позитивне відношення до права, здійснює підготовку соціально активного члена
суспільства, який добре знає свої права та можливості, вміє відстоювати та захищати їх всіма способами. Зміцнення норм права в свідомості людини в процесі виховання виробляє міцну правову
свідомість. В даному випадку виховання, як процес – це засіб, а свідомість, як результат – ціль.
Як соціальне явище право викликає те чи інше ставлення до нього, яке може бути або позитивним (коли розуміється необхідність і цінність права), або негативним (коли право вважається зайвим, непотрібним). Люди тією чи іншою мірою висловлюють своє ставлення до всього, що пов’язано з уявленнями про право, – до законів, правових актів, до діяльності суду та інших органів,
до поведінки членів суспільства в царині дії права. Людина завжди має свій погляд на діючі правові
явища і на те, які вона хотіла б бачити в майбутньому [8, с. 60].
Вірне, адекватне усвідомлення права має найважливіше значення для життєдіяльності кожної
особистості, її поведінки, юридичного світогляду, культури, громадянської позиції. Не підготовлена в правовому відношенні особа – соціально пасивна, замкнута у вузькому світі особистих інтересів [4, с. 117].
Негативне ставлення до права, його дії, його значущості у суспільстві породжує деформації
правової свідомості. Деформація правової свідомості – це соціально-правове явище, що характеризується зміною її стану, при якому у носіїв формуються певні ідеї, уявлення, погляди, знання,
відчуття і настрої, переживання й емоції, які спотворено відображають юридичну дійсність і виражають негативне ставлення до чинного права, законності та правопорядку [7, с. 254].
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У науковій літературі досліджують різні види деформацій свідомості і методи їх подолання. Проте більшість дослідників традиційно зводять деформації правосвідомості до правового нігілізму,
під яким вчені розуміють, насамперед, деформований стан правосвідомості особи, суспільства, групи, який характеризується усвідомленим ігноруванням вимог закону, цінності права, зневажливим
та негативним ставленням до правових принципів і традицій, а з точки зору причин – в юридичному
невігластві, правовій невихованості основної маси населення, тобто в простому незнанні права.
Існування правового нігілізму в Україні і його надзвичайне поширення нині не викликають
сумнівів. Деякі вчені виділяють такі причини виникнення правового нігілізму в Україні: першопричиною є те, що Україна – це досить молода держава, яка активно створює свій політичний,
соціальний, економічний, правовий курс; неможливість охоплення національним законодавством
сучасних правил життя в країні (кожен чинний нормативно-правовий акт не може повністю регулювати сферу, для якої він функціонує); наявність у законодавстві України нестабільності та швидкоплинності нормативно-правових актів (надто часто органи державної влади вносять зміни та доповнення до чинних законів); також не останню роль в цьому питанні зіграло те, що в Україні
сьогодні відсутній високий рівень правової культури, правової свідомості та правового виховання;
звичайно ж, особливою українською причиною правого нігілізму є надзвичайний рівень корупції
та, як результати, абсолютна недовіра громадян до влади [9 с. 237].
Висновки. Зрозуміло, що в цих умовах зростає значення двох взаємопов’язаних складових
соціальної дійсності правового виховання (освіти) та правової свідомості. Дія сaме цих явищ
призводить до відчуття людини своєї зaхищеності, подолaння явищ не тільки прaвового нігілізму,
aле й прaвового песимізму – явищa більш деструктивного та небезпечного.
Прaвове виховaння – це силa, здaтнa сформувaти тa нaдaти суспільству повноцінну, зaконослухняну особистість, прaвові позиції і прaвові устaновки якої будуть нaпрaвлені тільки на прaвомірну поведінку. Формувaння позитивної, здорової прaвосвідомості без прaвового виховaння (освіти)
є неможливим, a тому сьогодні є нaгaльною потребa у ефективній системі прaвовиховної діяльності, якa б врaховувaлa всі особливості світогляду сучaсної людини, остaнні досягнення нaуки
і сформувaлa високу прaвову свідомість і культуру особи.
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Варакута І. О. Правова свідомість, правове виховання та правова освіта: парадигма
взаємообумовленості
У статті досліджується співвідношення та взаємозв’язок таких складових соціальної дійсності, як правове виховання, правова освіта та правова свідомість.
За останні роки опубліковано чимало наукових праць, присвячених проблемам правового виховання та правовій свідомості. Однак, незважаючи на це, юридична наука потребує подальшого ґрунтовного дослідження щодо
правової соціалізації людини.
У статті здійснено аналіз питань правової свідомості, правової освіти та правового виховання. Акцентована
увага на сутність правової свідомості, надана загальна характеристика структурі та функціям правової свідомості.
Зазначено, що кожна людина має правову свідомість незалежно від того, знає вона про це чи ні. Правова
свідомість займає особливу нішу в соціальному житті суспільства, що зумовлено правом та його впливом на суспільні відносини. Негативне ставлення до права, його дії, його значущості у суспільстві породжує деформації
правової свідомості.
Визначено вплив правовиховної діяльності на процес формування та вдосконалення правової свідомості та подолання правового нігілізму. Встановлено, що правове виховання (освіта) є необхідним елементом доступу особистості до права, яке формує відношення до права, здійснює підготовку соціально активного члена суспільства,
який добре знає свої права та можливості, вміє відстоювати та захищати їх всіма способами.
Обґрунтовано, що формування позитивної, здорової правосвідомості без правового виховання (освіти) є неможливими.
Ключові слова: правове виховання, правова освіта, правова свідомість, деформації правової свідомості, правовий нігілізм.

Varakuta I. O. Legal consciousness, legal upbringing and legal education: the paradigm of interdependence
The article examines the relationship and interrelation of such components of social reality as legal upbringing, legal
education and legal consciousness.
In recent years, many scientific papers have been published on the problems of legal upbringing and legal consciousness.
Nevertheless, legal science needs further thorough research on the legal socialization of man.
The article analyzes the issues of legal consciousness, legal education and legal upbringing. Emphasis is placed
on the essence of legal consciousness, a general description of the structure and functions of legal consciousness is provided.
It is stated that everyone has a legal consciousness, regardless of whether they know about it or not. Legal consciousness
occupies a special niche in the social life of society, due to law and its impact on social relations. Negative attitude to law,
its actions, its significance in society creates a deformation of legal consciousness.
The influence of legal educational activity on the process of both formation and improvement of legal consciousness,
as well as on overcoming legal nihilism, is determined. It is established that legal education is a necessary element
of personal access to law, which forms the attitude to law, trains a socially active member of society who knows his rights
and opportunities, is able to defend and protect them in all ways.
It is substantiated that the formation of a positive, healthy legal consciousness without legal upbringing (education)
is impossible.
Keywords: legal upbringing, legal education, legal consciousness, deformation of legal consciousness, legal nihilism.
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ДЕРЖАВА ТА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ:
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ
Постановка проблеми. Права людини в галузі охорони здоров’я в Україні захищені цілою
низкою ратифікованих міжнародних документів, зокрема, такими, як: Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Конвенція про права інвалідів, Конвенція про права дитини,
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Європейська соціальна хартія. Конституцією України визнано людину, її життя й здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку
найвищою соціальною цінністю. Такий визначальний постулат особливо актуально звучить в сучасних умовах, коли на долю людства припала величезна глиба боротьби з пандемією ХХІ століття – COVID-19. Саме в цей період питання охорони здоров’я суспільства стає найціннішим пріоритетом світового масштабу, адже ми всі усвідомлюємо, що здоров’я є безцінним надбанням кожної
людини, важливою та необхідною умовою її повноцінного життя. Разом з тим, ми не повинні концентруватись виключно на здоров’ї окремої людини, а враховувати здоров’я окремої нації та всього суспільства у цілому.
Сучасні виклики у сфері охорони здоров’я людства значною мірою впливають на необхідність
переоцінки, в першу чергу, державами питання зміни політичних курсів у напрямку вирішення
проблем реформування системи охорони здоров’я, оскільки здоров’я населення виступає одним
з найважливіших чинників державотворення та безпеки держави, є базовою складовою людського
капіталу та конкурентоспроможності країни й перебуває в тісному інтегральному зв’язку з економікою, наукою та обороноздатністю [6, с. 8]. Саме тому надзвичайно актуальним для України
є необхідність дослідження проблем переосмислення державою ціннісних орієнтирів, напрямків
реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я населення як цінності, що має стратегічне
значення для сталого розвитку суспільства і належить до актуальних завдань розвитку сучасної
держави.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання теорії та практики реалізації та реформування державної політики у сфері охорони здоров’я, різні аспекти державно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я привертають увагу багатьох дослідників, серед яких: Б. Волос,
А. Голяченко, Д. Карамишев, В. Пашков. С. Вовк, П. Волянський З. Гладун, Р. Гревцова, В. Карлаш,
В. Лехан, Б. Логвиненко, О. Мусій, Л. Пиріг, В. Пономаренко, Я. Радиш, В. Рудий, А. Степаненко,
Г. Стеценко, В. Щербина та ін.
Мета статті. Метою статті є з’ясування першочергових ціннісних пріоритетів, сучасних орієнтирів розвитку державно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я населення.
Методи та процедури дослідження. Наукове вивчення сучасних пріоритетних орієнтирів
державно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я потребує визначення особливостей
і функціональних можливостей принципів наукового пізнання, методологічних підходів, методів
дослідження. Насамперед слід звернути увагу на систему принципів наукового пізнання (об’єктивності, системності, професійності, всебічності, відповідальності, гласності та ін.), які визначають систему ідей та положень, що становлять основу будь-якого наукового дослідження, у тому
числі, стосуються вивчення державно-правового регулювання сфери охорони здоров’я населення.
Окрім принципів наукового пізнання, важливе місце в системі методології цієї роботи займають
методологічні підходи. Потрібно звернути увагу на функціональний підхід, який має універсальний характер, застосовується в різних науках, основною ідеєю якого є вивчення функціонального
призначення будь-якого явища, яке становить предмет наукового дослідження, його місця та ролі
серед феноменів правової реальності. Функціональний підхід у контексті предмета статті віді-
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грає ключову роль, оскільки в цілому надає змогу розкрити проблематику державно-правового
регулювання сфери охорони здоров’я як важливого напряму функціонального призначення держави в сферах охорони здоров’я населення, а також надає змогу визначити критерії пріоритетності
та ефективності державно-правового регулювання охорони здоров’я, методику його застосування
та узагальнення отриманих результатів, що дозволить концептуалізувати уявлення про цінність
та пріоритетність державно-правового регулювання охорони здоров’я в цілому та його прояву
в сфері охорони здоров’я населення. Державно-правове регулювання в системі забезпечення охорони здоров’я населення, як пізнавальна проблематика, потребує застосування системи наступних
методів: філософсько-світоглядних методів, які забезпечують вивчення вказаної проблематики через площину загального уявлення про всесвіт та його виключну цінність (умову) убезпечення життя і здоров’я людини; загальнонаукових методів, що акцентують увагу на об’єктивно зумовленому
характері державно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я населення як передумови
результативності реалізації державою функції охорони здоров’я населення, яка має наукознавчий
характер та потребує вивчення на рівні різноманітних суспільних наук; спеціально-наукових методів, які забезпечують дослідження державно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я
як явища публічно-правового плану.
Виклад основного матеріалу. Охорона здоров’я громадян базується на ряді принципів, які закріплені в Основах законодавства України про охорону здоров’я. До них відносяться: визнання
охорони здоров’я пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави; дотримання прав
і свобод людини і громадянина в галузі охорони здоров’я і забезпечення пов’язаних з ними державних гарантій; загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг у галузі охорони здоров’я;
відповідність завданням і рівню соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, наукова обґрунтованість, матеріально-технічна і фінансова забезпеченість; децентралізація державного управління, розвиток самоврядування і самостійності працівників сфери охорони здоров’я
на правовій і договірній основах та інше [4, с. 203].
Очевидно, що будь-якій активній діяльності держави з метою здійснення керуючого впливу на
зміст, характер та інтенсивність реалізації суспільних відносин має передувати окрема підготовча
фаза, що зазвичай серед іншого полягає у формалізації доктринальних положень політики у документах, що мають юридичну силу і можуть виконувати функцію алгоритму діяльності органів
держави, спрямованого на досягнення визначених суспільних ефектів, а також у контролю за реалізацією сформованої політики держави з можливою поточною модифікацією складових державної
політики, що застосовується. В свою чергу, ефективне функціонування сфери охорони здоров’я,
її суспільно затребувані трансформації можливі лише за умови створення та функціонування відповідних правових механізмів, за допомогою яких власне і забезпечуються конституційні гарантії
громадян на охорону здоров’я, розвиток ринку медичних послуг та фармацевтичного обслуговування, збільшення майнової основи закладів охорони здоров’я [5, с. 478]. В цьому напрямку
важливим є, з одного боку, посилення ролі держави у напрямку підвищення ефективності юридичної регламентації питань охорони здоров’я населення, а з іншого – громадських структур та
самих громадян, які беруть безпосередню участь у суспільних процесах. Фактично ми говоримо
про взаємини між державною владою та охороною здоров’я як частиною публічної влади, громадським й  індивідуальним здоров’ям. Характер таких відносин обумовлює стан здоров’я індивіда
та суспільства. Цілком очевидним в цьому напрямку є те, що у процесі державно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я можливо виокремити наступні складові: 1) система органів
державної влади і місцевого самоврядування, яка задіяна в процесі здійснення державно-правового
регулювання відносин (інституційна складова державно-правового регулювання у сфері охорони
здоров’я); 2) система нормативно-правових актів, що становить правове підґрунтя процесу державно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я (нормативна складова державно-правового
регулювання у сфері охорони здоров’я).
В цьому напрямку, задля реалізації головної мети державно-правового регулювання в галузі
охорони здоров’я – забезпечення умов для досягнення максимальних термінів природної тривалості життя, високої якості духовного й фізичного здоров’я, ефективної репродукції здорової нації,
держава повинна створити розвинену нормативно-правову базу, що має ґрунтуватись на Конституції України, міжнародних конвенціях та інших угодах про захист прав, здоров’я та гідності людини
[7, с. 17]. Означені складові тісно пов’язані між собою, оскільки визначальною функцією держави
у сфері охорони здоров’я є законотворча.
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Охорона здоров’я населення передбачає, що державно-правове регулювання буде встановлювати загальні правила та порядок для здійснення медичної діяльності, в тому числі з надання медичної допомоги, рівень відповідальності за дотриманням встановлених правил, а також особливості
впливу держави та її органів на діяльність організацій охорони здоров’я. Такі правила повинні
бути засновані на законній стратегії по суспільному розвитку, державній медичній програмі, а також враховувати медичні стандарти та механізм обов’язкового їх виконання, державний контроль
і адміністративно–правовий примус [8, с. 72].
Оскільки державно-правове регулювання у сфері охорони здоров’я є складним процесом, адже
торкається надважливих сфер суспільного життя, держава повинна визначити його пріоритетні орієнтири. 1. Здоров’я населення виступає не лише важливим соціальним критерієм ступеня розвитку та благополуччя суспільства, а й пріоритетним фактором забезпечення національної
безпеки. Саме тому у процесі здійснення державно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я, держава як головний суб’єкт має чітко визначити громадське здоров’я як пріоритетну умову
національної безпеки, що забезпечується через сферу простору паритетної відповідальності громадянина, держави та її інститутів. Однак масштаб відповідальності цих суб’єктів у межах кожної держави декларує досить часто навіть і радикальні відмінності, що базується на нормативних
принципах легітимності її політики у сфері охорони здоров’я [2, с. 110]. 2. З метою успішної стратегічної політики та управління у сфері охорони здоров’я важливим кроком є обрання оптимальної
моделі охорони здоров’я, яка б змогла врахувати та реалізувати інтереси всіх суб’єктів. В Україні
охорона здоров’я населення забезпечується діяльністю державної, комунальної та приватної систем охорони здоров’я. Це говорить про те, що здійснення державного регулювання спирається на
існуючі державні та недержавні моделі охорони здоров’я [1, с. 102]. Разом з тим, простежується
тенденція до децентралізації, за якої управління є продуктом спільної діяльності широкого кола
суб’єктів, що діють на рівні держави (парламенти, міністерства, відомства, державні та комунальні
органи і установи), суспільства (підприємства, профспілки та інші громадські організації, у тому
числі лікарів, страхові компанії, доброчинні фонди, засоби масової інформації, окремі громадяни)
і на міжнародному рівні (Організація Об’єднаних Націй, Європейський Союз, Всесвітня організація охорони здоров’я тощо) [3, с. 74]. Втім, врахування та втілення у життя на законодавчому
рівні будь-якої моделі управління у сфері охорони здоров’я потребує врахування державою важливого фактора – необхідності забезпечення підтримання балансу інтересів громадян як суб’єктів,
що мають право отримувати належну медичну допомогу та постачальників такої медичної допомоги – медичних установ, що її надають. 3. Здоров’я населення є важливим фактором збереження
і розвитку національного людського капіталу держави. Саме тому, цілком очевидним є те, що існує
прямий взаємозв’язок між людським капіталом та економічним зростанням, в межах яких важливим чинником їх збереження виступає саме система охорони здоров’я. Збереження капіталу здоров’я як важливої частини людського капіталу входить до числа факторів, за якими визначається
національна конкурентоздатність держави на міжнародному чи європейському рівнях. 4. Державно-правове регулювання не спроможне забезпечити належний рівень системи охорони здоров’я
без створення належної нормативної основи її функціонування. Розробка та прийняття відповідних
нормативно-правових актів повинні спиратись на позитивний світовий досвід та враховувати особливості національної моделі охорони здоров’я, зокрема. При цьому визначальним є впорядкування
існуючої нормативно-правової бази у сфері охорони здоров’я та створення передумов для забезпечення її гармонізації з європейським законодавством. В цьому напрямку важливим є належне
законодавче закріплення питань доступності медичної допомоги, удосконалення фінансування
системи охорони здоров’я, безпосередньої організації медичної допомоги, підвищення її якості
та інформаційного забезпечення. 5. Забезпечення ефективної охорони навколишнього природного
середовища. Діяльність держави у сфері екології як важливий напрямок охорони здоров’я населення, в першу чергу, отримує прояв у реалізації нею екологічної функції. В цьому контексті важливим
є поєднання ефективного державного регулювання визначальних сфер екологічної безпеки населення з діяльністю екологічних організацій та структур, що здатні продукувати новітні технології
та шляхи вирішення екологічних проблем сучасності, а отже, зберегти здоров’я населення.
Висновки. З урахуванням вищевказаних положень, слід зазначити, що здоров’я населення
виступає найбільшою соціальною та індивідуальною цінністю, яка має важливе значення для сталого розвитку суспільства і належить до стратегічних завдань розвитку сучасної України. Від-
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так, саме держава має стати «публічним» та «біологічним» щитом у глобальній проблемі охорони
здоров’я населення, яке виступає одним з найважливіших чинників державотворення та безпеки
держави, є базовою складовою людського капіталу та конкурентоспроможності країни й перебуває
в тісному інтегральному зв’язку з економікою, наукою та обороноздатністю. Саме тому з урахуванням світових тенденцій держава повинна сконцентрувати зусилля на формуванні нових орієнтирів,
що здатні належним чином врегулювати важливі проблеми у системі охорони здоров’я: визначити
високий рівень пріоритетності здоров’я населення як умови національної безпеки країни, її конкурентоспроможності на міжнародному рівні, обрати оптимальну модель системи охорони здоров’я,
створити належну нормативну основу її функціонування, встановити ефективну охорону навколишнього природного середовища як важливу умову забезпечення здоров’я населення.
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здоров’я України : [монографія]. – К., 2014. – 312 с.
Музика М. С. Методи та механізм здійснення державного регулювання відносин у сфері охорони здоров’я.
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ПРАВОВА ДОКТРИНА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Варич О. Г. Держава та здоров’я населення: переосмислення ціннісних орієнтирів
У статті досліджені деякі проблеми державно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я шляхом акумулювання та застосування широкого кола складових методологічної основи юриспруденції.
Основу цього наукового дослідження складає система принципів наукового пізнання, методологічних підходів
і методів наукового дослідження, які в органічному поєднанні спроможні забезпечити всебічність, об’єктивність
й результативність такої науково-дослідної роботи. У статті використано систему принципів наукового пізнання
(об’єктивності, системності, професійності, всебічності, відповідальності, гласності та ін.), які визначають ідеї
та положення, що становлять основу будь-якого наукового дослідження, у тому числі, стосуються вивчення державно-правового регулювання сфери охорони здоров’я населення. Окрім принципів наукового пізнання в роботі
використаний функціональний науковий підхід, який надає змогу розкрити проблематику державно-правового
регулювання сфери охорони здоров’я як важливого напряму функціонального призначення держави в сфері охорони здоров’я населення, визначити орієнтири пріоритетності та критерії ефективності державно-правового регулювання охорони здоров’я, методику його застосування та узагальнення отриманих результатів, що дозволить
концептуалізувати уявлення про цінність та пріоритетність державно-правового регулювання охорони здоров’я
в цілому та його прояву в сфері охорони здоров’я населення зокрема.
Як пізнавальна проблематика державно-правове регулювання в системі забезпечення охорони здоров’я досліджено з використанням системи відповідних методів, серед яких: філософсько-світоглядні методи, які забезпечують вивчення вказаної проблематики через площину загального уявлення про всесвіт та його виключну цінність
(умову) убезпечення життя і здоров’я людини; загальнонаукові методи, що акцентують увагу на об’єктивно зумовленому характері державно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я населення як передумови результативності реалізації державою функції охорони здоров’я населення, яка має наукознавчий характер та потребує
вивчення на рівні різноманітних суспільних наук; спеціально-наукові методи, які забезпечують дослідження державно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я як явища публічно-правового характеру.
У межах проведеного наукового дослідження виокремлена нормативна основа закріплення права людини в галузі охорони здоров’я. З’ясовано, що права людини та громадянина в галузі охорони здоров’я в Україні захищені
цілою низкою нормативно-правових актів, ратифікованих міжнародних документів, зокрема, такими, як: Конституція України, яка визнає людину, її життя й здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною
цінністю, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Конвенція про права інвалідів, Конвенція
про права дитини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Європейська соціальна хартія.
У статті доведено, що здоров’я окремої людини та населення у цілому виступають найвищою індивідуальною
та соціальною цінністю, найважливішим чинником державотворення та безпеки держави, є базовою складовою
людського капіталу та конкурентоспроможності країни й перебуває в тісному інтегральному зв’язку з економікою,
наукою та обороноздатністю. Питання охорони здоров’я суспільства стає найціннішим пріоритетом світового масштабу, адже ми всі усвідомлюємо, що здоров’я є безцінним надбанням кожної людини, важливою та необхідною
умовою її повноцінного життя. Разом з тим, ми не повинні концентруватись виключно на здоров’ї окремої людини,
а враховувати здоров’я окремої нації та всього суспільства у цілому.
У процесі наукового дослідження встановлено взаємозв’язок між сучасними викликами у сфері охорони здоров’я людства та необхідністю переоцінки державами питання зміни поличних курсів у напрямку вирішення проблем реформування системи охорони здоров’я як цінності, що має стратегічне значення для сталого розвитку
суспільства і належить до актуальних завдань розвитку сучасної держави та запоруки сприятливої соціально-моральної атмосфери і довіри до держави. З’ясовано, що у процесі державно-правового регулювання у сфері охорони
здоров’я можливо виокремити наступні складові: систему органів державної влади і місцевого самоврядування,
яка задіяна в процесі здійснення державного регулювання відносин (інституційна складова державно-правового
регулювання у сфері охорони здоров’я) та система нормативно-правових актів, що становить правове підґрунтя
процесу державно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я (нормативна складова державно-правового
регулювання у сфері охорони здоров’я). Запропоновано виокремити пріоритетні орієнтири державно-правового
регулювання у сфері охорони здоров’я, зокрема, держава має чітко визначити здоров’я населення як пріоритетну
умову забезпечення національної безпеки; важливим кроком держави у сфері охорони здоров’я є обрання оптимальної моделі системи охорони здоров’я, яка б змогла врахувати та реалізувати інтереси всіх суб’єктів; пріоритетним напрямком державно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я має стати систематизована нормативна
основа, що передбачає як впорядкування існуючої нормативно-правової бази у сфері охорони здоров’я, так і створення передумов для забезпечення її гармонізації з європейським законодавством; державно-правове регулювання
у сфері охорони здоров’я має орієнтуватись на пріоритетності збереження здоров’я населення як важливої передумови розвитку та стабільності людського капіталу, а отже, відповідного рівня конкурентоспроможності держави;
стратегічним орієнтиром державно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я є забезпечення ефективної
охорони навколишнього природного середовища, що отримує прояв у реалізації державою належної екологічної функції, поєднанні ефективного державного регулювання визначальних сфер екологічної безпеки населення
з діяльністю екологічних організацій та структур, що здатні продукувати новітні технології.
Ключові слова: здоров’я населення, державно-правове регулювання, сфера охорони здоров’я, навколишнє природне середовище.
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Varych O. G. State and public health: rethinking value orientations
The article explores some of the problems of state regulation in the field of health care through the accumulation
and application of a wide range of components of the methodological basis of jurisprudence.
The basis of this scientific research is a system of principles of scientific knowledge, methodological approaches
and methods of scientific research, which in an organic combination are able to ensure the comprehensiveness, objectivity
and effectiveness of such research. The article uses a system of principles of scientific knowledge (objectivity, systematicity,
professionalism, comprehensiveness, responsibility, publicity, etc.), which determine the ideas and provisions that form the
basis of any scientific research, including the study of state law regulation of public health. In addition to the principles
of scientific knowledge, a functional scientific approach was used in the work, which allows to reveal the problems of
state-legal regulation of health care as an important direction of the functional purpose of the state in the field of public
health, to determine the priorities of priority and criteria of effectiveness of state-legal regulation health, methods of its
application and generalization of the obtained results, which will allow to conceptualize the idea of the value and priority
of the state the general regulation of health care in general and its manifestation in the field of public health in particular.
As a cognitive problem state regulation in the health care system was investigated using a system of appropriate
methods, including: philosophical and philosophical methods that provide the study of these problems through the plane
of the general understanding of the universe and its exceptional value (condition) of life security and human health;
general scientific methods, which focus on the objectively conditioned nature of state regulation in the field of public health
as a prerequisite for the effective implementation by the state of a function of public health, which is scientific and requires
study at the level of various social sciences; special scientific methods that provide research into public health regulation
as a phenomenon of public law nature.
Within the framework of the conducted scientific research the normative basis of human rights protection in the field
of health care was singled out. It has been found out that human rights and citizens’ rights in the field of health care
in Ukraine are protected by a number of normative legal acts, ratified international instruments, in particular, such as:
the Constitution of Ukraine, which recognizes a person, his life and health, honor and dignity, integrity and security
of the highest social value, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention
on the Rights of Persons with Disabilities, the Convention on the Rights of the Child, the Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms, European Social Charter.
In the article proved that the health of the individual and the population as a whole are of the highest individual
and social value, the most important factor of state formation and security of the state, is a basic component of human
capital and competitiveness of the country and is closely integrated with the economy, science and defense. The issue
of public health is becoming a top priority worldwide, because we are all aware that health is an invaluable asset to every
person, an important and necessary condition for a fulfilling life. At the same time, we must not focus solely on the health
of the individual, but take into account the health of the individual nation and of society as a whole.
In the course of the scientific research the relationship between the current challenges in the field of human health
and the need for the states to re-evaluate the policy changes in the direction of solving the problems of reforming the health
care system as a value that is of strategic importance for the sustainable development of society and related to urgent tasks
of development of the modern state and pledges of favorable social-moral atmosphere and trust to the state.
It has been found out that in the process of state-legal regulation in the field of health care it is possible to distinguish
the following components: the system of state authorities and local self-government involved in the process of state regulation
of relations (institutional component of state-law regulation in the field of health care) and the system of normative legal acts,
which constitutes the legal basis of the process of state-legal regulation in the field of health care (the normative component
of state-legal regulation in the field of health care). It is proposed to highlight the priority points of state regulation in the field
of health care, in particular, the state should clearly define the health of the population as a priority condition for ensuring
national security; An important step of the state in the field of health care is to choose the optimal model of the health care
system that can take into account and realize the interests of all subjects; Priority direction of the state legal regulation in
the field of health care should be a systematic normative basis, which stipulates both the regulation of the existing legal
framework in the field of health care and creation of preconditions for ensuring its harmonization with the European
legislation; public health regulation should focus on the priority of preserving the health of the population as an important
prerequisite for the development and stability of human capital, and therefore the appropriate level of competitiveness
of the state; strategic orientation of the state legal regulation in the field of health care is ensuring the effective protection
of the environment, which is manifested in the implementation of the state proper ecological function, the combination
of effective state regulation of defining areas of environmental safety of the population with the activities of environmental
organizations and structures capable of producing new technology.
Keywords: public health, regulation, health care, environment.
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Розвиток правових інституцій України
як наслідок історичних подій
Постановка проблеми. Становлення України, як самостійної держави, ознаменувало одночасно стрибок інтересу до історії розвитку соціально-культурних і державно-правових інститутів
в Україні. З часів проголошення у 1991 р. суверенітету у свідомості населення викристалізувалося
уявлення про місце і роль України на різних етапах її історичного розвитку, її культури, державності, правових інститутів – практично всіх аспектів життя країни і людей.
Реформування правової системи України, її прагнення досягти європейських стандартів від
бувається у часи, коли світ зазнає величезних змін, коли він відходить від попередніх досягнень,
але не уявив ще свого сучасного положення і у загальному розумінні не може з певною достовірністю прогнозувати майбутнє становище. У цьому зв’язку С. Максимов зазначає про необхідність
враховувати особливості самого права як складного феномену, який відчуває на собі вплив різноманітних чинників – основ чи засад права [1].
Історія українського права дає можливість розкрити не тільки поступальний розвиток права
України, а й зрозуміти сучасну суспільну дійсність у правовому вимірі. Як зазначає Ю. Шемшученко, історія розвитку права тісно пов’язана з виникненням і розвитком держави [2, c. 5], тому дослідження поступального розвитку права України необхідно пов’язувати з питаннями появи і становлення держави на різних просторово-часових історичних етапах. Актуальним залишається питання
дослідження історії українського права, яка «концентрує український правовий досвід, правову
реальність у її ретроспективі… Нині українське право має бути усвідомлюване як елемент національних культурних цінностей» [3, с. 5].
Основним об’єктом дослідження української історико-юридичної науки є державні і правові
інститути на українських землях у наступні періоди: Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, Російської імперії, Австро-Угорщини
та українських держав ХХ ст. [4, с. 734]. Разом з тим становлення України як самостійної суверенної держави пов’язане з тими важливими історичними подіями, які суттєвим чином вплинули
на сьогодення України, її прагнення створити могутню незалежну суверенну державу.
Мета статті. Метою статті є дослідження динаміки поступового історичного розвитку правових
інституцій України, роблячи акцент на важливих історичних подіях, які суттєво вплинули на виникнення і становлення державності нашої країни та її зміцнення у майбутньому.
Основні результати дослідження. Україна пройшла довгий шлях історично-правового розвитку, на якому можна позначити найбільш суттєві віхи. Протягом тисячі років країна намагалась
створити власну повноцінну державу, і протягом всієї історії її існування не припинялись спроби
становлення і розвитку інституту місцевого самоврядування в тій чи іншій формі [5, с. 43]. Місцеве самоврядування – політико-правовий інститут народовладдя, через який здійснюється управління місцевими справами шляхом самоорганізації жителів певної території при сприянні держави. Цією проблемою у зв’язку з її актуальністю займались такі українські науковці, як І. Усенко,
Ю. Кириченко, М. Кобилецький. І. Бойко, А. Бортнікова та ін.
В історичному аспекті розвиток місцевого самоврядування на території України-Русі тісно пов’язаний зі становищем на цих землях, яке склалося після татаро-монгольської навали 1240 р., і фактичною руйнацією Київської Русі. Після цих подій протягом значного часу про Київ практично немає
письмових згадок. У взаємовідносинах з Золотою Ордою Руська держава була приречена. Перебування протягом двох століть під кочовою експансією позначилось на правосвідомості та правовій
культурі Русі. По-перше, на фоні жорстко централізованої мілітарної організації татаро-монголів

102

●

АЛЬМАНАХ ПРАВА 2020 Випуск 11
●

●

●

Васецький В. Ю. Розвиток правових інституцій України як наслідок історичних подій

стала очевидною нежиттєздатність удільної форми Руської держави. По-друге, централізаторська
ідеологія Орди була спрямована на поступову нейтралізацію національної знаті та її приведення
в залежний від завойовників стан.
У XIV–XV століттях руські землі перебували під юрисдикцією інших країн. Цей факт мав вирішальне значення для політико-правового життя тогочасної Русі-України. Історично, перебуваючи
на зламі двох цивілізацій, західної та східної Україна була змушена балансувати між ними. Русь була
в той час данником Золотої Орди, а Західноєвропейські феодали залежали від католицької церкви. Саме в цьому полягала основна відмінність між Руссю та Європою. На відміну від більшості
держав європейського середньовіччя Русь не виробила чіткої системи престолонаслідування. Руське право, хоч і мало основним своїм формальним джерелом Руську правду, але де факто правова
система усіх тогочасних слов’янських земель будувалась на основі звичаєвого права, яке тлумачилось довільно і діяло без прив’язки до яких-небудь формальних ознак.
На землях Великого князівства Литовського, а потім і Речі Посполитої на всіх рівнях проводились заходи з державної централізації. Одним з найпріоритетніших завдань була необхідність
державних чиновників спиратися на міста у своїй політичній діяльності. Саме тоді, на території
тодішньої Речі Посполитої, до складу якої входила сучасна Україна, поширюється Магдебурзьке
право, яке надавалося привілеєм польського короля.
У XV ст. відбувається відродження міста Києва та інших міст України на основі міського самоврядування – Магдебурзького права. Із здобуттям Києвом Магдебурзького права православні
та уніати отримали більше прав порівняно з тими, що були раніше [6, с. 169]. Відтак, основою
київського життя з початку 90-х рр. XV ст. до кінця XVIII ст. стало Магдебурзьке право, яке й визначало статус міста не лише у Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій, а й за часів
Гетьманщини під безпосередньою владою Російської імперії. Статус Києва, як вільного міста, залишався переважно непорушним, хоч, зрозуміло, і зазнавав певних змін, спричинених пануванням
різних володарів [7].
У науковій літературі наголошується, що саме на підставі Магдебурзького права середньовічне міське самоврядування поклало початок становленню місцевого самоврядування в сучасному
його розумінні та було його першою історичною формою [8, с. 361]. При цьому слід констатувати,
що відродження і розвиток Києва після довгого періоду занепаду пов’язаний з впливом процесів,
притаманних європейським державам того часу.
Україна пройшла довгий шлях історично-правового розвитку, на якому можна позначити найбільш суттєві віхи. Як приклад, можна навести важливий правовий документ – проголошення козацькою радою 5 квітня 1710 р. державної Конституції України, яка стала невід’ємним джерелом
українського права. Це була перша писана Конституція – Конституція Пилипа Орлика, документ,
дослівний переклад якого з латинської має назву «Пакти і Конституції прав і вольностей Війська
Запорозького». Цей документ є джерелом права не тільки в українській, а й в європейській історії,
і має важливе значення, як з точки зору внутрішнього розвитку України, так і впливу на процеси
становлення демократичних європейських країн.
Б. Тищик та І. Бойко зазначають, що конституція козацької республіки Пилипа Орлика була
чи не найпершим з документів Європи, який зафіксував права і свободи громадянина, а козацька
республіка часів Богдана Хмельницького показала українську державну традицію як взірець толерантності, демократичності та національної самобутності [9, с. 6].
Важливе значення Конституції Пилипа Орлика полягає, на наш погляд, в її спрямованості
в майбутнє, на створення демократичних складових існуючої на європейському просторі держави Україна. Історичне значення документа полягає, зокрема, в тому, що в ньому вперше в світі
були закріплені ідеї пріоритету демократичних цінностей, вона являла собою «суспільний договір
між державою і козацтвом». В юридичному сенсі значення полягає в розв’язанні одного з найбільш
важливих питань – обґрунтуванні ролі представницької влади як прообразу майбутнього українського парламенту. Інтелектуальне значення документа полягає в представленні України як європейської нації, яка має державотворчу силу [10, с. 127-128].
Найбільш суттєві події щодо становлення України як суверенної держави відбуваються вїї новітній історії. Це стосується двох періодів, коли Україна ставала самостійною, незалежною державою:
після Першої світової війни 1914-1918 рр.; та розпаду СРСР наприкінці ХХ ст. і остаточного створення незалежних держав на руїнах Радянського Союзу. В умовах великих соціально-політичних
катаклізмів розпочалася нова доба становлення української державності.
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Наприкінці Першої світової війни у національних окраїнах Росії, які впродовж століть перебували у колоніальному рабстві, почала пробуджуватися національна свідомість, почав зростати
потяг до незалежності та відновлення власної державності. Насамперед це стосується України,
Польщі, Фінляндії, Грузії, Вірменії.
Після повалення самодержавства у лютому 1917 року вже в березні цього року були проведені
організаційні заходи по створенню єдиного керівного органу з організації національно-політичного життя України, яким стала Центральна Рада. В квітні 1917 р. Всеукраїнський національний
конгрес визнав право створення нового державного ладу в Україні та санкціонував утворення Центральної Ради як найвищого територіального органу влади в Україні. Ці події стали витоком цілого
ряду правових документів на шляху до незалежності України, було прийнято чотири Універсали,
які поступово в правовому відношенні наближали Україну до незалежної самостійної держави,
мали вищу юридичну силу щодо інших правових документів. Універсали Української Центральної Ради – політико-правові документи програмного характеру 1917-1918 рр., що визначали зміни
в державно-правовому статусі українських земель колишньої Російської імперії [11, с. 211-212].
У Четвертому Універсалі, прийнятому Центральною Радою у січні 1918 р., наголошується: «Народе України, – пишеться в Універсалі, – твоєю силою, волею, словом стала на землі Українській
Вільна Українська Народна Республіка. Справдилася колишня мрія батьків твоїх, борців за вольності і права трудящих!... однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від нікого
незалежною, вільною, суверенною державою». Четвертий Універсал Центральної Ради мав історичне значення – він завершив нелегкий, складний процес становлення у ті роки Української державності [9, с. 404].
Вже у квітні 1918 р. Центральна Рада на черговому засіданні прийняла Конституцію Української Народної Республіки (УНР) – Основний закон держави. Конституція складалася з восьми
розділів і 85 статей. Основу побудови структури вищих органів держави становила відома теорія
розподілу влади – на законодавчу, виконавчу і судову.
Однак УНР не судилося стати остаточно незалежною та суверенною державою. Разом з тим,
утворення УНР мало прогресивне історичне значення, це була об’єктивна, загальнонаціональна
спроба створити власну, незалежну суверенну державу. У наступні більш ніж 70 років Україна знаходилася у складі СРСР. Поряд з певними економічними здобутками, досягненнями в галузі науки
і техніки, в цілому це було нищення української ідентичності як окремої історичної нації.
Важливою віхою на шляху утворення самостійної незалежної української держави стало прийняття Верховною Радою Української РСР напередодні остаточного розпаду Радянського Союзу
відомого документа історичного значення – Декларації про державний суверенітет України [12].
В Декларації зазначалося, що Україна є самостійною у вирішенні будь-яких питань державного
життя, а державна влада здійснюється за принципом її розподілу на законодавчу, виконавчу і судову. 24 серпня 1991 р. позачергова сесія Верховної Ради України прийняла історичний документ –
«Акт проголошення незалежності України» [13]. Український народ прийняв Акт, продовжуючи
тисячолітню традицію державотворення в Україні з урахуванням права на самовизначення. Українська держава здобула можливість розвиватися у відповідності до основних принципів правової
демократичної держави. Н. Оніщенко зазначає: «В умовах розвитку демократичної, соціально-правової державності зростає соціальна спрямованість правової системи як засобу формування і реалізації інтересів суб’єктів шляхом закріплення певних цілей, норм, правил поведінки» [14, с. 35].
Творення правової основи України, будівництво власної демократичної держави та її інститутів активно розгорнулося, починаючи з 1991 р., після проголошення її державної незалежності.
Цей процес передусім вимагав розробки і прийняття нової Конституції. Жити Україні за попередньо створеними Конституціями («Вивід прав України» Пилипа Орлика, Конституція Центральної Ради) не довелося. П. Орлик писав Конституцію для вже неіснуючої держави, а Конституція
Центральної Ради діяла лише день, оскільки була прийнята напередодні гетьманського перевороту. Щодо радянських Конституцій України, – 1919, 1929, 1937 і 1978 pp., то вони відображали
стан України у складі СРСР. Основний Закон незалежної України був прийнятий 28 червня 1996 р.
З прийняттям Конституції було в основному завершено становлення держави, вибудувано її структуру, закладено її основи.
Висновки. Важливі події в історії України суттєвим чином вплинули на становлення її правових інституцій, становленням України як самостійної суверенної держави. З огляду на довгий шлях
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поступового історично-правового розвитку в Україні сформувалося право як ознака її державності
і яке є важливою національною цінністю.
На підставі Магдебурзького права середньовічне міське самоврядування поклало початок становленню місцевого самоврядування в сучасному його розумінні та було його першою історичною
формою. Перша писана Конституція – Конституція Пилипа Орлика, з‘явилася джерелом права не
тільки в українській, а й в європейській історії, і має важливе значення, як з точки зору внутрішнього розвитку України, так і впливу на процеси становлення демократичних європейських країн.
Найбільш суттєві події щодо становлення України як суверенної держави відбуваються в часи
її новітньої історії: після Першої світової війни 1914-1918 рр., коли Україна ставала самостійною,
незалежною державою; в результаті розпаду СРСР наприкінці ХХ ст. і остаточного створення незалежних держав на руїнах Радянського Союзу, що ознаменувало початок нової доби становлення
української державності.
Список використаних джерел
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

 аксимов С. До питання про засади права: спроба систематизації. Право України. 2011. № 8. С. 38- 45.
М
Шемшученко Ю. С. Право. Юридична енциклопедія в 6-т. Т. 5. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін. К. : Укр.
енцикл, 2003. 736 с.
Історія українського права. Посібн. / І. А. Безклубий, І. С. Гриненко, О. О. Шевченко та ін. К. : Грамота,
2010. 336 с.
Усенко І. Б. Історія держави і права України. Юридична енциклопедія в 6-т. Т. 2 / Редкол.: Ю. С. Шемшученко
та ін. К. : Укр. Енцикл, 1999. 744 с.
Литвиненко І. Л. Історичні традиції становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні. Вісник
Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 1. С. 43-49.
Павленко Ю. В. Нарис історії Києва. Київ : Фенікс, 2004. 480 с.
Васецький В. Ю. Магдебурзьке право як виток історично-правового розвитку місцевого самоврядування
в Україні. Альманах права. Вип. 10. Київ, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019.
С. 111-115.
Кириченко Ю. М. Поширення Магдебурзького права та його особливості в містах України. Форум права, 2011.
№ 4. С. 361–366.
Тищик Б. Й., Бойко І. Й. Історія держави і права України : акад. курс, підручник. К. Ін Юре, 2015. 808 с.
Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів / За заг. ред. Н. М. Оніщенко. Вінниця :
ТОВ «Нілвн-ЛТД», 2016. 472 с.
Мироненко О. М. Універсали Української Центральної Ради. Юридична енциклопедія в 6-т. Т. 6 / Редкол.:
Ю. С. Шемшученко та ін. – К. : Укр. енцикл, 2004. 768 с.
Декларація про державний суверенітет України. Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 31. Ст. 429.
Акт проголошення незалежності України. Відомості Верховної Ради. 1991. № 38. Ст. 502.
Оніщенко Н. М. Правова система і держава в Україні. К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України, 2002. 132 с.

References
Maksymov S. Do pytannia pro zasady prava: sproba systematyzatsii. Pravo Ukrainy. 2011. № 8. S. 38–45.
S hemshuchenko Yu. S. Pravo. Yurydychna entsyklopediia v 6-t. T. 5. / Redkol.: Yu. S. Shemshuchenko ta in. K. :
Ukr. entsykl, 2003. 736 s.
3. Istoriia ukrainskoho prava. Posibn. / I. A. Bezklubyi, I. S. Hrynenko, O. O. Shevchenko ta in. K. Hramota, 2010. 336 s.
4. Usenko I. B. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy. Yurydychna entsyklopediia v 6-t. T. 2 / Redkol.: Yu. S. Shemshuchenko
ta in. K. : Ukr. Entsykl, 1999. 744 s.
5. Lytvynenko I. L. Historical traditions of the formation and development of local self-government in Ukraine. Visnyk
Khmelnytskoho instytutu rehionalnoho upravlinnia ta prava. 2002. № 1. S. 43-49.
6. Pavlenko Yu. V. An Essay on the History of Kyiv. Kyiv : Feniks, 2004. 480 s.
7. Vasetsky V. Yu. Mahdeburzke pravo yak vytok istorychno-pravovoho rozvytku mistsevoho samovriaduvannia
v Ukraini. Almanakh prava. Vyp. 10. Kyiv, In-t derzhavy i prava im. V.M.Koretskoho NAN Ukrainy, 2019. S. 111 115.
8. Kyrychenko Yu. M. The spread of the Magdeburg Law and its features in the cities of Ukraine. Forum prava. 2011.
№ 4. S. 361–366.
9. Tyshchyk B. I., Boiko I. I. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy: akad. kurs, pidruchnyk. K .: In Yure, 2015. 808 s.
10. Transformatsiia pravovoi ideolohii u konteksti suchasnykh vyklykiv / Za zah. red. N. M. Onishchenko. Vinnytsia :
TOV «Nilvn-LTD», 2016. 472 s.
1.
2.

●

АЛЬМАНАХ ПРАВА 2020 Випуск 11
●

●

●

105

ПРАВОВА ДОКТРИНА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
11. M
 yronenko O. M. Universaly Ukrainskoi Tsentralnoi Rady. Yurydychna entsyklopediia v 6-t. T. 6 / Redkol.:
Yu. S. Shemshuchenko ta in. – K. : Ukr. entsykl, 2004. 768 s.
12. Deklaratsiia pro derzhavnyi suverenitet Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. 1990. № 31. St.429.
13. Akt proholoshennia nezalezhnosti Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady. 1991. № 38. St. 502.
14. Onishchenko N. M. Pravova systema i derzhava v Ukraini. K. : Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho
NAN Ukrainy, 2002. 132 s.

Васецький В. Ю. Розвиток правових інституцій України як наслідок історичних подій
Становлення України як самостійної суверенної держави пов’язане з важливими історичними подіями, які суттєвим чином вплинули на її сьогодення. Метою є дослідження динаміки поступового історичного розвитку правових інституцій України, роблячи акцент на важливих історичних подіях, які суттєво вплинули на виникнення
і становлення державності нашої країни та її зміцнення у майбутньому. Подано історичний аспект поширення
Магдебурзького права в містах України, що пов’язане з впливом процесів, притаманних європейським державам
того часу. Розглянуто значення Конституції Пилипа Орлика для демократичного розвитку як України, так і євро
пейських країн. Наголошено, що найбільш суттєві події щодо становлення України як суверенної незалежної держави відбуваються в її новітній історії.
Ключові слова: становлення державних і правових інституцій, Магдебурзьке право, Конституція Пилипа Орлика, створення незалежної держави.

Vasetsky V. Y. Development of legal institutions of Ukraine as consequence of historical events
The emergence of Ukraine as an independent sovereign state is connected with important historical events that have
significantly influenced its present. The purpose is to study the dynamics of the gradual historical development of the legal
institutions of Ukraine, focusing on important historical events that significantly influenced the emergence and development
of our country’s statehood and its strengthening in the future.
Historically, the development of local self-government in the territory of Ukraine-Russia is closely linked to the situation
on these lands, which occurred after the Tatar-Mongol invasion of 1240 and the actual destruction of Kievan Rus.
The distribution of Magdeburg law in Ukrainian cities is considered, which is related to the influence of the processes
inherent in European states of that time.
The importance of Philip Orlik’s Constitution for the democratic development of both Ukraine and European countries
is considered. This document is a source of law not only in Ukrainian but also in European history and is important both
in terms of Ukraine’s internal development and its impact on the processes of becoming democratic European countries.
In legal terms, the importance is to solve one of the most important issues - to justify the role of representative power
as a prototype of the future Ukrainian parliament.
It is emphasized that the most significant events concerning the establishment of Ukraine as a sovereign independent
state occur in its recent history: after the First World War 1914-1918, when Ukraine became an independent state;
as a result of the collapse of the USSR in the late twentieth century and the final creation of independent states on the ruins
of the Soviet Union, which marked the beginning of a new era of Ukrainian statehood.
The formation in April 1917 of the Central Rada as the highest territorial authority in Ukraine was the source
of a number of legal documents on the way to the independence of Ukraine, four Universals were adopted, which gradually
brought Ukraine closer to an independent state. Universals of the Ukrainian Central Rada are political and legal documents
of programmatic character of 1917-1918, defining changes in the state and legal status of Ukrainian lands of the former
Russian Empire. The most important milestone on the path to the formation of an independent Ukrainian state was
the adoption by the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR on the eve of the final collapse of the Soviet Union a wellknown document of historical significance – the Declaration of State Sovereignty of Ukraine and the adoption of the Act
of Declaration of Ukraine on August 24, 1991.
It is concluded that on the long road of gradual historical and legal development in Ukraine law has been formed
as a sign of its statehood and which is of great national value.
Keywords: formation of the state and legal institutions, Magdeburg law, Constitution of Phillip Orlik, creation
of independent state.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ УНІФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА
Постановка проблеми. Питання ефективності законодавства завжди посідало і посідає пріоритетне місце в правовій науці. І це є зрозумілим, адже саме законодавство є тим регулятором, від
якого залежать суспільні відносини у державі. А від рівня якості законодавства залежить ефективність роботи та взаємодії всіх органів влади та суспільства загалом. Крім того, реалії сьогодення
потребують постійного звернення до міжнародно-правових норм, що знайшли своє відображення
в договорах та рішеннях міжнародних організацій. В результаті виникає практична необхідність
зближення національної правової системи до правових систем тих країн, з якими налагоджені постійні відносини різного характеру.
Сучасна правова наука має не один спосіб упорядкування законодавства. У даній статті хотілося б акцентувати увагу на такому способі, як уніфікації, що є ефективним як при упорядкуванні
законодавства, так і слугує ефективним способом інтеграції у міжнародно-правовий простір.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання теоретичної обґрунтованості уніфікації
законодавства поставало в працях таких вчених, як О. Богачової, С. Гусарєва, А. Граціанова, О. Копиленка, О. Кушнарьової, Н. Оніщенко, Ю. Шемшученка тощо.
Метою статті є дослідження самого поняття уніфікації та її впливу на ефективність законо
давства.
Основні результати дослідження. Саме поняття уніфікація в історії правової думки не є новим, проте активно про нього почали говорити лише з 20 століття, коли почали зароджуватися
міжнародні організації.
На початку розгляду юридичного визначення поняття «уніфікація», вбачається за доцільне розглянути його з філологічної точки зору. З даної позиції уніфікація розглядається як приведення
чогось до єдиної однакової форми, системи та єдиних нормативів [1, с. 997]; приведення до однаковості (одноподібності) [12, с. 498]. У словнику іноземних слів поняття «уніфікація» (франц.
unifiсаtiоn, від лат. unus – один, feсere – робити) визначається як приведення чого-небудь до єдиної
норми, системи, форми, одностайності [11, с. 597]. Ну і власне, з правового погляду уніфікація
розглядається як розроблення та введення у дію «загальнообов’язкових одноподібних юридичних
норм» [13, с. 75].
Суть процесу уніфікації полягає у тому, щоб правові норми, які створюються, однаково застосовувалися б у всіх державах, становивши при цьому єдине правове поле.
Насамперед, слід розглянути саме поняття «уніфікація», яке в юридичній літературі трактується
по-різному. Проте незважаючи на різницю у визначеннях різних авторів, є і дещо спільне, а саме
те, що «уніфікація – це процес».
У тлумачному словнику «процес» характеризується як сукупність послідовних дій та засобів,
спрямованих на досягнення певного наслідку [1, с. 997]. Як зазначає О. Руденко, як процес, уніфікація, з одного боку, повинна обіймати низку послідовних дій та засобів, а з другого – має бути направлена на досягнення певного наслідку. На жаль, у вітчизняній літературі вкрай мало визначень,
у яких розкриваються обидві сторони цього процесу та положень щодо уніфікації. Тому, в будь
якому разі, досліджуючи окреслену проблему, потрібно звертатися за аналогією до інтерпретації
поняття «уніфікація» у міжнародному праві [10, с. 248].
Виходячи з цього, О. Руденко умовно поділяє визначення терміна «уніфікація» на три групи.
До першої найбільш розповсюдженої групи автор відносить визначення, в яких звертається
увага лише на дії та засоби, з яких складається процес уніфікації. При цьому багато авторів, які
акцентують увагу на цьому аспекті, вважають, що уніфікація полягає лише в створенні єдиних
норм. До другої групи можна віднести визначення поняття «уніфікація», в яких автори розкривають спрямованість процесу уніфікації, тобто його наслідок. І, нарешті, до третьої групи автор від-
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носить дефініції, в яких розкривається як зміст, так і спрямованість процесу уніфікації [10, с. 248].
Таку спробу робить Л. Варшаломідзе, який вважає, що процес уніфікації полягає «у виробленні
однорідних правових норм для «регулювання цивільних відносин саме з іноземним елементом»
[10, с. 248].
У контексті розгляду першої групи, слід акцентувати, що А. Маковський підкреслює, що уніфікація – це створення у правових актах різних держав однакових за змістом норм, шляхом застосування міжнародно-правових засобів і впливу різних правових систем одна на одну [3, с. 35].
А з точки зору А. Мамуляна та С. Кашкіна, уніфікація – це створення однаковості, а уніфікована
норма – це єдиний закон [6, с. 371].
Водночас зведена уніфікація до процесу створення єдиних норм уявляється надто спрощена.
Погоджуємося з думкою А. Хачатуряна, який вважає, що «уніфікація правового регулювання повинна простягатися за межі процесу правотворчості та охоплювати різні стадії правореалізації»
[14, с. 10], тобто уніфікація має охоплювати також імплементацію правових норм. Тобто деякі автори, крім створення єдиних норм, вважають невід’ємним засобом процесу уніфікації імплементацію
цих норм – їх здійснення та виконання на внутрішньодержавному рівні. При цьому, як зазначає
О. Руденко, проблема функціонування міжнародного права, реалізації його норм стали предметом серйозного дослідження лише в останні роки [10, с. 248]. Ми також підтримуємо думку щодо
обов’язковості імплементації уніфікованих норм.
У другій групі дефініцій не визначено, які саме дії та засоби складають зміст процесу уніфікації. Натомість підкреслюється, що він має бути спрямований на створення, зміну або припинення
норм. Отже, якщо у попередній групі визначень про поняття «уніфікація» трактується як створення
норм, то у даній групі – як процес, спрямований на створення норм. Дії та засоби, які складають
зміст процесу уніфікації, в цій групі визначень не розкриваються. Водночас у визначеннях даної
групи підкреслюється, що норми мають бути тотожними [10, с. 248]. Так, А. Хачатурян вважає
уніфікацію «правотворчим процесом, направленим на створення, зміну, припинення норм тотожно
іншій національній правовій системі» [14, с. 12].
Найбільш точною, що найповніше розкриває зміст поняття «уніфікація», з нашої точки зору,
є третя група, так як у даній групі визначення є найбільш повними.
Уніфікація у праві – це процес приведення чинного законодавства до єдиної узгодженої системи шляхом усунення розбіжностей і надання однаковості правовому регулюванню подібних
або близьких видів суспільних відносин [4, с. 59]. Потреба в уніфікації виникає тоді, коли певні дії
починають часто повторюватися, а розроблення єдиних уніфікованих норм надасть змогу після їх
ухвалення урегулювати належним чином колізійну ситуацію, що виникла.
Уніфікація є сукупністю способів одноманітного регулювання будь-яких сторін суспільних відносин, оскільки основною її внутрішньою ознакою саме і є єдність. Вказані явища перебувають
між собою у нерозривному зв’язку, а уніфікація забезпечує синхронну дію всіх структурних елементів системи законодавства та дозволяє зміцнити їх взаємозумовленість. У свою чергу, юридичною основою уніфікації законодавства виступає монолітність системи, потреба в якій має
періодичний характер, тобто залежно від нагромадження та інтенсивності нормативно-правового
матеріалу. Уніфікацію не повинна «бентежити» специфіка суспільних відносин, диференційований
підхід до їх регламентації. Наявність у даних відносинах однакових граней і ознак, їх системна
єдність водночас припускає комплексне, уніфіковане врегулювання. Ефективністю даного підходу
є те, що уніфікація, по-перше, сприяє полегшенню використання правових приписів на практиці
(зокрема, міжнародної), а по-друге – забезпечує низку переваг законодавчого характеру (виключає
елементи його дублювання нормативного матеріалу, зменшує його обсяг тощо) [9, с. 50].
Сучасна наукова література надає різні визначення уніфікації законодавства. Даний процес займає пріоритетне місце в науковій правовій доктрині, так як є одним із способів упорядкування та оптимізації всієї нормативно-правової бази та охоплює всі структурні ланки законодавчої системи.
Багато вчених досліджують саме суть уніфікації, і кожен з них дає власне визначення цьому процесу. Так, на думку С. Лебедєва, уніфікація є одним із засобів прогресивного забезпечення правового регулювання міжнародних відносин, мета яких полягає у забезпеченні застосування в різних
країнах єдиних за змістом і правил стосовно таких відносин [5, с. 16-17].
З точки зору Н. Вілкової, уніфікація розглядається як забезпечення в праві різних держав однакових за змістом правових норм, призначення яких полягає у регулюванні відповідної групи
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правовідносин, які замінюють положення вітчизняного законодавства такими одноманітними нормами, чим і створюють однаковий правовий простір, що, в свою чергу, сприяє забезпеченню єдиних або схожих правових умов функціонування суб’єктів господарювання. Досягнення цієї мети,
на думку вченої, можливе різними методами та шляхами. При цьому правова уніфікація в широкому значенні охоплює міжнародне кодифікування і гармонізацію [2, с. 78].
Хотілося б зазначити, що сьогодні уніфікація широко поширена у правових системах таких держав, як Данія, Швеція, Фінляндія, де уніфіковано морське, торговельне, договірне, зобов’язальне
законодавство тощо. Уніфікація прямо впливає на якість законодавства, а також сприяє зближенню
правових систем.
Отже, процес уніфікації є безперервним і охоплює всі структурні ланки законодавчої системи.
Його використання в різних частинах законодавчого масиву багато в чому залежить від попередніх
умов уніфікації, а також техніки здійснення. До таких умов необхідно віднести потребу в уніфікації
правового матеріалу в певній галузі суспільних відносин, високий рівень систематизації законодавства, уніфікабельність законодавства тієї чи іншої галузі, підвищену «щільність» функціональних
взаємозв’язків між різними структурними елементами системи законодавства, їх суперечливість
тощо [7, с. 51].
Висновки. Поняття уніфікації законодавства не є новим у правовому полі дослідження. Розглянувши погляди вчених правознавців щодо поняття «уніфікація», ми доходимо до висновку,
що це процес упорядкування законодавства шляхом зміни старих або прийняття нових нормативно
правових актів та імплементації останніх у національне право відповідної країни з метою одноманітного регулювання суспільних відносин у різних правових системах. Саме активний процес
уніфікації допоможе зробити вітчизняне законодавство ефективним та якісним, а також на належному рівні забезпечить захист основних прав та свобод особистості.
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Клещенко Н. О. Теоретичний аспект уніфікації законодавства
У статті досліджується теоретичний аспект уніфікації та її впливу на ефективність законодавства. Уніфікація
досліджується з філологічної та правової точки зору. Акцентується, що уніфікація активно почала досліджуватися
з розвитком міжнародних організацій, і є ефективним способом упорядкування законодавства, а також інтеграції у міжнародно-правовий простір. Розглядаються точки зору вчених правознавців щодо визначення поняття
уніфікації законодавства. Уніфікація характеризується як процес упорядкування законодавства з метою одноманітного регулювання суспільних відносин в різних правових системах. Наголошується на обов’язковій імплементації
уніфікованих норм у внутрішнє право держави.
Ключові слова: уніфікація законодавства, правове регулювання, імплементація, система законодавства.

Kleshchenko N. O. Theoretical aspect of unification of legislation
The article examines the theoretical aspect of unification and its impact on the effectiveness of legislation. It is noted
that regardless of the place of creation, the legislative process has always been and remains a difficult task, the solution
of which requires a comprehensive approach. Unification is studied from a philological and legal point of view.
It is emphasized that unification has been actively studied with the development of international organizations,
and is an effective way to regulate legislation and integration into the international legal space, as expressed in the
joint cooperation of different countries through the adoption of similar legal acts. It is now widespread in the legal
systems of countries such as Denmark, Sweden, Finland, where maritime, trade, contractual, binding legislation, etc.
are unified. Unification directly affects the quality of legislation, as well as contributes to the convergence of legal
systems. In general, it can be described as a way of converging legal systems by forming a uniform legal regulation within
the relevant legal space.
The points of view of legal scholars on the definition of the concept of unification of legislation are considered.
Unification is characterized as a process of streamlining legislation in order to uniformly regulate social relations in different
legal systems. Emphasis is placed on the mandatory implementation of unified norms in the domestic law of the state.
Keywords: unification of legislation, legal regulation, implementation, system of legislation.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
ЩОДО ПРАВОРОЗУМІННЯ
Постановка проблеми. В даній статті акцентується увага на проблемі праворозуміння, яка є однією із найбільш складних у теорії права і витоки якої виходять від античності. Виходячи із історичних, економічних, політичних, культурних і релігійних факторів, на кожному етапі розвитку
мислителі намагалися дати своє розуміння і визначення права. Кожна із концепцій, теорій мала
як певні позитивні сторони, так і недоліки, розкриваючи ту чи іншу грань такого багатоаспектного
явища, як право.
Сучасні науковці, застосовуючи нові методологічні прийоми та новітні досягнення гуманітарних і природничих наук, потреби суспільства, продовжують виявляти нові аспекти права з метою
більш глибокого його пізнання і ефективного регулювання відносин між людьми.
Актуальність окресленого питання підсилюється активними реформами, що відбуваються
в Україні, які вимагають дослідження майбутніх тенденцій до праворозуміння.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз сучасних наукових тенденцій щодо розуміння права вказує на поступовий відхід від позитивістських типів праворозуміння і орієнтацію
на людину як найвищу соціальну цінність.
Українські науковці звертають увагу на нерозривність права з життям, з об’єктивними потребами людей та їх гармонійним розвитком. Тому сучасне праворозуміння передбачає відповідність
законодавчо встановлених нормативно-правових актів природному праву.
Плюралізм наукових теорій праворозуміння дає можливість дослідити істотні ознаки права,
які є необхідними для утвердження загальноцивілізаційних цінностей, піднести на якісно новий
рівень правовий зміст прав і свобод людини, розробити та запровадити реальний механізм їх захисту.
Сучасна наука про право має неодмінно передбачати поступове поєднання позитивних рис усіх
теорій праворозуміння, що перебачатиме розгляд права як цілісного, однак багатоаспектного суспільного явища.
Вказується, що інтегративний підхід не є остаточним у вирішенні проблеми праворозуміння.
Тенденції та перспективи сучасної науки юриспруденції у сфері праворозуміння полягають
у виявленні найбільш раціональних та логічно обумовлених теорій щодо визначення сутності
права, що сприятиме більш повному і всебічному дослідженню такого багатоаспектного і досить
складного явища, як право, яке постійно буде вимагати нового переосмислення.
Сучасний стан наукового розвитку юриспруденції вказує на певний синтез думок і акцентуванні
уваги на найбільш раціональних наукових теоріях. Це пояснюється тим, що розвиток суспільства
передбачає розвиток кожної сфери людської життєдіяльності, зокрема й щодо наукового обґрунтування права. Вітчизняні науковці безупинно працюють у напрямі виявлення найбільш оптимального трактування права.
З огляду на це, представляється можливим передбачити певні тенденції й перспективи еволюції
науково-теоретичної думки щодо праворозуміння. Глибокий теоретико-правовий аналіз існуючих
положень науковців щодо тлумачення змісту й природи права надає змогу встановити конкретні
передумови для майбутнього розвитку науки юриспруденції у сфері розуміння однієї з найважливіших категорій сучасного суспільства – права.
Окремо слід зазначити, що актуальність окресленого питання підсилюється активними реформативними процесами, що відбуваються в Україні, які вимагають дослідження майбутніх тенденцій до праворозуміння.
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Метою статті є визначення перспектив розвитку вітчизняної юридичної науки щодо право
розуміння.
Основні результати дослідження. Розглядаючи сучасні наукові тенденції щодо розуміння права, варто зазначити, що першою з них безумовно є поступовий відхід від позитивістських типів
праворозуміння й орієнтація на людину як найвищу соціальну цінність.
Як зауважує А. А. Козловський, право не може залишатися «суто позитивним» (абсолютно
довільним), оскільки добробут та злагоду суспільного життя людей не можна забезпечити всупереч законам їхнього природного існування. У зв’язку з цим, право вважатиметься адекватним
і нормальним, якщо буде узгоджено його нормативні начала з існуючими нормативно-правовими актами. «Буття нав’язує свої закони і правила існування, неприйняття яких загрожує знищенням і перетворенням у небуття. Перед людиною стоїть завдання виявити ці закони і перетворити
їх на правила своєї діяльності, в норми поведінки. В такий спосіб правила буття стають правилами
людини. І ті норми, які суперечать законам буття, буттям же і знищуються. Вони не сприяють виживанню індивіда й соціуму, неконкурентоспроможні з масивністю буття. Тому правила поведінки,
норми, пов’язані з буттям, ним зумовлені. Тому й право, побудоване на нормах, – онтологічне, воно
вкорінене в бутті» [1, с. 35]. Як бачимо, вчений констатує нерозривність права з життям, з об’єктивними потребами людей та їх гармонійним розвитком. Сучасне праворозуміння передбачає домінування природного права людей над законодавчо встановленими нормами.
На теперішній час, загальноприйнятою є перспектива змістовного урізноманітнення право
розуміння [2, с. 6]. На думку Т. О. Подковенко, така перспектива є обґрунтованою та очевидною.
Актуальність плюралізму наукових позицій до розуміння права дає можливість виокремити та розкрити ті істотні ознаки права, які є необхідними для утвердження гуманістичних засад, піднести
на якісно новий рівень правовий зміст прав і свобод людини, розробити та запровадити реальний
механізм їх захисту. Завдяки такому науковому підходу виникає необхідність до реформування науки юриспруденції, а також практики застосування права у напрямі встановлення пріоритетності
загальногромадянських засад та ідей, основою яких визнано різноманітні аспекти життєдіяльності
людей в процесі глобалізації сучасного соціуму [3, с. 782]. Встановлення пріоритетності невід’ємних прав людини зумовлено сучасним станом правового регулювання, а також активною боротьбою людей за свої права і свободи.
Рубіж ХХ та ХХІ століть став епохою, коли права людини, що визнаються в сучасних суспільствах найвищою цінністю, стали критерієм «людського виміру» досить складних і суперечливих
процесів, які відбуваються сьогодні як в Україні, так і в усьому світі. Права і свободи людини і громадянина – стверджує А. І. Ковлер – це та, можливо єдина, ціннісна система, яка здатна примирити
людину з оточуючим її суспільством і з державою, подолати їх взаємне відчуження [4, с. 17-18],
створити реальні умови взаємодії. Це той ідеал відносин, який базується на взаємному визнанні
один одного рівноправними суб’єктами права, визнанні та сприйнятті взаємної свободи.
Основною парадигмою юридичної антропології проголошена людина як безмежно своєрідна
індивідуальність, неповторна одинична воля, яка детермінується природними бажаннями, схильностями, потребами та особливими інтересами і цілями. В той же час сучасна людина не мислить
свого буття поза межами організованого людського суспільства, основою якого виступає право.
Право в усіх його проявах є невід’ємна складова повноцінного буття людини, її гідного існування.
Варто наголосити, що тільки чітко виражений закон, тільки морально виправдане і ціннісно орієнтоване право мають шанс бути зрозумілим, визнаним і включеним в систему безумовних життєвих
та етичних орієнтирів людини [4, с. 111]. Сучасні наукові погляди на сутність й природу права передбачають визнання людини, її потреб, інтересів тощо основою для права. Відбувається зрушення
в сторону природно-правового розуміння цієї соціальної категорії, які, за своїм змістом, передбачають, що право походить від людської природи, з діяльності людей, їх потреб, звичаїв тощо.
Отже, враховуючи наведені положення, можна встановити, що сучасний розвиток науки юриспруденції у сфері праворозуміння передбачає превалювання природно-правового розуміння права. Право є невід’ємною частиною людини, й існування останнього поза межами життя людей
визнається неможливим, а тому всі сучасні наукові позиції передбачають пріоритетність людини
як фундаменту до виникнення й розвитку права.
Наступна перспектива полягає у широкому дослідженні свободи як невід’ємної частини права.
Розглядаючи свободу як невід’ємну характеристику права, М. І. Байтін вказує, що людина діє
вільно, коли поводиться відповідно до права, у межах правомірної поведінки учасників суспіль-
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них відносин. Якщо людина виходить за межі правомірної поведінки, свідомо порушує юридичні обмеження, обов’язки, заборони, вчиняє злочин або інше правопорушення, вона діє невільно,
для неї наступають небажані наслідки матеріального, фізичного, психічного характеру, передбачені відповідною нормою права (юридична відповідальність). Як зазначає науковець, у зв’язку
з цим, право тлумачиться як межі або рамки дозволеної правової поведінки, стандарт правомірного
та законодавчо встановленого поводження, що передбачає свободу особистості [5, с. 79]. Свобода – це категорія, яка фактично становить собою право у цілому. Вони є взаємозалежними явищами
суспільного характеру. Право визначає певну свободу, водночас без існування розуміння сутності
свободи неможливо встановити певне право.
В. А. Малінін досліджував право через призму філософії німецького науковця Г. Гегеля. Зокрема, Г. Гегель розробив теорію єдності свободи і права, зробивши висновок про те, що «свобода –
позитивний вираз сутності пануючого в суспільстві права, а також закон діяльності особистості
в рамках цього права» [6, с. 132]. Тобто свобода трактується як фундамент, передумова права. Першими проявами права, які встановлювалися стародавніми племенами – табу – якраз таки і визначали свободу, визначали певні межі, в яких має існувати суспільство, і поведінка членів даного
суспільства не могла виходити за встановлені межі.
Сучасні тенденції до праворозуміння сформовані в основному завдяки дослідженню свободи
та її різноманітних форм у суспільній життєдіяльності людей. Концепції до визначення форми
державного устрою, визначення місця й ролі кожного члена суспільства засновані на ідеї свободи. Б. Кістяківський вказував, що «головний і найбільш істотний зміст права становить свобода»
[7, с. 118]. Свобода є вирішальним фактором щодо відмежування права від інших категорій і понять. Покладена в основу права можливість вільного здійснення певної діяльності, задоволення
потреб та інтересів досліджується багатьма сучасними науковцями в галузі юриспруденції, що дозволяє констатувати таку майбутню перспективу у розвитку цієї науки.
На думку Л. А. Ситниченко, свобода є закладена в основу можливість людини вільно здійснювати будь-яку дію, що не зазнає впливу сторонньої підтримки та має своїм наслідком настання
невідворотних подій. Однак, найважливіша сутність вільного вибору людини проявляється у діяльності, що вона реалізує. Повноцінна в моральному відношенні свобода передбачає свідоме ставлення людської суб’єктивності до власної волі, вміння підпорядковувати її загальнолюдським смислам
і цінностям, нормам універсального спілкування. Освоєння зовнішньої реальності й моральний
контроль над самим собою постають двома рівною мірою важливими моментами справжньої людської свободи [8, с. 137-145]. Категорію «свобода» можна ототожнити з можливістю здійснення
чогось, реалізацією певної мети, цілі, завдання. Вибір людиною тієї чи іншої моделі поведінки
і є свободою, проявом волі, що неодмінно входить в зміст сучасного розуміння права.
З позиції Н. І. Бровко, категорія свободи є багатоаспектною і багатозначною, спектр її інтерпретацій дуже широкий. Права людини постійно супроводжувалися розвитком і спробами реалізації ідеї свободи, оскільки метою їх утвердження і відтворення в законі було досягнення більш
високого ступеня свободи індивіда. Крізь призму невідчужуваних прав людини свобода виступає
загальнолюдською цінністю, джерелом якої є природа людини. Саме тому проблема свободи є досить актуальною і потребує філософсько-правового осмислення [9, с. 54-55]. Не можливо не погодитися з таким твердженням науковця, оскільки ідея свободи була завжди під пильним оком різних
науковців по всьому світу, зокрема й серед правознавців свобода посідала одне з найважливіших
місць серед їх досліджень. Право створене на основі вільного вибору людини, її можливості діяти
так чи інакше, однак у визначених межах. Такі межі чи рамки, які встановлюються для свободи,
і є правом в абстрактному вигляді.
Таким чином, свобода є категорією, яка нині досліджується багатьма науковцями-правовиками.
У перспективі розвитку такого розділу науки юриспруденції, як «праворозуміння», свобода займатиме основоположне місце, визначаючи тим самим саму сутність права.
Має місце підхід, який направлений на поступовий синтез усіх типів праворозуміння й становлення інтегративного підходу до визначення сутності права.
На сьогоднішній момент відбувається інтеграція наукових позицій щодо визначення сутності
права, що мало своїм наслідком виділення такого типу праворозуміння, як «інтегративне». Недоцільність існування деяких підходів до встановлення змісту права, його природи зумовлюватиме
поступове синтезування існуючих наукових позицій, теорій в єдині комплексні підходи до тлумачення й розуміння права.
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І. І. Коваленко, проаналізувавши сучасні інтегративні підходи до праворозуміння, зводить
їх до таких типологічних положень:
– інтегративне праворозуміння покликане дати універсальне визначення права, що є компіляцією різних методологічних підходів;
– інтегративне праворозуміння має стати результатом синтезу методології права з природничими, технічними та суспільними науками;
– інтегративне праворозуміння має стати результатом створення інтегральної юриспруденції,
покликаної дати оцінку перспективним напрямам правознавства, здолати роз’єднаність розділів
юридичного знання та впорядкувати найефективніші засоби залучення до нього [10, с. 133].
Наведені положення надають змогу виявити позитивний момент у розвитку правничої науки,
що полягає у відхиленні недоречних позицій з приводу розуміння права й встановлення найбільш
оптимальних теорій або типів до визначення природи та змісту права.
В. В. Дудченко, розглядаючи пропозиції щодо синтезування й поєднання різноманітних плюралістичних наукових поглядів, приходить до висновку, що інтегративне праворозуміння повинно
поєднати плюральні підходи до пізнання права. «Право в змозі бути не лише нормою, але й волею, не лише волею, але й інтересом, не тільки інтересом, але й свободою, не лише свободою,
але й примусом і т. д.». Під цим кутом зору право не зводиться до одного виміру. Воно має свою
цілісність, і його вичерпні характеристики можливі лише під кутом зору цієї цілісності [11, с. 6].
Системність у визначенні природи права має передбачати диференційовані аспекти й критерії
щодо його розуміння. Сучасний стан розвитку науки про право має неодмінно передбачати поступове поєднання усіх теорій праворозуміння в єдиний, комплексний тип, що перебачатиме розгляд
права як цілісного, однак багатоаспектного суспільного явища.
Найбільш відомим представником сучасної «інтегративної юриспруденції» є американський
філософ права Холл Джером, який вважав, що інтегративна юриспруденція синтезує позитивне
і природне право та в такий спосіб долає однобічність і незавершеність у правопізнанні. Інтегративна юриспруденція відкриває новий напрямок у розвитку правової думки. Онтологія, яка б відповідала інтегративній концепції, ще тільки мусить бути розроблена. «… Інтегративна юриспруденція є формою дуалізму або плюралізму в тому розумінні, що вона наполягає на синтезі ідей,
фактів та оцінок… Інтегративна юриспруденція… є спробою зрозуміти дійсне поєднання цих найважливіших правових сфер… Коли б метою було захистити плюралізм, то завдання було б відносно легким, але саме в способі досягти синтезу інтегративна юриспруденція зіштовхується зі своїми
головними проблемами» [12, с. 739, 740]. Інтеграція наукових поглядів на сутність права передбачає не суто поєднання усіх думок, а їх раціональний аналіз й виявлення найбільш оптимальних
сторін щодо розуміння права. Сучасний тип праворозуміння має передбачати систему наукових
доробок та поглядів на визначення змісту права, встановлення джерела його походження, а також
визначення характерних ознак тощо. Завдяки інтеграції виникатимуть відповідні конфлікти та спори серед науковців-правників, а, як відомо, в суперечці народжується істина.
М. Мірошніченко констатує, що новітні публікації з питань методології правознавства свідчать
про пріоритетний статус інтегративного підходу. При чому він застосовується в найширшому розумінні цього слова – від інтеграції, здатної подолати предметні полярності всередині домінуючих
типів праворозуміння, до інтеграції, спрямованої на нову, загальнометодологічну єдність традицій
та інноваційних методологічних підходів. Визнається, що потенціал інтегративного підходу спроможний вплинути на побудову ефективних теоретичних і прагматично-прогностичних моделей
пояснення правової дійсності. Такі твердження побудовані на методологічному фундаменті філософських, соціологічних, суто правознавчих і спеціально наукових методів пізнання та на результатах попередніх досліджень багатьох науковців [13, с. 24]. Виходячи з наведеного положення, автор
вважає можливим вирішення одвічної проблеми у розумінні права, його сутності, природи, змісту,
джерела походження, суб’єктів та об’єктів тощо. На її думку, ефективне поєднання існуючих теоретико-правових позицій слугуватиме підґрунтям до встановлення більш повного розуміння права
й надання відповіді на питання, що являє собою дана соціальна категорія.
Разом з тим, як зазначає професор М. І. Козюбра, «сподівання на те, що колись в дискусіях
про праворозуміння буде поставлена крапка і ми зможемо досягти «єдино правильної» відповіді
на питання, що таке право – це ілюзія. Право настільки складний, багатогранний, багатомірний
і багаторівневий феномен, в якому так тісно переплітаються духовні, культурні та етичні засади,
внутрішньодержавні й міжнародні, цивілізаційні та загальнолюдські аспекти, наукова істина і цін-
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ності добра і справедливості, досягнення правової теорії і практичний юридичний досвід, правові
ідеали, інституційно-нормативні утворення і правові відносини, що втиснути все це у рамки якоїсь
універсальної дефініції просто неможливо. Але це не означає, що багатовікова історія філософського і загальнотеоретичного осмислення права є чимось виключно абстрактним і практично безплідним, а подальший аналіз проблеми праворозуміння втрачає перспективу» [14, c. 28].
Висновки. Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок про те, що однією з тенденцій та перспектив сучасної науки юриспруденції у сфері праворозуміння є те, що у майбутньому
відбудеться об’єднання найбільш раціональних та логічно обумовлених теорій щодо визначення
сутності права, а також нівелювання безперспективних та найменш доцільних наукових позицій.
Саме синтез наукових понять і уявлень сприятиме більш повному і всебічному дослідженню такого
багатоаспектного і досить складного явища, як право, яке постійно буде вимагати нового переосмислення.
Таким чином, зважаючи на все вищевикладене, можна зазначити, що сучасна наука юриспруденції характеризується відповідними можливими шляхами її розвитку у контексті розуміння сутності й природи права. Можна спостерігати, що еволюція суспільної думки безпосередньо впливає
на становлення наукових позицій, які наразі передбачають пріоритетність людини як основи до існування права.
Все окреслене дозволяє зробити висновок про те, що наука юриспруденції знаходиться на шляху удосконалення й оптимізації теоретичних думок щодо встановлення сутності й змісту права,
враховуючи ціннісні орієнтири суспільства.
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Ковальчук О. М. Перспективи розвитку вітчизняної юридичної науки щодо праворозуміння
У даній статті акцентується увага на проблемі праворозуміння, яка є однією із найбільш складних у теорії
права, витоки якої виходять від античності. Виходячи із історичних, економічних, політичних, культурних і релігійних факторів, на кожному етапі розвитку мислителі намагалися дати своє розуміння і визначення права. Кожна
із концепцій, теорій мала як певні позитивні сторони, так і недоліки, розкриваючи ту чи іншу грань такого багатоаспектного явища, як право.
Сучасні науковці, застосовуючи нові методологічні прийоми та новітні досягнення гуманітарних і природничих наук, потреби суспільства, продовжують виявляти нові аспекти права з метою більш глибокого його пізнання
і ефективного регулювання відносин між людьми.
Актуальність окресленого питання підсилюється активними реформами, що відбуваються в Україні, які вимагають дослідження майбутніх тенденцій до праворозуміння.
Аналіз сучасних наукових тенденцій щодо розуміння права вказує на поступовий відхід від позитивістських
типів праворозуміння і орієнтацію на людину як найвищу соціальну цінність.
Українські науковці звертають увагу на нерозривність права з життям, з об’єктивними потребами людей
та їх гармонійним розвитком. Тому сучасне праворозуміння передбачає відповідність законодавчо встановлених
нормативно-правових актів природному праву.
Плюралізм наукових теорій праворозуміння дає можливість дослідити істотні ознаки права, які є необхідними
для утвердження загальноцивілізаційних цінностей, піднести на якісно новий рівень правовий зміст прав і свобод
людини, розробити та запровадити реальний механізм їх захисту.
Сучасна наука про право має неодмінно передбачати поступове поєднання позитивних рис усіх теорій праворозуміння, що перебачатиме розгляд права як цілісного, однак багатоаспектного суспільного явища.
Вказується, що інтегративний підхід не є остаточним у вирішенні проблеми праворозуміння.
Тенденції та перспективи сучасної науки юриспруденції у сфері праворозуміння полягають у виявленні найбільш раціональних та логічно обумовлених теорій щодо визначення сутності права, що сприятиме більш повному
і всебічному дослідженню такого багатоаспектного і досить складного явища, як право, яке постійно буде вимагати нового переосмислення.
Ключові слова: проворозуміння, тлумачення праворозуміння, розвиток вітчизняної юридичної науки, позитивістський підхід до праворозуміння, інтегративний підхід до праворозуміння.

Kovalchuk О. M. Promising developments of domestic legal science on legal awareness
This article focuses on the problem of legal consciousness, which is one of the most difficult in the theory of law and
whose origins come from antiquity. Based on historical, economic, political, cultural and religious factors, at each stage
of development, thinkers tried to give their understanding and definition of law. Each of the concepts and theories had
certain positive aspects and disadvantage, revealing one or another side of such a multifaceted phenomenon as law.
Modern scientists, applying new methodological techniques and the latest achievements of the humanities and natural
sciences, the needs of society, continue to identify new aspects of law in order to better understand it and effectively
regulate relations between people.
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Копитова О. С. Формалізм та реалізм як стилі судового тлумачення: теоретико-прикладний аспект
The urgency of the outlined issue is enhanced by the active reforms in Ukraine, which requires the research of future
trends in legal consciousness.
Analysis of modern scientific trends in the legal consciousness indicates a gradual departure from the positivist types
of legal consciousness and orientation to human as the highest social value.
Ukrainian researchers pay attention to the continuity of the right to life, with the objective needs of people and their
harmonious development. Therefore, modern legal consciousness presupposes compliance of legally established normative
legal acts with natural law.
Pluralism of scientific theories of legal consciousness makes possible to explore the essential features of law that are
necessary for the establishment of universal values, to raise to a qualitatively new level the legal content of human rights
and freedoms, to develop and implement a real mechanism for their protection.
Modern science of law has to provide a gradual combination of positive features of all theories of legal consciousness,
which will include the consideration of law as an integral, but multifaceted social phenomenon.
It is pointed out that the integrative approach is not final in solving the problem of legal consciousness.
Trends and prospects of modern jurisprudence in the field of legal consciousness are to identify the most rational and
logical theories to determine the essence of law, which will contribute to a more complete and comprehensive research of
such a multifaceted and complex phenomenon as law, which will constantly require rethinking.
Keywords: legal consciousness, interpretation of legal consciousness, development of national legal science, positivist
approach to legal consciousness, integrative approach to legal consciousness.

DOI: 10.33663/2524-017X-2020-11-20

УДК 340.132.626
Олена Сергіївна Копитова,
суддя Північного апеляційного господарського суду,
старший співробітник відділу організації наукової
діяльності та захисту права інтелектуальної власності
Національної академії внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук

ФОРМАЛІЗМ ТА РЕАЛІЗМ ЯК СТИЛІ СУДОВОГО ТЛУМАЧЕННЯ:
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
Постановка проблеми. Ефективність правового регулювання залежить не лише від якості
нормативно-правових приписів як результату правотворчої діяльності уповноважених суб’єктів,
а й від належного правозастосування, зокрема й судового. Адже право міститься не лише у законах
чи інших нормативно-правових актах, а існує реально у суспільних відносинах, у всіх сферах суспільного життя [2, с. 63]. Правотлумачною діяльністю переймаються всі юристи. Але місце суддів
у цій діяльності є визначальним, бо помилку юриста, що виступає представником позивача або
відповідача в суді, має виправити суд. А помилку суддів інколи виправити практично неможливо
[3, с. 39]. Разом з тим, будь-яке правозастосовче рішення, перш за все, судове рішення, має бути
повʼязано зʼясуванням справжнього змісту й смислу норми права. Також інколи обставини спірних
ситуацій вимагають розʼяснення таких норм кінцевому користувачеві зазначеного рішення. Водночас слід наголосити на очевидному факті, що правовий ефект результатів тлумачення виходить
далеко за межі лише правореалізаційного процесу і цим звичайно не обмежується [7, с. 171].
Метою цієї статті є розкриття особливостей формалізму і реалізму як стилів судового тлумачення. Останніми дослідженнями слід назвати праці, зокрема, С. С. Алексєєва, С. В. Бобровник, С. Д. Гусарєва, М. Д. Гнатюка, О. В. Зайчука, А. М. Колодія, В. В. Лазарєва, М. І. Матузова,
В. С. Нерсесянца, Ю. М. Оборотова, Н. М. Оніщенко, О. В. Петришина, В. М. Протасова, П. М. Рабіновича, М. Б. Рісного, Є. В. Тимошиної, М. Тропера, О. Ф. Черданцева, С. В. Шевчука та інших.
Основні результати дослідження. Реалізм та формалізм як стилі судового тлумачення завжди
перебувають у протистоянні, яке, у широкому розумінні, приводить до формування двох самостій-
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них стилів здійснення правосуддя [5, с. 73]. При першому погляді на наведені стилі судового тлумачення, їх розмежування видається інтуїтивно зрозумілим: судовий формалізм зобовʼязує суддю
жорстко повʼязаними семантикою правового тексту, що інтерпретується. У практичній площині
це виглядає таким чином, що суддя має відштовхуватися від писаного тексту акта, застосовуючи
пріоритет принципу законності. Також враховується у цьому воля «автора тексту» (законодавець,
КМУ, інші уповноважені органи, на видачу підзаконно-нормативних актів. – О. К.). Цей підхід,
зважаючи на швидкоплинність суспільних відносин, а отже, і зміну правової дійсності, як правило, повʼязаний із ризиком ухвалення несправедливих судових рішень. Другий підхід – судовий реалізм, навпаки, вважає можливим для судді апелювати до міркувань моралі, політики тощо.
Тобто використовувати метаюридичні аргументи, і тому здатний забезпечити задоволення вимог справедливості та (або) ефективного судового рішення у соціально-економічних та політичних обставинах, що швидко змінюються. При цьому підході популярним є контекст застосування норм права [5, с. 74]. Ці підходи у теорії права також отримали назву статичний і динамічний
(той, який пристосовує право до життя) способи тлумачення [8, с. 70–71]. У той же час не можна
забувати про можливість судової помилки під час здійснення правосуддя. У даному випадку йдеться про неправильно визначені юридично значимі обставини та у звʼязку з цим некоректні висновки
суду, зроблені ним виходячи із наданих фактичних обставин справи [5, с. 74].
З одного боку, звʼязаність судді із семантикою правового тексту, що є предметом тлумачення
та волі законодавця, викладеної у ньому, не є підставою, що виключає справедливість судового рішення, а також можливість досягнення такого прагматичного ефекту, як баланс конфліктуючих інтересів. З іншого боку, використання метаюридичних аргументів у судовій аргументації
не є підставою, що гарантує задоволення вимог справедливості при ухваленні рішення [5, с. 74].
Реалістичний підхід судового тлумачення є популярним й поширеним в різних школах права [10,
с. 297–318]. Реалістичний підхід обовʼязково повʼязаний із волюнтаризмом, котрий існує у «жорсткій» та «мʼякій» формах. Це дає можливість бути реалістичному підходу радикальним або помірним. Якщо суддя уповноважений встановлювати зміст (смисл) тексту, що тлумачиться, абсолютно
свавільно – волюнтаристськи, тобто без будь-якого звʼязку із семантикою тексту, то волюнтаризм
проявляється у «жорсткій» формі. Саме така стратегія судової інтерпретації, коли встановлений
у результаті тлумачення смисл норми права може бути взагалі не повʼязаним із її текстуальним
формулюванням, що прямо закріплено реалістичною теорією тлумачення сучасного французького
конституціоналіста М. Тропера [6, с. 284].
Прикладом жорсткої форми реалізму можемо назвати застосування суддівського розсуду, коли
судом, а не законодавцем фактично створюється нове правило поведінки. Прикладом може слугувати одна із останніх правових позицій ВС. Так, постановою ВП ВС від 10 грудня 2019 року
у справі № 925/698/16 [4] сформовано правовий висновок щодо застосування норм права (правова
позиція ВП ВС): «255. Будь-які зміни до статуту банку, у тому числі щодо зміни його найменування, незалежно від перебування банку під наглядом НБУ чи в управлінні Фонду, можливі виключно
після їх погодження НБУ. 256. Припинення банком банківської діяльності можливе виключно у порядку, передбаченому Законом про банки та Законом про гарантування вкладів шляхом: – ліквідації банку за рішенням власників після надання на це згоди НБУ, за відсутності ознак, за якими цей
банк може бути віднесено до категорії проблемного або неплатоспроможного, або – виведення
неплатоспроможного банку з ринку під контролем Фонду у разі віднесення НБУ такого банку
до категорії проблемних або неплатоспроможних. 257. Скасування судом або визнання неправомірним (незаконним) рішення Фонду про запровадження тимчасової адміністрації чи початок
процедури ліквідації банку не означає автоматичного припинення управління банком Фондом.
258. Управління банком Фондом у такому разі припиняється лише після прийняття НБУ рішення
про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству, відновлення банківської ліцензії і повернення банку під нагляд НБУ. 259. Після запровадження Фондом у банку тимчасової
адміністрації, повноважний суб’єкт на управління банком та представництво банку визначається
виключно Фондом відповідно до положень п. 17 частини першої статті 2, статей 34, 37, 44, 48
Закону про гарантування вкладів» [4].
Справа № 925/698/16 переглянута ВП ВС шляхом системного застосування принципів права
й аналогії законодавства (пункт 82 постанови). Аналіз усього тексту зазначеної постанови свідчить, що ВП ВС констатовано прогалини у законодавстві (щонайменше вісім разів, ВП ВС у мотивувальній частині встановила, що законодавство не передбачає/ не встановлює/ не закріплює пра-
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вила припинення чи поновлення діяльності банків, у яких відкликано банківську ліцензію, однак
який не визнано неплатоспроможним, їх реорганізацію в інші юридичні особи приватного права:
пункти 48, 54, 63, 72, 176, 207, 211, 222 постанови).
Під час формування правової позиції ВП ВС здійснила суддівський розсуд, що не ґрунтувався
на жодній нормі закону (пункти 255–258 постанови). При цьому ВП ВС зробила висновок, в якому по суті сформувала нове правило поведінки банків – міру належної (обовʼязкової) поведінку
під час припинення своєї діяльності, не передбачену актами законодавства (пункт 258) [4].
Разом з тим, якщо суддя під час судового тлумачення може обрати одну із декількох альтернатив,
що рівним чином допускаються семантичними складовими нормативного тексту (припису закону),
волюнтаризм буде у мʼякій формі. Важливим при цьому є те, що досліджуваний суддею текст закону (іншого нормативно-правового акта) є принциповим для вирішення справи. Саме на ньому має
бути зосереджено юридичне пізнання судді [5, с. 79]. Суддя здійснює вибір між кількома інтерпретаціями, кожна із яких є можливою і обґрунтованою в межах «природного лінгвістичного значення
тексту» і при цьому допускає когнітивну функцію поряд із вольовою функцією тлумачення. Прикладом може слугувати правовий висновок, свого часу сформований судовими палатами у цивільних та господарських справах ВСУ № 6-1цс14 від 12 лютого 2014 року [1].
Правова позиція, викладена у вказаній постанові, спочатку отримала супротив з боку судів нижчого рівня, однак з часом, суди привели свою судову практику у відповідність до цієї постанови.
Йдеться про підстави для звернення із регресним позовом при виплаті страхування. ВСУ дійшов
висновку, що «неузгодженість нумерації підпунктів пункту 33.1 статті 33 та підпунктів пункту 38.1
статті 38 Закону України № 1961-IV «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», після внесених до них змін Законом України від
17 лютого 2011 року № 3045-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування», не може обмежувати встановлене статтею 38 Закону право страховика подати регресний позов до страхувальника у разі недотримання строків і умов повідомлення страховика про дорожньо-транспортну пригоду, а тому
й не може бути підставою для відмови в задоволенні такого позову». У звʼязку з цим висновок
суду касаційної інстанції про те, що факт неповідомлення страховика про ДТП не є підставою для
відшкодування страхувальником в порядку регресу сплаченого страховиком страхового відшкодування, є помилковим [1].
Такий висновок ВСУ зроблено шляхом усунення розбіжностей між приписами пунктів 33.1 статті 33 та підпунктів пункту 38.1 статті 38 Закону України № 1961-IV «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Вказаний Закон містив законодавчу колізію, яку було вирішено шляхом дослідження істинної мети створення
страхування та прав та обовʼязків учасників страхових відносин. ВСУ встановив, що страховик
після виплати страхового відшкодування має право подати регресний позов до страхувальника
або водія забезпеченого транспортного засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду,
якщо він не повідомив страховика у строки і за умов, визначених у підпункті 33.1.2 пункту 33.1
статті 33 цього Закону. ВСУ зазначив, що у зв’язку із внесеними до цього Закону змінами було збережено як обов’язок страхувальника щодо вжиття заходів для невідкладного, але не пізніше трьох
робочих днів, повідомлення страховика про настання ДТП, так і відповідне право страховика після
виплати страхового відшкодування подати регресний позов до страхувальника або водія забезпеченого транспортного засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду, якщо він не повідомив його про настання ДТП [1]. У звʼязку з викладеним ВСУ, скасувавши ухвалу ВССУ, направив
справу на новий розгляд до суду касаційної інстанції.
Така правова позиція ВСУ спочатку була неоднозначна сприйнята судами нижчого рівня, однак
згодом єдність судової практики у цьому напрямі відбулася, що свідчить про правильність підходу
до цілей створення і застосування інституту страхування.
Висновки. Від ефективного правозастосування залежить ефективність і дієвість права в цілому.
Судове правозастосування виступає останньою стадією правозастосування в цілому. Суд, здійснюючи судове правозастосування, розкриває зміст норми права під час її дії, добудовує її або встановлює її істинний смисл шляхом тлумачення.
Застосування формалізму і реалізму як стилів судового тлумачення призводить до формування
двох самостійних стилів здійснення правосуддя. У практичній площині розмежування формалізму
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і реалізму виглядає таким чином, що суддя має відштовхуватися від писаного тексту акта, застосовуючи пріоритет принципу законності. Також враховується у цьому воля «автора тексту». Формалізм, зважаючи на швидкоплинність суспільних відносин, а отже, і зміну правової дійсності,
як правило, повʼязаний із ризиком ухвалення несправедливих судових рішень. Судовий реалізм,
навпаки, вважає можливим для судді апелювати до міркувань моралі, політики тощо.
Реалістичний підхід обовʼязково повʼязаний із волюнтаризмом, котрий існує у «жорсткій»
та «мʼякій» формах. Це дає можливість бути реалістичному підходу радикальним або помірним.
Якщо суддя уповноважений встановлювати зміст (смисл) тексту, що тлумачиться, абсолютно
свавільно – волюнтаристськи, тобто без будь-якого звʼязку із семантикою тексту, то волюнтаризм
проявляється у «жорсткій» формі.
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Копитова О. С. Формалізм та реалізм як стилі судового тлумачення: теоретико-прикладний аспект
Стаття присвячена розкриттю особливостей формалізму і реалізму як стилів судового правотлумачення. Доведено, що від ефективного правозастосування залежить ефективність і дієвість права в цілому. Судове право
застосування виступає останньою стадією правозастосування в цілому. Суд, здійснюючи судове правозастосування, розкриває зміст норми права під час її дії, добудовує її або встановлює її істинний смисл шляхом тлумачення.
Обґрунтовується, що застосування формалізму і реалізму як стилів судового тлумачення призводить до формування двох самостійних стилів здійснення правосуддя. Констатовано, що у практичній площині розмежування формалізму і реалізму виглядає таким чином, що суддя має відштовхуватися від писаного тексту акта, застосовуючи
пріоритет принципу законності. Також враховується у цьому воля «автора тексту». Формалізм, зважаючи на швидкоплинність суспільних відносин, а отже, і зміну правової дійсності, як правило, повʼязаний із ризиком ухвалення
несправедливих судових рішень. Судовий реалізм, навпаки, вважає можливим для судді апелювати до міркувань
моралі, політики тощо. Доведено, що реалістичний підхід обовʼязково повʼязаний із волюнтаризмом, котрий існує
у «жорсткій» та «мʼякій» формах. Це дає можливість бути реалістичному підходу радикальним або помірним.
Якщо суддя уповноважений встановлювати зміст (смисл) тексту, що тлумачиться, абсолютно свавільно – волюнтаристськи, тобто без будь-якого звʼязку із семантикою тексту, то волюнтаризм проявляється у «жорсткій» формі.
Ключові слова: судове тлумачення, судове правозастосування, формалізм, реалізм, стилі судового правотлумачення, волюнтаризм.

Kopytova O. S. Formalism and realism as a style of judicial interpretation: theoretical-applicable aspect
The article is devoted to revealing the features of formalism and realism as styles of judicial interpretation. It is proved
that the effective and enforceability of the law as a whole depends on the effective enforcement. Judicial enforcement
is the last stage of enforcement as a whole. The court, through judicial enforcement, reveals the content of a rule of law
in its course of action, completes it or establishes its true meaning through interpretation.
It is argued that the use of formalism and realism as styles of judicial interpretation leads to the formation of two
independent styles of justice. It is stated that, in the practical plane, the distinction between formalism and realism looks
so that the judge should start from the written text of the act, applying the priority of the principle of legality. The will
of the «author of the text» is also taken into account. Formalism, given the rapid nature of social relations and therefore
the change in legal reality, is generally associated with the risk of making unfair judgments. Judicial realism, on the contrary,
considers it possible for judges to appeal to considerations of morality, policy and the like. It is proved that a realistic
approach is necessarily linked with voluntarism that exists in «hard» and «soft» forms. This gives you the opportunity
to be a realistic approach, radical or moderate. If the judge is empowered to set the contents (meaning) of the text that
is interpreted, it is absolutely arbitrary – arbitrary, that is, without any connection with the semantics of the text, then
voluntarism is evident in «hard» form. Judicial realism is able to use strong arguments, and is therefore able to meet the
requirements of justice and (or) the effective court decisions in the socio-economic and political circumstances change
rapidly. Popular here is the application context of the application of the law. These approaches in the theory of law also
called static and dynamic (one that fits right to life) ways of interpretation. At the same time, we must not forget about
the possibility of a miscarriage of justice during the administration of justice. It is a properly defined legally significant
circumstances in connection with this incorrect conclusion of the court made on the basis of given factual circumstances.
A realistic approach is necessarily linked with voluntarism that exists in «hard» and «soft» forms. This gives you
the opportunity to be a realistic approach, radical or moderate. If the judge is empowered to set the contents (meaning)
of the text that is interpreted, it is absolutely arbitrary – arbitrary, that is, without any connection with the semantics of the
text, then voluntarism is evident in «hard» form. Example of rigid forms of realism may be the use of judicial discretion
when the court and not the legislator is actually created a new rule of conduct.
Keywords: judicial interpretation, judicial enforcement, formalism, realism, styles judicial interpretation, voluntarism.

DOI: 10.33663/2524-017X-2020-11-21

●

АЛЬМАНАХ ПРАВА 2020 Випуск 11
●

●

●

121

ПРАВОВА ДОКТРИНА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

УДК 340.12
Вікторія Сергіївна Корнієнко,
аспірант відділу теорії держави і права
Інституту держави і права
імені В. М. Корецького НАН України

ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
Постановка проблеми. У період реалізації євроінтеграційних спрямувань, який супроводжується становленням таких демократичних інститутів, як правова держава та громадянське суспільство,
а також динамічним розвитком суспільних відносин в Україні, забезпечення прав людини залишається найголовнішим завданням держави. Тому для уникнення проблем суспільно-політичного
та соціально-економічного характеру, які суттєво гальмують вказані процеси, потрібно приділяти
особливу увагу якості нормативно-правових актів ще на стадії нормопроєктування. Так, для всебічного визначення поняття «якості» вказаних проєктів необхідно визначити місце правової експертизи нормативно-правових актів на стадії нормопроєктування з урахуванням досягнень сучасної
теоретико-правової думки.
Мета статті. Метою вказаного дослідження є розкриття поняття правової експертизи як засобу
забезпечення якості законодавства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наразі питання якості законодавства, правової
експертизи та нормопроєктної діяльності досліджували такі вчені, як: Л. Андрусів, Ю. Бірченко,
О. Богачова, С. Дудар, В. Косович, Л. Легін, А. Мельник, О. Мінкова, Н. Пархоменко, Ю. Перерва,
Г. Рибікова, В. Риндюк, І. Сурай, Н. Караченцева, В. Тернавська, І. Янишина та ін.
Основні результати дослідження. Поширеною у юридичній літературі є позиція вчених,
які зазначають, що в умовах кардинальних політичних, економічних і соціальних зрушень, які відбуваються в суспільному житті України, одним із головних напрямів діяльності українського парламенту є забезпечення високої якості законів [17, с. 54].
Погоджуємося з позицією вчених, які підкреслюють, що декларування України як правової держави має на увазі, насамперед, роботу з удосконалення всієї правової системи країни, в основі якої
повинно бути якісне й ефективне законодавство [10, с. 197].
Це підтверджують і інші науковці, які наголошують, що перед юристами (теоретиками та практиками) постає складне завдання по наближенню не лише законодавства України, а й практики його
застосування до стандартів ЄС, що полягає у якісній зміні вітчизняної правової системи [8, с. 23].
Окремі вчені також зазначають, що поширеним підходом до поняття ефективності законодавства є певне уявлення про його дієвість, результативність, здатність забезпечити досягнення відповідної соціальної мети (цілі) [6, с. 9-10].
Однак, важливим є те, що національна правова система характеризується активним прийняттям
нормативно-правових актів різної юридичної сили, хоча науковці вже більше ніж десять років говорять про те, що кількістю нормативно-правового матеріалу не можна замінити його якість [5, с. 128].
Так, проаналізувавши окремі позиції науковців щодо основних вимог нормативно-правових актів, які регулюють всі сфери суспільства, можна зробити висновок, що головним критерієм дієвості
та ефективності закону та підзаконних нормативно-правових актів являється їх якість.
Досить поширеною є думка, що якісна правова норма та закон повинні формуватися з урахуванням звичаєвого права, менталітету суспільства, оскільки ефективність правового регулювання
залежить саме від цих факторів [10, с. 203].
Так, враховуючи вищезазначені позиції вчених, для глибшого дослідження питання якості нормативно-правових актів, вважаємо за необхідне окремо дослідити такі категорії, як «нормативно
правовий акт», «закон» та «якість».
Зокрема, певна група вчених розглядає нормативно-правовий акт як юридичний документ нормативного змісту, який прийнятий уповноваженим органом і в установленому порядку з метою
регулювання суспільних відносин [5, с. 128].
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У юридичній енциклопедії зазначено, що нормативно-правовий акт – це офіційний письмовий
документ, який приймається уповноваженим органом держави і встановлює, змінює, припиняє
чи конкретизує певну норму права [3, с.192].
Окремі вчені також зазначають, що нормативно-правовий акт – це офіційний акт-волевиявлення
(рішення) уповноважений суб’єктів права, що встановлює (змінює, скасовує) правові норми з метою регулювання суспільних відносин; акт правотворчості, який містить юридичні норми. Нормативно-правовий акт становить рішення правотворчого органу, спрямоване на встановлення, зміну
або скасування дії норм права [4, с. 312-313].
До нормативно-правових актів належать закони і підзаконні нормативно-правові акти (укази
і розпорядження глави держави, постанови уряду, акти центральних органів виконавчої влади
та ін.) [3, с.192].
Особливої уваги в даному випадку потребує закон, який є нормативно-правовим актом вищої
юридичної сили, регулює найважливіші суспільні відносини, приймається органом законодавчої
влади або шляхом референдуму та є основною категорією законодавчої системи. Саме тому його
вивчення займає центральне місце в юридичній теорії та законодавчій техніці [2, с. 474].
Загалом, нормативно-правовий акт можна розглядати як письмовий документ, який має визначені реквізити та офіційний характер, приймається спеціальним державним органом (або на референдумі) за чітко регламентованою процедурою та регулює певну сферу суспільних відносин.
В енциклопедичних словниках зазначається, що якість є ступенем вартості, цінності, придатності чого-небудь для його використання за призначенням [1, с. 1647].
Важливою є також позиція вчених, які зазначають, що якість закону – це, передусім, сукупність
його властивостей, що відрізняє його від інших явищ та виявляє його природу, закономірності
розвитку і функціонування. В той же час, якість закону можна розглядати як категорію оцінки
[11, с. 396].
Окрім того, якість закону необхідно розглядати також через його форму як зовнішній вираз
нормативно-правового акта – письмовий документ і зміст – та як сукупність нормативно-правових
приписів [10, с. 203].
Слід підкреслити, що для досягнення бажаного рівня якості нормативно-правових актів, вважаємо доцільним розробити певні стандарти (критерії) їх якості.
Окремі науковці дають власне визначення поняттю стандарту якості закону як науково обґрунтованому типовому зразку (ідеальна модель закону, на яку зобов’язаний орієнтуватися правотворчий орган), який є динамічним, комплексним, інтегральним показником якості закону та містить
систему найбільш цінних і досконалих параметрів змісту і форми закону [11, с. 398].
А. Мельник пропонує власні критерії, за якими визначається якість закону. Так, науковець зазначає, що по-перше, властивості (показники) закону, характерні для національної правової системи
суспільства; по-друге, критеріями якості закону є певні міжнародні стандарти, загальновизнані норми, принципи міжнародного права та положення міжнародних договорів; по-третє, важливим критерієм закону є практика його реалізації, цінність (користь) та максимальна ефективність [11, 398].
Окрім того, вважаємо за необхідне доповнити вказаний перелік таким критерієм, як позитивний
вплив на суспільні відносини.
Доцільно також запропонувати власне бачення визначення поняття якості. Так, під якістю нормативно-правового акта варто розуміти його здатність відповідати визначеним критеріям (стандартам) та забезпечувати розвиток правової держави та громадянського суспільства.
Деякі вчені також акцентують увагу на можливі причини, що впливають на виникнення недоліків нормативно-правових актів. Зокрема, Н. Пархоменко вказує на тенденцію до надмірного
й невиправданого зростання обсягів підзаконної правотворчості, що є наслідком низького професійного рівня суб’єктів законодавчого процесу, створенням умов штучного прискорення розроб
лення та прийняття окремих законодавчих актів, зниженням ролі науки або правової доктрини
в правотворчому процесі, що є, на жаль, практикою роботи Верховної Ради України та у підсумку
призводить до збільшення їх кількості – з одного боку, та суперечливості їх змісту – з іншого.
Крім того, часто відбувається прийняття нових законів без узгодження з уже чинними або одночасне прийняття нормативно-правових актів, що мають юридичні колізії [13, с. 293-294].
Враховуюче сказане, вважаємо, що окрему увагу необхідно приділити також правотворчим помилкам, які головним чином впливають на якість нормативно-правових актів в Україні.
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Так, правотворчі помилки допускаються, зокрема, в процесі правотворчої діяльності та являють
собою правовий дефект, що допущений суб’єктом правотворчості у самій правотворчій діяльності
та у її результатах – джерелах права [19, с. 38].
Слід погодитися з думкою вчених, які серед інших виділяють недоліки, що є причиною ігнорування загальновизнаних правовою спільнотою правил нормопроєктування, наприклад, необхідності планування розробки підзаконних нормативно-правових актів. Результатом цього є неузгодженість, неактуальність, безсистемність тощо правових документів. Окрім того, є й такі недоліки,
які виникають унаслідок того, що практики не зважають на рекомендації науковців [9, с. 38-39].
Серед вітчизняних вчених панує думка, що юридична техніка стане панацеєю для якісного законодавства, адже вона спрямована на досконале формування нормативно-правового акта та його
змісту, а також на його відповідність всім змістовним критеріям і формально-юридичним вимогам
[10, с. 198-199].
Вказане доповнює також думка окремих науковців, які вважають, що невід’ємною частиною
законотворення, яка значною мірою здатна забезпечити належну якість і ефективність усього законодавчого масиву, є законодавча технологія (рівень її розвитку) [17, с. 54].
Так, окремі вченні зазначають, що способом виявлення техніко-юридичних помилок є ревізія
відповідного нормативно-правового матеріалу, тобто діяльність компетентних суб’єктів з перегляду нормативно-правових актів, що відповідають певній ознаці з метою виявлення недоліків
та їх виправлення [16, с. 26-27].
Однак, на думку автора, правильним буде проводити такого роду ревізії ще на стадії нормопроєктування, що дозволить уникнути прийняття та введення в дію неякісних нормативно-правових актів. Вказане можливо реалізувати при обов’язковому залученні експерта чи групи експертів
для проведення правової експертизи проєкту нормативно-правового акта як основного засобу контролю якості нормативно-правових актів.
Цю думку також частково підтверджують окремі науковці, які стверджують, що експертна оцінка повинна проводитись щодо первинної ідеї правотворчої ініціативи. Відсутність належної експертизи на етапі формування мети та концепції майбутнього закону, визначення кола осіб, на які
він буде поширюватися, призводить до недоліків у плануванні законопроєктної роботи та впливає
на якість прийнятого акта [15, с. 49].
В. Косович акцентує увагу на тому, що для забезпечення та підтримання якості чинного законодавства та підзаконних нормативно-правових актів необхідно знаходити та виправляти недоліки
нормативно-правових актів, що є результатом недотримання нормотворчої процедури [9, с. 38].
Тому важливою передумовою досконалості нормативно-правових актів України є їх державна
реєстрація, яка супроводжується різними видами експертиз, насамперед правовою, а її непроведення стає причиною недоліків, які можна було б виявити у процесі оцінки проєкту [9, с. 40].
Підтвердження думки автора можна також знайти в позиції вчених, які вказують, що експертиза,
що застосовується в процесі правотворчості, має низку специфічних рис, що відрізняють її від інших різновидів експертиз, так і від суміжних понять (рецензування, консультування, погодження
тощо) [12, с. 36].
Варто погодитись з думкою В. Тернавської, яка зазначає, що правова експертиза сприяє підвищенню якості нормативно-правових актів, що приймаються, та дозволяє проводити всебічний
аналіз фактичного стану законодавчої бази і прогнозування подальшого розвитку національної
правової системи, де належним чином мають бути забезпечені і дотримані основоположні права
і свободи людини і громадянина [18, с. 276].
Загалом вчені та практики часто відмічають недостатньо високий рівень підготовки законопроєктів, а з прийняттям нових законів далеко не завжди одночасно вносяться необхідні зміни
в чинне законодавство. Проведення експертизи законопроєкту є важливим для законодавчого процесу, бо від її ефективного застосування залежить якість майбутнього закону [14, с. 167].
Це підтверджують і інші вчені, які зазначають, що метою здійснення цього виду аналізу (правової експертизи) є виявлення можливих позитивних і негативних наслідків його дії та забезпечення
якості й обґрунтування проєкту закону [7, с. 99].
Висновки. Отже, з урахуванням вищезазначеного, можна зробити висновок, що на даний час
в нашій державі особливої уваги потребує питання якості нормативно-правових актів, які прий
маються.
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Варто зауважити, що для підвищення якості законів та підзаконних нормативно-правових актів
потрібно контролювати правотворчий процес саме на етапі нормопроєктування. Вказане можливо реалізувати лише за допомогою правової експертизи проєктів нормативно-правових актів, яка
являється основним способом забезпечення прийняття тільки корисних, ефективних та доцільних
нормативно-правових актів, які забезпечать якісні суспільні відносини.
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Корнієнко В. С. Правова експертиза як засіб забезпечення якості нормативно-правових актів
У статті проведено загальнотеоретичне дослідження правової експертизи як засобу забезпечення якості нормативно-правових актів. На даний час такий важливий етап у правотворчому процесі, як правова експертиза, досліджується фрагментарно та потребує подальших наукових досліджень. Проаналізовано праці різних вчених, як вітчизняних, так і зарубіжних, які займалися даною тематикою.
Виокремлено позиції науковців щодо таких понять, як «якість», «нормативно-правовий акт», «закон» та«право
ва експертиза». Окремо надано власне бачення вказаних юридичних категорій.
Визначено, що нормативно-правовий акт можна розглядати як письмовий документ, який має визначені реквізити та офіційний характер, приймається спеціальним державним органом (або на референдумі) за чітко регламентованою процедурою та регулює певну сферу суспільних відносин.
Розкрито визначення поняття якості нормативно-правового акта, під яким варто розуміти його здатність відповідати визначеним критеріям (стандартам) та забезпечувати розвиток правової держави та громадянського суспільства.
Зазначено, що правова експертиза є основним способом забезпечення прийняття тільки корисних, ефективних
та доцільних нормативно-правових актів, які забезпечать якісні суспільні відносини.
Обґрунтовано необхідність проведення правової експертизи нормативно-правових актів на стадії нормопроєктування.
Досліджено поняття «правотворчі помилки», а також наведено вичерпний перелік критеріїв оцінки якості
та ефективності нормативно-правових актів.
Ключові слова: правова експертиза, нормативно-правовий акт, нормопроєктування, якість.

Kornienko V. S. Legal expertise as a way of providing the quality of the normativelegal acts
The article describe a general theoretical research of the legal expertise as a tool of ensuring the quality of normative
legal act. The period of dynamic development of social relations in Ukraine and implementation of European integration
directionsis accompanied by the formation of such democratic institutions asconstitutional state and civil society. The main
task of the state is ensuring human rights.Therefore, in order to avoid problems of socio-political and socio-economic
character, which significantly inhibit these processes, it is necessary to pay special attention to the quality of normative legal
actat the stage of rule-making. At the moment, such an important stage in the law-making process as legal expertise is studied
in fragments and requires further research. The works of various scientists, both domestic and foreign, who dealt with this
topic, in particular, L. Andrusiv, Y. Birchenko, O. Bogachova, S. Dudar, V. Kosovych, L. Legin, A. Melnyk, O. Minkova,
N. Parkhomenko, Y. Pererva, G. Rybikova, V. Ryndyuk, I. Surai, N. Karachentseva, V. Ternavska, I. Yanyshyna and others.
The positions of scientists on such concepts as «quality», «normative legal act», «law» and «legal expertise»
are singled out. The own vision of the specified legal categories is given separately.
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Котенко Т. В. Становлення прав і свобод людини у вченнях філософів стародавньої греції та риму
The opinions of scientists about knowledge of the concept of «normative legal act» are given. It is determined that
a normative legal act can be considered as a written document that has certain details and official character, is adopted
by a special state agency (or by referendum) according to a clearly regulated procedure. This kind of official document also
regulates a certain area of public relations.
Different views on understanding the quality of normative legal acts are revealed. It is noted that the concept
of the quality of a normative legal act should be understood as its ability to meet certain criterions (standards) and ensure
the development of the constitutional state and civil society.
It is concluded that now in our country the issue of quality of normative legal acts which areadopted needs special
attention. Different views of scientists on this issue are analyzed.It is determined that legal expertise is the main way
to ensure the adoption of really useful, effective and appropriate regulations that will ensure quality public relations.
The necessity of carrying out legal expertise of normative legal acts at the stage of normative-project activity.
This is necessary to avoid the occurrence of gaps and legal conflicts in laws and semi-normative legal acts is substantiated.
There is a position that it is necessary to involve an expert or a group of experts to conduct a legal expertise of a project
of normative legal act as the main means of quality control of normativelegal acts.
The possible reasons influencing the occurrence of defects of regulations are investigated. The concept of «law-making
errors» is studied. The exhaustive list of criterions of an estimation of quality and efficiency of normative legal acts
considering positions of scientists is alsoresulted.
Keywords: legal expertise, normative legal act, norm-projecting, quality.

DOI: 10.33663/2524-017X-2020-11-22

УДК 340.1
Тетяна Вікторівна Котенко,
доцент кафедри теорії права та держави
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
кандидат юридичних наук, доцент
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Постановка проблеми. Ідейно-теоретична спадщина Стародавньої Греції і Риму є першоосновою вивчення уявлень про справедливість, суспільну рівність та свободу людини. Саме філософи Античності започаткували концепцію «природного права», яка формувалась упродовж століть
з прагнення людини усвідомити світ, визначити місце людини у суспільстві та в державах-полісах.
В цей період формувались поняття рівності, свободи людини, особи і громадянина, встановлювались зв’язки держави і людини та держави і суспільства.
Саме в античних містах-полісах Стародавньої Греції, а згодом і Риму були сформовані поняття
«рівність людей», «права людини», «політичні права людини», «політична свобода». Античні філософи виводили ідею права взагалі та ідею прав людини відповідно до вимог свого часу та умов
суспільного розвитку.
З часом античне сприйняття суспільної рівності, справедливості, гідності, незалежності та свободи людини стало відправною точкою та орієнтиром європейської політичної культури.
Ступінь розробленості проблеми. Розвитку інституту прав людини присвятили роботи багато
відомих зарубіжних та вітчизняних вчених, такі як Ю. Бисага, Г. Аляєв, С. Алексєєв, Я. Блоха,
С. Головатий, Г. Демиденко, С. Жданов, І. Жаровська, Н. Козаченко, І. Литвиненко, В. Нерсесянц,
М. Новицький, С. Рабінович, А. Колодій, М. Петровський, Г. Трофанчук та інші.
Незважаючи на чисельність досліджень, все ж цілісного та комплексного дослідження, яке повністю розкрило би поставлене завдання, ми не виявили.
Метою статті є дослідження становлення та розвитку прав і свобод людини під час аналізу основоположних ідей найвідоміших мислителів Стародавньої Греції та Риму.
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Виклад основного матеріалу. Ранній період розвитку політико-правових вчень в Стародавній
Греції пов’язаний із часом становлення давньогрецької державності. Саме тоді зроблено спробу
дати раціоналістичні уявлення про етичні і правові порядки в людських справах і відносинах
замість міфологічних.
Треба зазначити, що давньогрецькі погляди про права людини були сформовані в міфологічних
уявленнях про походження полісів та божественну справедливість. Саме тому права походять з божественного порядку справедливості, який став основою для категорії «рівність». Тільки те, що відповідало поняттю рівності (у складі поняття справедливість), розумілося як право. В античному
полісі Давньої Греції звичаї і мононорми поступово трансформувалися у бік захисту гідності громадян. Полісна демократія дала поштовх до виникнення свободи, що сприяло появі рівних політичних
прав у громадян цього полісу. У грецькому місті-державі вперше з’явилося право як специфічний
феномен, і життя поліса почало регламентуватися законами, обов’язковими для всіх.
У подальшому важливу роль у формуванні ідеї правової рівності і справедливості сформулювали піфагорійці (VІ –V ст. до н. е.), застосовуючи числові пропорції, тобто співвідношення певних параметрів. Положення про те, що «справедливе полягає у відплаті іншому рівним», по суті,
вводять принцип таліону. В подальшому це відобразив Солон (VII-VІ ст. до н. е.) у своїх реформах. Він знищив боргове рабство, як результат компромісу між знаттю та демосом, увів в Афінах
помірну цензову демократію. Всі громадяни поліса рівною мірою мали перебувати під захистом
закону та підкорятися його загальнообов’язковим нормам [1, с. 252]. Визнавав закон як вимогу
правової рівності вільних громадян поліса, рабів правові норми не стосувалися. Рівність розглядалась у двох значеннях: рівність в праві та рівність перед законом.
Отже, саме Піфагор і піфагорійці першими почали теоретичне розроблення самого поняття
рівності, важливого для розуміння ролі права як рівної міри в регулюванні суспільних відносин.
Ідеальною державою для них була держава, в якій панують справедливі закони. Вони вважали,
що після божества найбільше слід поважати родичів і закони, корячись їм із переконання, а не зовнішньо і вдавано. Законослухняність, на їхню думку, була найвищою доброчинністю, а самі закони – найбільшою цінністю [2, с. 87-88].
Згідно з вченням Геракліта (VІ – V ст. до н. е.) люди наділялись природним правом, яке мало божественне походження. На його думку, держави і закони повинні слідувати логосу. Єдиним джерелом людських законів є божественний закон, який ототожнюється з логосом, розумом та природою.
Саме за цю розумну природу закону держави народ повинен боротися, як за свої стіни, вважав
Геракліт. Він відкидав демократію, вважаючи її правлінням нерозумних і гірших, та був прихильником аристократії. Проте його погляди відрізнялися від ідеології знаті [2, с. 105-106].
Першим, хто розглянув виникнення і становлення людини, людського роду та суспільства як частини природного процесу світового розвитку був Демокріт (кін. V – ІV ст. до н. е.) Він розумів
суспільство як сукупність індивідів, які об’єднуються на основі принципу, схожому з теорією суспільного договору. Інтереси держави він ставив вище інтересів громадян, тому індивід підпорядковується суспільству. Він трактував поліс як «опору» всіх громадян та «їх загальну справу»,
інтереси якої визнавали суть і межі прав і свобод громадян поліса.
Софісти в подальшому розвитку політико-правової думки Давньої Греції раціоналізували погляди на природу, суспільство, державу, політику, право, мораль, форми і норми людського спілкування, місце та роль людини у світі. Їхні теоретичні уявлення, в тому числі різні варіанти співвідношення природи і закону, природного і штучного у сфері державно-правових уявлень тощо, у різних
модифікаціях використовувалися політичними мислителями та теоретиками права Античності,
Середньовіччя та Нового часу [3, с. 67].
Отже, у вченнях софістів ідея рівності і свободи базувалася на твердженні Протагора (бл. 481–
411 рр. до н. е.) про те, що людина є мірою всіх речей, в тому числі і справедливості. Таке трактування контрастувало з існуючим тоді уявленням про божественне начало, як єдину міру рівності
і справедливості. Він пише про рівність людей від природи, яку визначає як здатність жити спільно
на основі традицій та «природної справедливості». Саме софісти почали розробку концепції особистих прав людини, які разом зі свободою трактувались як невідчужуване природне право, яке гарантувалось державою завдяки укладанню громадянами угоди про її утворення.
Засновником моральної філософії став Сократ (469–347 рр. до н. е.), який обговорення моральних та політичних проблем підняв на рівень логічних дефініцій і понять. На його думку, закони
є основою поліса. Як софісти, він розрізняв природне право та позитивне, або писане право. Вва-
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жав, що і природне, або божественне право і писане право мають на меті одну і ту ж справедливість, яка не просто є критерієм законності, але по суті тотожна з нею. Тому ідеальний устрій
держави той, за якого панують справедливі за своєю природою закони [4, с. 134-136].
Сократ обстоював принцип індивідуальної свободи і автономії особи. Він приділяв увагу питанням самоцінності та автономії людської особистості, відзначав, що кожна людина унікальна
завдяки можливості особистої свободи. На його думку, свобода характеризувала людину у двох
значеннях: як внутрішній вимір особистісних якостей або чеснот і як незалежність від зовнішнього
світу. Однак, Сократ обмежував свободу законами природи, ігноруючи персоніфіковані божественні істоти [5, с. 37]. Саме тому, коли афіняни засудили його на смерть, Сократ поставив суспільний
закон вище за власне життя і підкорився вироку. Таким чином, ціною свого власного життя Сократ
довів дієвість принципу вільної невідчужуваної волі.
В подальшому Платон (427–347 рр. до н. е.), учень Сократа, розвинув його ідеї про справедливість, рівність, чесноти. Справедливість він визначав як «належну міру», тобто певну рівність
в процесі соціальної взаємодії. У своєму проєкті ідеальної держави відійшов від принципу «аристократії крові», замінивши його принципом «аристократії духу», сформулював мету розвитку державності – досягнення досконалої організації політичної влади на основі єдності мудрості, мужності, розсудливості та справедливості. В проєкті ідеальної держави не передбачав поділу людей на
вільних та рабів, громадяни наділені політичними правами та рівноправні. Правителі та більшість
громадських та військових посад є виборними на певні терміни. Підтримуючи погляди піфагорійців, Платон визнає рівність чоловіків та жінок, хоча жінок до управління державою не допускає
[6, с. 153]. Право та справедливість полягає в тому, що кожний має робити своє, щоб ніхто не мав
чужого і не позбувався свого [7, с. 89]. Для Платона справедливість ототожнюється з належною
мірою і певною рівністю.
Вагомий внесок у подальшу розробку системи політичних цінностей античного світу вніс Арістотель (384–322 рр. до н. е.), з ім’ям якого пов’язано виникнення політичної науки. В своїх працях
він підкреслював особливу значимість соціального начала людської природи та залежність особистості від соціуму. На його думку, держава є продуктом еволюції сім’ї та створюється для щасливого життя громадян цієї держави. «Звідси випливає, що всяка держава – продукт природного
виникнення, як і первинні спільноти: вона є завершенням їх, в завершенні позначається природа.
З усього сказаного випливає, що держава належить до того, що існує за природою, і, що людина
за своєю природою є істота політична» [8, с. 76]. Право, на його думку, поділяється на природне
та позитивне. Він вважав, що «природним правом є будь-яке право, яке діє повсюдно і не залежить від того, чи вважають його люди діючим чи ні» [9, с. 127]. Розрізняв право загалом і право
індивіда, які, на його думку, мали політичну спрямованість та можливі тільки в державі для вільно
народжених та рівних громадян. До природних прав людини Арістотель відносить право приватної
власності та право мати індивідуальну сім’ю. До політичних прав вільного громадянина поліса
він відносить право слова, право і обов’язок брати участь в управлінні державою, право на участь
в здійсненні правосуддя, що підкреслювало значимість рівності громадян. Арістотель зазначав:
«Ми ж вважаємо громадянами тих, хто бере участь у суді і народних зборах» [9, с. 127]. Він вважав,
що така діяльність виховувала відповідальність громадян у державних справах.
Вагомим внеском Арістотеля є розробка і визначення принципу формальної рівності – базової
цінності сучасної європейської політичної системи. «Рівність полягає в тому, що ні незаможні,
ні заможні не мають ні в чому будь-яких переваг; верховна влада не зосереджена в руках тих чи
інших, але і ті, і інші рівні» [9, с. 173]. Арістотель виступав проти поділу людей за майновою ознакою, однак підтримував існування інституту рабства.
На його думку, цінність справжньої свободи людини проявляється лише в політично-організованому, державницькому суспільстві, де політичний статус і громадянські права забезпечуються
силою держави і закону.
У період еллінізму, часу занепаду державності, відбувається і занепад давньогрецької політичної і правової думки, який проявляється у вченнях епікурейців та стоїків.
Яскравим представником цього періоду був Епікур (341-270 рр. до н. е.), який обстоював рабовласницьку демократію. Він вважав, що закони і держава існують не природно, а встановлені.
Держава і право – результат договору.
Головною метою державної влади і основою людського спілкування, на думку Епікура, є забезпечення взаємної безпеки людей та подолання їхнього взаємного страху і щоб вони не спричиняли
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шкоди один одному. Тому всі політичні відносини в державі повинні мати договірний характер
і базуватися на принципах справедливості, яка не існує сама по собі, а представляє природне право
з мінливим змістом. «Природне право є договір про користь, мета якого – не заподіювати і не терпіти шкоди» [10]. Договірна теорія Епікура визначає рівність, свободу і незалежність громадян,
які уклали суспільний договір. Ті ж громадяни, які не інтегровані в систему суспільного договору,
не набувають політичних прав і свобод і не сповідують загальноприйнятих норм моралі і справедливості. «Справедливість не існує сама по собі: це договір про те, щоб не завдавати і не терпіти
шкоди, укладений при спілкуванні людей і завжди стосовно до тих місць, де він полягає» [10].
Проти політико-правового вчення Епікура виступили стоїки. Стоїцизм створив вчення про долю.
На думку стоїків, доля – це «природний закон», що має божественний характер і зміст. Тому держава – це природне об’єднання, а не штучне чи договірне. Стоїки виступали проти родини, індивідуального шлюбу, судів, храмів, шкіл та торгівлі. Вільними, на їх думку, є тільки мудреці та царі.
Останнім великим мислителем Стародавньої Греції був Полібій, який написав «Історію»
(«Світову історію») в сорока книгах, де розвиток суспільства трактується як нескінченний рух
по колу, у ході якого форми правління держав змінюють одна одну в рамках їхнього повного циклу. Круговорот – це послідовна зміна шести форм держави, кожна з яких є недосконалою. Перебороти цей круговорот здатний лише мудрий законодавець, створивши змішану форму держави,
яка поєднувала б елементи монархії, аристократії і демократії.
Отже, Полібій став першим у світі мислителем, що започаткував майбутню теорію поділу влади. Характерною для вчення Полібія була і його велика повага до «добрих звичаїв і законів», заснована на безумовному пріоритеті природного права.
Вчення грецьких філософів набули свого логічного розвитку в Стародавньому Римі. Хоча теоретичним концепціям римських авторів були притаманні своєрідність і новизна. Ідеї мислителів
Стародавньої Греції відносно природно-правового статусу людини спостерігаються і у працях римських стоїків, які підхопили епікурівські ідеї про свободу і рівність та засудили інститут рабства,
що існував в римській державі.
В цей час формуються погляди Сенеки, який, дотримуючись природно-правової концепції, розробляє «неминучий» та «божественний» «закон долі», який відіграє роль того права природи, якому підпорядковано всі людські прагнення і творіння включно з державою і правом. На думку філософа, найбільш гідним є життя, присвячене власному вдосконаленню, відстороненню від участі
в політичному та громадському житті держави та покорі долі. Сенека пропагував ідею духовної
свободи всіх людей, незалежно від громадянського стану. Обстоював ідею рівності всіх людей
за природою, незалежно від походження та майнового стану, всі вони, на його думку, повинні стати
суб’єктами права. Лише в цьому випадку чинне право в державі може відповідати справедливості.
Хоча Сенека не заперечував самого рабства, як соціально-політичного інституту, все ж таки, вважав його в етичному плані неспроможним і закликав до гуманного ставлення до рабів, як до духовно рівних суб’єктів.
На відміну від Сенеки, Епіктет критикує і засуджує громадянський устрій Римської республіки.
Він наголошує на цінностях рівності людей та засуджує рабство. Дійсною цінністю людини Епітет
вважав розум, який повинен гармоніювати з поривами душі, та визнавав лише духовну свободу,
свободу смирення з дійсністю, обмеженнями, твореними суспільством [11, с. 216]. Тобто люди повинні морально самовдосконалюватися та належно виконувати ролі, визначені кожному долею.
Марк Аврелій Антоній, якого називали філософом на троні, побачив в етиці стоїків певний
засіб морального відродження суспільства римської держави. Він розвинув уявлення про державу з рівними для всіх можливостями, де діє один закон і найвищим благом є свобода. Держава –
це союз людей, об’єднаних спільністю єдиних законів на основі загального інтересу. На його думку,
всі люди – це розумні істоти, отже, в державі і розум є спільним, і на спільності розуму базується
спільність закону, який є однаковим для всіх, оскільки всі люди рівні, всі вони є громадянами і творять єдиний суспільний устрій. Правління Марка Аврелія відзначалось повагою до вищого органу
влади – Сенату, його членів та до людей.
Видатний римський державний діяч та мислитель Цицерон (106–43 рр. до н. е.) визнавав природне право як істинний закон, розумне положення, що відповідає природі і поширюється на всіх
людей. Природне право, за Цицероном, закликає до виконання, обов’язку, наказуючи/забороняючи,
застерігаючи від злочину, хоча реально нічого і нікому не здатне наказати і заборонити. Він відсто-

130

●

АЛЬМАНАХ ПРАВА 2020 Випуск 11
●

●

●

Котенко Т. В. Становлення прав і свобод людини у вченнях філософів стародавньої греції та риму

ював думку, що саме природний закон є справедливим, а держава є уособленням права як такого.
Значення справедливості щодо прав людини полягала у збереженні саме правової, а не майнової
рівності людей [12, с. 281]. Таким чином, він сформулював принцип рівності закону для всіх. Причиною утворення держави вважав вроджену потребу людей жити разом та необхідність охороняти
власність. Держава є виразником спільних інтересів всіх її вільних членів, згуртованих юридичним
статусом, загальним правопорядком. Влада в державі повинна здійснюватися на підставі закону.
На думку Цицерона, прагнення до суспільного порядку формують свідомість та справедливість.
Тому все, що пов’язане з прагненням людей творити справедливий суспільний порядок, є природним правом. Цей природний закон йде до Божого розуму. Основою права Цицерон вважав притаманну природі справедливість, яка є вічною, незмінною. Зміст справедливості в тому, що «вона
відплачує кожному своє і зберігає рівність між ними», тобто мова іде саме про правову рівність.
Критерієм справедливості людських законів Цицерон вбачав в їх відповідності природному праву.
Писане право поділяв на приватне і публічне. Крім того, в ранніх роботах Цицерон розрізняє природне право, право народу та право Риму.
Розроблені римськими юристами положення, в яких особа виступає як суб’єкт права, визначається правовий статус особи, встановлюються свобода та формальна рівність людей за природним правом, визначається римське громадянство як особливий юридичний статус особи, розподіл
права на приватне та публічне тощо, сприяли усвідомленню юридичного значення прав людини
в контексті системного вчення про правовий характер взаємовідносин індивіда і держави.
Римська юриспруденція, розповсюджуючись на державу, яку розглядала як об’єкт свого вивчення поряд з позитивним правом, забезпечувала правовий взаємозв’язок держави та особи, що було
вкрай важливим для розвитку інституту захисту прав особи в тогочасному світі [13, с. 144]. У відносинах з індивідами держава була не над правопорядком, а безпосередньо його складовою частиною, якій притаманні всі основні властивості права. Підставою справедливого і правомірного
у відносинах індивіда і держави визнавалось право, а не держава. Індивід і держава повинні бути
законослухняними суб’єктами правовідносин, тобто діяти відповідно до норм права.
Висновок. Підсумовуючи, можемо зазначити, що перші теоретичні розробки та законодавчо
закріплені положення права сягають античних часів. Мислителі Давньої Греції та Риму започаткували основоположні поняття справедливості, рівності, автономії. Саме тоді були сформовані уявлення про політичні права, законотворчість, демократію та особисту відповідальність громадян.
Однак, свобода не була загальною, рабам вона не належала і вони не були суб’єктами відносин
в полісі. Населення полісів поділялось на різні соціальні та етнічні групи і відповідно мало різний
правовий статус. Така нерівність була нормою, тому пріоритет надавався полісу або державі, що закріплювалось законодавчо. Тим не менш у Давній Греції існували і певні індивідуальні права громадян, такі, як: право слова; право приватної власності; право брати участь в управлінні державою;
право обіймати посади; брати участь в народних зборах; право на участь в здійсненні правосуддя;
право оскаржувати протизаконні дії тощо. У Давньому Римі цей перелік був доповнений правом
на угоду, свободу пересування, правом народного трибуна на вето, заборону тортур, змагальність
судового процесу тощо.
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Котенко Т. В. Становлення прав і свобод людини у вченнях філософів стародавньої Греції та Риму
Стаття присвячена розгляду історичних етапів створення, розвитку та формуванню інституту прав людини.
Досліджена ідейно-теоретична спадщина Стародавньої Греції і Риму, яка є першоосновою вивчення уявлень про
справедливість, суспільну рівність та свободу людини, на основі аналізу основоположних ідей найвідоміших мислителів Античності. Саме філософи Античності започаткували концепцію «природного права», яка формувалась
упродовж століть з прагнення людини усвідомити світ, визначити своє місце у суспільстві та полісі. З часів Античності поступово почало зароджуватись поняття права людини, встановлювались зв’язки держави і людини та держави і суспільства. Згодом формувались поняття рівності, свободи людини, особи і громадянина.
Античні філософи виводили ідею права взагалі та ідею прав людини відповідно до вимог свого часу та умов
суспільного розвитку.
З часом античне сприйняття суспільної рівності, справедливості, гідності, незалежності та свободи людини
стало відправною точкою та орієнтиром європейської політичної культури.
Ключові слова: період Античності, міста-поліси, права людини, правова рівність, суспільство, справедливість.

Kotenko Т. V. The formation of human rights and freedoms in the teachings of philosophers of ancient
Greece and Rome
The article deals with the historical stages of the creation, development, and formation of a human rights institute.
The ideological and theoretical heritage of Ancient Greece and Rome, which is the basis for the study of ideas about
justice, social equality, and human freedom, is analyzed based on the analysis of the fundamental ideas of the most famous
thinkers of antiquity. It was the philosophers of antiquity who initiated the concept of «natural law», which was formed
over the centuries by the desire of man to understand the world, determine his place in society and politics. From the time
of antiquity, the concept of human rights gradually began to emerge; Subsequently, the concept of equality, freedom
of person, person, and citizen were formed.
Ancient philosophers came up with the idea of law in general and the idea of human rights under the requirements
of their time and conditions of social development.
Over time, the ancient perception of social equality, justice, dignity, independence, and freedom of man became
the starting point and benchmark of European political culture.
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The early period of the development of political and legal doctrines in ancient Greece is associated with the time
of the formation of ancient Greek statehood. It was at this time that an attempt was made to give rationalist ideas about
ethical and legal order in human affairs and relations instead of mythological ones.
It should be noted that ancient Greek views on human rights were formed in mythological ideas about the origin of policies
and divine justice. That is why rights come from the divine order of justice, which became the basis for the category
equality. Only what corresponded to the concept of equality (within the concept of justice) was understood as right.
In ancient Greek politics, customs and mono-norms gradually transformed towards protecting the dignity of citizens.
The polite democracy gave impetus to the emergence of freedom, which promoted the emergence of equal political rights
among the citizens of this policy. In the Greek city-state, the law first emerged as a specific phenomenon, and the life of the
policy began to be compulsory for everyone.
Subsequently, the Pythagoreans (VI–V centuries BC) formulated an important role in shaping the idea of legal equality
and justice, using numerical proportions, that is, the ratio of certain parameters. The provision that «fair is to pay another
equal» essentially introduces the coupon principle. Subsequently, this reflected Solon (7th-6th centuries BC) in his reforms.
It eliminated debt slavery and, as a result of the compromise between nobility and demos, introduced a moderate censorship
democracy in Athens. All citizens of the policy should equally be protected by the law and obey its mandatory rules (1).
Recognized the law as a requirement of legal equality of free citizens of the policy, slaves did not apply the legal rules.
Equality was considered in two respects: equality in law and equality before the law.
Developed by Roman lawyers provisions in which a person acts as a subject of law, determine the legal status
of a person, establish the freedom and formal equality of people under natural law, define Roman citizenship as a special
legal status of a person, the distribution of the right to private and public, etc. contributed to the awareness of legal
the importance of human rights in the context of the systematic doctrine of the legal nature of the relationship between
the individual and the state.
Roman law, extending to a state which it regarded as the object of its study along with positive law, ensured a legal
relationship between the state and the individual, which was crucial for the development of the institution of the protection
of individual rights in the world at that time (14, p. 119). In relation to individuals, the state was not above the rule of law,
but directly its component part, which has all the basic properties of a law. The basis of a just and legal relationship between
the individual and the state recognized the law, not the state. The individual and the state must be law-abiding subjects
of legal relations, that is, act according to the rules of law.
Conclusion. To sum up, we can point out that the first theoretical developments and statutory provisions of the law go
back to ancient times. The thinkers of Ancient Greece and Rome initiated the basic concepts of justice, equality, autonomy.
It was then that ideas about political rights, lawmaking, democracy, and the personal responsibility of citizens were formed.
However, freedom was not universal, it did not belong to slaves, and they were not the subjects of relations in the policy.
The population of the policies was divided into different social and ethnic groups and accordingly had different legal status.
Such inequality was the norm, so the priority was given to a policy or state that was enshrined in legislation. However,
in Ancient Greece, there were also certain individual rights of citizens such as the right to speak; private property rights;
the right to participate in government; the right to hold office; to participate in national meetings; the right to participate
in the administration of justice; the right to appeal against illegal acts, etc. In Ancient Rome, this list was supplemented
by the right to bargain, freedom of movement, the right of the people’s tribune to veto, the ban on torture, the adversarial
process of the lawsuit, etc.
Keywords: Antiquity period, city-policies, human rights, legal equality, society, justice.
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ПРАВОВІ КОМУНІКАЦІЇ:
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК
Постановка проблеми. Комунікація як явище соціальної дійсності постійно привертає увагу членів різних наукових спрямувань, серед яких, в першу чергу: правознавці, історики, філософи, представники політичних наук і ще багато вчених з різних напрямів сучасних наукових знань.
На жаль, історичному походженню формуванню комунікаційних потенцій присвячено набагато
менше уваги. Втім, зрозуміло, що наші уявлення про те чи інше явище, його природу, сутність, властивості і характеристики мають суто описовий характер, якщо не досліджуються відповідні етапи
його становлення, розвитку та причин виникнення. В цьому контексті хотілося б зосередити увагу
на деяких аспектах виникнення та соціальної значущості саме правових комунікацій.
До речі, хотілося б зауважити, що «комунікації» як такі можуть розглядатися під різними кутами
зору. Зокрема, можуть вивчатися способи, прийоми комунікації, їх виникнення і розвиток (достатньо згадати, що стародавні інки приблизно 5 тисяч років тому передавали інформацію за допомогою так званих «кіпу» – зв’язок різнокольорових шнурків з певними зв’язаними вузликами).
В той же час можна і необхідно зосередити увагу на так званих «комунікаційних орієнтирах»,
що і буде запропоновано в цій публікації далі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У сучасній літературі неодноразово підкреслювалося, що комунікації досліджуються під різними кутами зору. Певні напрями цієї проблематики стали предметом дослідження окремих вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких, зокрема: П. Біленчук, Б. Кормич, Т. Костецька, Є. Кравець, Н. Кушакова-Костицька, Н. Лебедєва,
В. Монахов, В. Наумов, Р. Шагієва та інші. Проте, не применшуючи значення наукового доробку
цих вчених, мусимо констатувати, що проблеми правових комунікацій потребують нових підходів
до їх визначення.
Мета статті – розгляд комунікацій, зокрема правових, з огляду їх виникнення, зародження
та соціального призначення в різних темпорально-просторових вимірах.
Основні результати дослідження. «Комунікаційні орієнтири» – це ті імпульси, які необхідно донести до адресатів комунікацій в різних сферах життєдіяльності людини, з різних проблем,
явищ, феноменів, у тому чи іншому суспільстві, в певних просторово-часових вимірах. Особливо рельєфно це відображає саме правова комунікація. Отже, можна зробити висновок, що зароджуються і розвиваються правові комунікації як необхідні поведінкові орієнтири, які знаходять вираз
у певних джерелах права, адже саме стародавні пам’ятки права виступають орієнтирами комунікацій з правових заборон або заохочень в Стародавньому світі.
Спробуємо на цьому зупинитися більш детально, розглянувши саме «стародавній пласт»
або «стародавній ряд» правових комунікацій, представлених у джерелах права.
Найбільш яскраво запровадження нової комунікативної моделі у державах Стародавнього світу
проявилися у діяльності Вавилонського царя Хаммурапі (18 ст. до н. е.). Саме за часів його правління були фактично інституалізовані «спеціальності», якими передбачалося виконання певного роду
інформаційно-комунікаційних завдань:
– жреці – які монополізували процес збору та зберігання знань;
– глашатаї – які забезпечували передачу відповідної інформації різним цільовим аудиторіям;
– писарі – які займалися фіксацією даних та знань.
При цьому були створені, як кажуть сучасною мовою, інформаційні «хаби», де писалися теологічні тексти, освітні програми та відбувався «трансфер знань». Йдеться, зокрема, про Давньоєгипетські «Будинки життя», що існували при великих храмах [1, с. 141 та ін.].
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Так, закони Хаммурапі були викарбувані на стовпі з чорного базальту [2, с. 19]. Саме в цій
в стародавній пам’ятці права виникають перші регламентації бажаної або забороненої поведінки,
які були звернені до суспільства за часів правлення 6-го Царя Вавилону.
Зокрема, в законах Хаммурапі детально регламентувалися податкова справа, а також окремі угоди: купівля-продаж, оренда тощо. Саме в цей час з’являється поняття евікції (гарантування власником від витребування майна 3-ю особою). Також акцентується увага на необхідності укладення
угоди у присутності свідків. В такий спосіб можна розмірковувати про «відлік» виникнення категорії «формалізм у праві».
Досить детально в Законнику регламентуються шлюбно-сімейні відносини, а також інститут
спадкування. Особлива цікавість щодо кримінально-правових відносин пов’язана з принципом
«талону», відповідно до якого покарання повинно «дорівнювати» злочину.
Окремо регламентуються права щодо «отримань» за службу. Зокрема, гарантувалося отримання
за службу натуральної плати у вигляді будинку, поля, саду, які перебували в володінні, але власністю
не могли бути. Утиски редум з боку військових начальників каралися смертю останніх: воїна не можна було здати в найми, відлучити від царської служби, забрати царські подарунки. Воїн, який потрапляв у полон, підлягав викупу, як правило, за рахунок місцевого храму чи скарбниці.
За службу воїни отримували майно (худобу, будинок), земельний наділ на правах ілку (службове
дарування). Надане царем майно не могло бути передано на забезпечення боргу воїна або віддано
за викуп його з полону. Боргові зобов’язання редум та баірум забезпечувалися їх власними прибутками. Відмова редум, баірум виступити у царський похід каралася смертю, навіть якщо на заміну
вони надавали найманця. За тривалої відсутності воїна його майно передавалося іншій людині,
здатній нести службу.
Крім цього, виникали нові форми фіксації інформації. Знакова система відділялася від безпосереднього носія інформації та переходила на зафіксований у символічній системі, на певному матеріальному носієві (глиняних табличках, папірусах тощо) відбиток людського знання, інформації,
даних. Завдяки цьому більша кількість людей могла бути ознайомлена з інформацією, відкривалися можливості її транслювання третім особам, з’явилася можливість передачі знань не тільки
в звичаєвий спосіб, але й крізь покоління більш широким верствам населення.
Таким чином, для дослідження природи стратегічних комунікацій, приклад періоду правління
Хаммурапі є визначальним, оскільки саме з тих часів з’явився перший в історії пам’ятник зафіксованого на матеріальних носіях зводу Законів Хаммурапі, чим практично було започатковано
комунікаційну функцію права, як універсального, закріпленого матеріально та доведеного до суспільства зводу правил суспільної взаємодії, соціальної відповідальності, справедливості, у якому
пояснюється, для чого людству потрібно право.
Суспільство тих часів характеризувалося значним впливом ірраціонального компонента. З іншого боку, існував соціальний запит на справедливість та недостатність правового інструментарію
для об’єктивного вирішення спорів, покарання винних, притягнення до відповідальності. У цьому контексті заслуговує на увагу феномен так званих ордалій, які вперше згадувалися саме у законах Хаммурапі.
Окремий «комунікаційний» блок присвячений ордаліям (суд Божий). Фактично ордалії являли
собою випробування, які доводилося переживати учаснику судового процесу, спочатку як обвинувачуваному, так і потерпілому, а згодом – лише обвинуваченому, у разі неможливості об’єктивно
встановити провину або невинуватість.
У законах Хаммурапі ордалії згадуються, головним чином, у випадках звинувачення у чаклунстві. Для того, щоб дізнатися, чи займалася особа чаклунством, вона мала «пройти через воду»,
а саме – кинутися у річку. Якщо вода «приймала» людину, то вона визнавалася невинуватою,
до неї не застосовувалося покарання, а той, хто давав покази проти, був страчений за неправду.
Прикладами інституалізації вольового типу відносин влади та суспільства, якими досягалося
збереження в пам’яті поколінь сили влади у давньогрецькі часи, стали писемні тексти, що прославляють правителів, розміщені на стелах, барельєфах, інших пам’ятниках античних міст. Тож також
можемо засвідчити, що писемність, як спосіб фіксації мови, почала використовуватися для демонстрації статусних якостей, які позитивно сприймалися суспільством, що сприяло збільшенню комунікативних спроможностей влади.
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Як зазначає О. П. Дзьобань, витоки філософського розуміння комунікації беруть початок в давньогрецькій філософії й пов’язані з діяльністю софістів (V–IV ст. до н. е.), які розвивали риторику
як мистецтво мови (Протагор, Горгій, Гіппій) [3, с. 48].
Традиційно вітчизняні та світові дослідники відзначають основоположну роль Арістотеля,
як першого автора, який підняв, дослідив та запропонував свою модель розуміння комунікації
та її ролі в суспільному житті. У контексті філософського осмислення державної влади давньогрецька наука приділяла значну увагу проблематиці досягнення народної згоди й спільності інтересів. Зокрема, Арістотель у «Політиці» зазначив, що держава сама становить свого роду спілкування. «…більше інших до вищого із благ прагне те спілкування, що є найбільш важливим
і обіймає собою всі інші спілкування. Це спілкування називається державою». Таким чином, автор вперше констатував, що функції держави безпосередньо пов’язані з природою людини, до якої
закладена основна мета – спілкування.
Аргументуючи важливість спілкування для ефективного існування держави та людини, Арістотель присвятив багато часу вивченню саме сутності спілкування. У «Риториці» він писав: «Промова складається із трьох елементів: із самого оратора, із предмета, про який він говорить, та із особи,
до якої він звертається; вона і є кінцевою метою всього (я маю на увазі слухача)» [4, с. 46]. Таким чином, модель Арістотеля виділяє три компоненти процесу комунікації: «Оратор – промова –
аудиторія».
Грецькі традиції були розвинені стародавніми римлянами (Цицерон, Марк Фабій Квінтіліан)
[5, с. 81; 6, с. 37]. Як зазначає Ю. Г. Малинка, за часів Марка Тулія Цицерона (106-43 р. до н. е.)
склалося уявлення про громадянство і громадянина і виникло поняття суспільства як сукупності
громадян. Від лат. «civis» (громадянин) було утворено поняття «civitas» (суспільство). Обидва поняття були пов’язані одночасно з уявленням про місто і державу, про те, що лежить по той бік
(citer), тобто в місті, на відміну від села, і про культурні відмінності між ними, відображені в схожості понять «civis» громадянин, «civilis» – громадянський і культурний («цивільний»), від чого
походить поняття «civilitаs» (ввічливість), що дало початок поняттю «цивілізація» [7, с. 212].
Підсумовуючи аналіз напрацювань з тематики комунікації в античній науці, можна відзначити,
що її надбання виходять за межі суто комунікативної теорії та закладають філософсько-правову
основу визначення поняття та розробки доктринального підґрунтя для стратегічних комунікацій,
адже у сучасному вимірі вони являють собою скоординоване та належне використання комунікативних спроможностей держави та суспільства, спрямованих на реалізацію національних інтересів.
Безумовно, комунікаційні практики, зокрема у правовій сфері, були також розвинуті і у наступні
історичні епохи: Середньовіччя, Новий час, Новітній час. При цьому розвиток відповідних комунікаційних практик в ці історичні періоди заслуговує на окрему увагу, яка буде приділена нами
в межах наступних публікацій. Не вдаючись до переліку комунікаційних практик, сформованих
та розвинених в минулому, зокрема в межах відповідних історико-правових документів (декларацій, хартій, маніфестів тощо), хочемо зазначити, що їх об’єднують спільні риси щодо захисту прав
і свобод людини, а отже, спільний демократичний правовий розвиток, який виступає об’єднуючою
засадою сучасного світового співтовариства.
Спробуємо розглянути деякі питання, пов’язані з комунікативними потенціями категорії «право», застосувавши формат теоретико-функціонального аналізу. Урегульованість суспільних відносин, їх закріплення і охорона – найважливіша соціальна задача і призначення права. Реалізація саме
цієї функції, вирішення цих важливих задач надає різноманітним (досить суперечливим) соціальним відносинам необхідну стабільність, створює умови для успішного прогресивного розвитку
особи, держави і суспільства.
Соціальні функції – це специфічний ракурс права, де регулятивна і охоронна функції «поєднуються» у відокремленій якісно однорідній сфері соціальних відносин, економіці, політиці, ідеології.
Наукове дослідження права передбачає вивчення не тільки його статики, а й динаміки, того,
як воно функціонує, змінюється, як виконує своє соціальне призначення. Зрозуміло, що виділення
статичних чи динамічних компонентів права має суто теоретичний характер, адже вони перебувають у тісному взаємозв’язку і відокремлено, без взаємодії втрачають свої якісні характеристики.
Функціонування права залежить від усієї сукупності суспільних відносин, економічних, політичних, соціальних та духовних факторів. Термін «функціонування права» відображає його дію в соціальній системі. Дати функціональну характеристику права означає визначити й описати способи
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його дії, шляхи і форми впливу на суспільні відносини. Стабільність, динамізм і системність суспільних відносин є необхідними умовами прогресу суспільства.
Дійсно, право вбирає в себе, а потім видає величезну інформацію про різнобічні явища громадянського життя, оскільки в ньому міститься величезна кількість наукових дефініцій, юридичних
формул, історичних і життєвих відмінностей, політичних і правових оцінок, юридичних рекомендацій, заборон, дозволів тощо.
Завдяки правовим актам люди знайомляться зі структурою органів влади і управління, з тим,
що є правомірним, а що забороненим, тощо. Отже, право – це, крім усього, один з важливіших
засобів соціальної інформації, який використовує держава. Причому ця інформація розрахована
не тільки на пасивну поведінку суб`єктів права, вона передбачає і активну поведінку, приводить
до досягнення позитивного результату, задоволення інтересів учасників правовідносин (громадян,
посадових осіб, організацій).
Реалізація функцій права в інформаційній формі забезпечує доведення до широкого загалу державних дозволів та заборон, інформування про методи, засоби досягнення суспільно корисних цілей.
Правова інформованість членів суспільства – необхідна умова функціонування правової системи.
Однією з форм реалізації функцій права є їх орієнтаційний вплив. Останній сприяє виробленню
у громадян позитивних правових настанов, які формують правову орієнтацію. Правова настанова –
це схильність особи до сприйняття норм права, його оцінки, готовність до дій, що мають юридичне
значення, схвалення більшості членів різних соціумів.
Комунікативна функція права забезпечує одержання учасниками правовідносин інформації
про те, якою є позиція держави щодо необхідної, дозволеної чи забороненої поведінки. Соціальна життєдіяльність індивідуумів органічно пов’язана з одержанням, сприйняттям, засвоєнням і використанням такої інформації. Правова інформація є одним з різновидів соціальної інформації.
За допомогою юридичних норм держава сповіщає учасників суспільних відносин про позицію держави щодо необхідної, дозволеної або забороненої поведінки [8, с. 12-16].
Висновки. Таким чином, слід підкреслити, що наші уявлення про те чи інше явище, його природу, властивості та характеристики мають описовий характер, якщо окремо не досліджені етапи
становлення, етапи розвитку та причини виникнення того чи іншого феномену. Все вищезазначене
в повній мірі співвідносно із правовими комунікаціями, які можуть розглядатися під різними кутами зору: вивчення способів, прийомів комунікацій, а також комунікаційних орієнтирів як певних
поведінкових взірців, тобто тих імпульсів, які необхідно донести до адресатів комунікації в різних
сферах життєдіяльності людини.
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Лапутіна Ю. А. Правові комунікації: до питання про правовий розвиток
Стаття присвячена проблематиці вивчення сутності, природи, характеристик та властивостей поняття «комунікація». Особлива увага приділена правовим комунікаціям як певним поведінковим орієнтирам. Авторка наголошує на тому, що комунікаційні засади в різних темпорально-просторових вимірах слід вивчати з їх зародження,
виникнення та подальшого розвитку, оскільки саме історична хода комунікаційного поступу характеризує багатоманітність форм, засобів та способів комунікацій.
Ключові слова: комунікація, право, правова комунікація, комунікаційні орієнтири, права людини.

Laputina Y. A. Legal communications: legal development issues
The article attempts to provide an overview of appearance and social purpose of legal communications. The results
indicate that legal communications appear and develop as behavioral guidelines expressed in the sources of law.
The study revealed that ancient sources of law serve as guidelines for communications of legal prohibitions or incentives
in the ancient world. This article provides examples of a new communicative model introduction in the states of the ancient
world, in particular in Babylon’s King Hammurabi activities. The article provides an analysis of communication models
that were introduced in different historical periods – in ancient Greece, in the Middle Ages, in modern times. The author
demonstrates the importance of communication potential of the category. The author argues that the communicative function
of law ensures that the participants of legal relations receive the state’s position of necessary, permitted or prohibited
behavior.
The author concludes that in-depth study of legal communication in the future requires the study of methods, techniques,
communication guidelines as behavioral impulses that must be conveyed to recipients in various spheres of human life.
Keywords: communication, law, legal communication, communication guidelines, human rights.
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МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ УНІВЕРСАЛЬНОСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ
Постановка проблеми. Учення про існування прав людини походить з концепції природного
права. Історія природного права є одночасно історією формування складових елементів прав людини. Ці складові були закріплені на конституційному рівні в Англії в ХІІІ ст., у Франції та США –
у XVIII ст. Жахіття Другої світової війни спонукали ООН до прийняття у 1948 р. Загальної декларації прав людини [16, с. 196]. У даних документах йшлося про невід’ємні, такі, що не залежать
від визнання державою, права людини, якими людина наділяється з моменту свого народження,
без яких є неможливими її існування і розвиток. Ці права не залежать від прав, наданих державою,
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і характеризуються такими ознаками, як універсальність, належність від народження, ненабувальність, невідчужуваність, непорушність та основоположність, інтерпретація яких міститься у принципах [16, с. 197]. Це відображає основні змістовні характеристики загальноприйнятого в юридичній літературі уявлення про права людини як такі, що належать їй від народження, є природними
і невідчужуваними, існують незалежно від визнає їх держава чи ні, закріплює їх на законодавчому
рівні або ні [7, с. 5].
Втім, на сучасному етапі виявляються глибокі розбіжності в царині прав людини, особливо там,
де і коли виникає потреба в захисті самої ідеї прав людини чи коли пропонується покращена інтерпретація прав людини у питаннях співвідношення моралі й етики та їхніх відносин з правом.
Врешті-решт, це призводить до різних поглядів щодо значення, обсягу й обґрунтованості прав людини [4, с. 70].
Це має не лише юридичне значення, а передусім – моральне, адже захист невід’ємних, тобто
природних прав, завжди несе у собі моральне навантаження, бо природність є частиною життя людини, складовою ментальності й культури будь-якого суспільства, що стає морально-нормативним
мірилом, стандартом у відносинах між людьми.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Поняття та основні змістовні характеристики прав
людини, питання механізму їх реалізації і захисту, взаємодію моральних та правових норм, широко представлені у працях українських та зарубіжних вчених, зокрема, С. Алексєєва, Р. Апресяна,
Р. Дворкіна, В. Костицького, С. Лисенкова, Н. Оніщенко, С. Моїсеєва, С. Погребняка. Етико-моральні проблеми в царині прав людини, особливо в процесі сучасної глобалізації, підіймаються
у дослідженнях С. Бобровник, Л. Макаренко, М. Медведєвої, Є. Смирнової, С. Сунєгіна та ін. Разом з тим, не вирішеною залишається проблема розуміння універсальності прав людини. Чи означає це, що будь-яка держава беззастережно має усі грані універсальності (юридичні, моральні
та ін.) долучати до свого публічного порядку, чи універсальність ґрунтується виключно на моральному фундаменті, який сформувався в процесі розвитку суспільних відносин і є загальноприйнятним для будь-якого правопорядку?
Мета статті. З огляду на вказане метою статті є аналіз моралі як змістовної характеристики
у розумінні прав людини та як засадничого принципу їх універсальності.
Основні результати дослідження. Права людини, засновані на принципах свободи, рівності
та справедливості, мають універсальний характер. Загальновизнаними в міжнародному праві фундаментальними правами людини є, зокрема: право на життя; прав на незастосування до особи тортур, насилля або іншого жорстокого чи принижуючого гідність поводження або покарання; право
на недоторканість приватного життя, особистої і сімейної таємниці, захист своєї честі і гідності,
свободи совісті і віросповідання; право на судовий захист тощо [21, с. 710].
Сучасні процеси глобалізації, які відбуваються у сфері права, є неабияким викликом стосовно
уявлення про природу людини, яка визнається в Україні найвищою соціальною цінністю, а також
і стосовно поняття та сутності самого права. Глобалізаційні процеси прямують до універсалізації
прав людини, що одразу виявляє проблему її критеріїв. Зокрема, Р. Хабіров стверджує, що універсальність прав людини заснована на цінностях християнської (західної) цивілізації та ґрунтується на прийнятності та загальновизнаності стандартів для кожної держави [18, с. 7]. О. Смірнова
у зазначеному контексті акцентує увагу на ідеях справедливості, добра, загального блага у різних
сферах суспільних відносин. Виходячи з цього, під глобалізацією розуміється «суто позитивний
у своїй меті рух, сенс якого зводиться до досягнення Добра» [14, с. 41-42].
Отже, універсалізація передбачає визначення певного ціннісного стандарту, своєрідного правового еталона або взірця, корисність і прогресивність якого не повинна заперечуватися чи ставитися
під сумнів, оскільки його ідейно-нормативний зміст слугує «відправним пунктом» у здійсненні
даних процесів, підлаштовуючи під себе зміст будь-яких інших нормативних конструктів.
Із цього випливає, зокрема, той факт, що закріплення на нормативно-правовому рівні відповідних цінностей, стандартів та взагалі будь-яких правил поведінки, навіть якщо вони мають статус
так званого міжнародного визнання, передбачає їх співвіднесення, насамперед, із іншими соціальними регуляторами, які завжди в тій чи іншій мірі мають місце в будь-якому суспільстві [15, с. 254].
Універсальність прав людини базується на міжцивілізаційному поєднанні їх світоглядних, моральних, соціокультурних, національних ознак тощо, на досягненні їх єдності у багатоманітності,
а не їх змістовної однаковості. Саме тому, наголошує С. Сунєгін, помилкою є розуміти універсаль-
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ність прав людини як пристосування їх конкретного змісту під визначений стандарт, що претендує
на статус всезагального [15, с. 255-256].
Виходячи із цих тез, можна констатувати, що природа людини та її сутність, біологічна чи соціальна, у взаємодії з правом, що прямує до універсальності, своїм результатом повинна мати загальне благо, добро і збереження ідентичності людини, що є цілком справедливим по відношенню
до неї. Згадане прямо вказує на проблему етики і моралі, «золотим стандартом» яких завжди були
вчинки добра і справедливості.
І, як наголошується у літературі, це зумовило необхідність пошуку адекватної відповіді на загрозу з боку науково-технічного процесу в галузі біомедицини, як для природного (фізичного) буття людини, так і збереження її моральної ідентичності [20, с. 33].
Р. Холмс зауважує, що необхідною умовою для того, щоб можна було сказати, що в певному
суспільстві існує мораль, є не те, чи прагне вона свідомо до сприяння загального блага і чи співвіднесені спеціально до цього соціальні правила, яким воно слідує, а те, чи відповідає поведінка,
передбачена цими правилами (незалежно від того, які вони і чому їх дотримуються), певному
аксіологічному принципу. Якщо відповідає, то дотримання цих правил буде реально сприяти збереженню громадського блага [19, с. 71-72].
Як видно із викладеного вище, моральність оцінюється, як правило, з перспективи загального
сприйняття і суспільної згоди щодо таких етичних категорій, як добро, зло, благо, справедливість,
свобода та ін.
Серед науковців існує критика свободи, а саме у розумінні принципу юснатуралізму «дозволено все, що не заборонено законом», адже моральні обмеження не запобігають вадам людини.
Так, С. Бобровник пише, що закони деяких демократичних країн допускають можливість одностатевих шлюбів, евтаназію, аборти на середніх строках вагітності та інші знущання над природою
людини. Існує також значна кількість видів поведінки, наприклад, зловживання правом, які в законі прямо не заборонені, хоча їх не можна вважати правомірними, тому що вони за своїм змістом
та спрямованістю не відповідають змісту та духу права, принципам моралі та моральності. Іншими словами, таке розуміння свободи, на справедливе переконання вченої, формує розбещеність,
аморальний спосіб життя, бездуховність людини, відмежованість її інтересів від потреб усього
суспільства, відсутність у неї почуття любові та взаємодопомоги та ін. Тобто відбувається конкуренція цінностей юридичних та духовно-моральних [2, с. 168-169].
Дану думку можна продовжити тезою С. Сливки: «Моральна площина ніби прямує (розширюється) до духовно-правового простору, в якому свобідна воля людини не знає утисків від волі інших
людей. Тут діє суверенна Божа Воля, природне (духовне) право і всемогутність Бога. Держави,
які оголосили себе правовими, беруть на себе величезну відповідальність за людину. Але ця декларація часто не має реалізації. Звідси і випливає величина вимірності правового простору. Для вияву
свобідної волі необхідне чиєсь піклування. У природному праві її проявляє Бог, а у позитивному –
певна держава, яка нібито виявляє суверенну волю. У духовно-правовому просторі життєдіяльність людини виглядає досить просто: любити Бога, бути добрим у думках і діях, дбати про інших.
У правовій площині цього явно не вистачає. Бракує придушення волі однієї людини іншою, що
закріплено у чинному законодавстві» [13, с. 24].
З огляду на вказане спостерігається конфлікт правового і морального.
Г. Кельзен, говорячи про зв’язок права та моралі, розуміє це як питання про зміст права, тобто право входить до сфери моралі, є морально справедливим. Він відштовхується при цьому
від визначення права, яке характеризує його як частину моралі, що ототожнює право та справедливість [5, с. 77-78].
Отже, дослідження природи моралі, особливостей її функціонування, з одного боку, і всього різноманіття імперативно-ціннісних елементів моральності, з іншого, повинно бути пов’язане з кінцевими цілями і вищими цінностями людського існування. Аналіз різних в історії думки моральних
учень (не тільки доктринально оформлених та філософсько обґрунтованих) показує, що так чи інакше в якості фундаментальних моральних цінностей висувалися примиреність, взаєморозуміння,
партнерство, солідарність, милосердя і, відповідно, ключовими моральними імперативами вважалося «золоте правило»: «У всьому, як хочете, щоб з вами чинили люди, те саме чиніть їм і ви з ними»
(Мф. 7:12), і заповідь любові: «Полюби ближнього свого, як самого себе» (Мф. 22:39). П. Апресян
з цього приводу наголошує, що «золоте правило» встановлює головним чином характер, принцип,
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але не зміст дії: воно вказує, що до іншого слід ставитися рівним і універсалізованим чином. Заповідь любові у своїй «меншій» частині, тобто в заповіді любові до ближнього, також відноситься
до «горизонтальних» відносин. Як і «золоте правило», вона не є явним, і лише своїм формулюванням зобов’язує ставитися до іншого як до рівного, тобто однаково до всіх [1, с. 99-100].
Вказані принципи, на наше переконання, за своїм моральним змістом є універсальними та фундаментальними не лише щодо особистого, суспільного, державного життя, а щодо природних, невід’ємних прав людини, які перебувають у його центрі, з’єднуючи перехрестя різноманітних сфер.
Таким чином відбувається спрямування від буття природних прав до їх дії та забезпечення.
Отже, з погляду на мораль не просто як на абстрактну категорію, а як на конкретний засіб регулювання суспільних відносин, а ще більше – як на фундаментальний принцип у забезпеченні
прав людини, можна спостерігати не лише критерій універсальності, який є мультикультурним
і міжнаціональним, а також можна вести мову про певні стандарти, які покликані не лише задовольнити усіх, принаймні більшість, а й стати загальновизнаними мірилами та ідеалами, спрямованими на суспільне благо (добро) [16, с. 199-200].
Як наголошує С. Лисенков, мораль формує еталони поведінки, ціннісно-нормативну орієнтацію
суспільства відповідно до ідеалів свободи і справедливості, що є свого роду серцевиною цінностей права. Найбільшої ефективності право досягає за умови збігу його вимог і вимог, що формулюються в моральних нормах, у випадку суперечностей, це може призвести до порушень закону
або до моральних втрат [8, с. 126].
Так, згідно з традицією природного права, авторитет права неминуче спирається на зв’язок права з мораллю. Прихильники природного права вважають, що посилання на мораль (насамперед
на ту її складову, яку називають справедливістю) становить важливий елемент усякого пояснення, що таке право. Узагальнюючи традицію природного права, редактори найпопулярнішої в світі
антології з філософії права зазначають: «Мораль – не просто бажана риса, яку треба запровадити
в право, а радше суттєвий елемент права, яким воно є насправді. Жоден адекватний критерій слушності певної правової норми або існування певної правової системи, мабуть, не може бути нейтральним щодо змісту, бо здебільшого саме зміст норми визначає, справедлива вона чи ні, розумна
чи нерозумна» [17, с. 14].
Отже, очевидним є значення моральних норм як змістовної, невід’ємної характеристики прав
людини, саме це і надає їм універсальності. Хоча держава на законодавчому рівні прямо не визначає, яка саме поведінка є моральною, а яка аморальною, втім, йдеться про поведінку правомірну
та протиправну. Оскільки мораль існує передусім у свідомості людей, то жоден нормативно-правовий акт не спроможний цілком відобразити усі прояви суспільної моралі. Разом з тим, у численних
міжнародно-правових актах, які захищають права людини, питання суспільної моралі займає іноді
виняткове місце.
Так, Загальна декларація ООН з прав людини 1948 р. відображає характер і ознаки тих концепцій моралі, які ми аналізували вище, такі, як загальне благо, добро, справедливість, свобода тощо.
Так, у ст. 29 Декларації, в якій передбачаються обов’язки особи перед суспільством, зазначається
наступне: «1. Кожна людина має обов’язки перед суспільством, в якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її особистості. 2. При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна
зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві».
Аналогічне можна побачити у ч. 2 ст. ст. 8, 9, 10, 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., де також міститься посилання на суспільну мораль у контексті можливих
обмежень прав людини. Тобто мораль розуміється як загальнозрозуміле, універсальне явище.
На національному рівні питання моралі регулюється Законом України «Про захист суспільної
моралі» від 20 листопада 2003 р. № 1296-IV, ст. 1 якого визначає суспільну мораль як систему етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов’язок, совість, справедливість.
Втім у державі відбувається чимало деструктивних явищ, що йдуть всупереч уявленням про
мораль і які спричинені саме спонуканнями до толерантності, утискаючи права інших членів громадянського суспільства. Як приклад, можна згадати так звані видовищні марші рівності ЛГБТІ,
в процесі яких імітуються статеві акти, чоловіки переодягаються у брутальний жіночий одяг та бі-
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лизну і т. п.; демонстрації секс-працівниць з вимогою легалізувати проституцію як вид підприємницької діяльності і визнати їх право вибору [9, с. 25] та ін.
З огляду на це зупинимося на деяких законодавчих ініціативах у сфері прав людини, які прямо
стосуються тих питань у сфері суспільної моралі, що суперечать природним і невідчужуваним
правам людини.
Так, наразі в Україні триває боротьба між ліберальними та просімейними таборами щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами [6] (так званої Стамбульської конвенції), яка відкрита
для підписання з 11 травня 2011 р. Каменем спотикання стали формулювання даної конвенції, які
йдуть усупереч як з нормами українського законодавства, так і з нормами суспільної моралі, зокрема, щодо трактування поняття «гендер» інакше, ніж «стать», та сексуальної орієнтації. Не зважаючи на цінності даної конвенції щодо протидії домашньому насильству, водночас ратифікація
Стамбульської конвенції передбачає невиправдане створення Україною додаткових привілеїв для
гомосексуалів, лесбійок, бісексуалів чи трансгендерів, що суперечить ст. 24 Конституції України,
відповідно до якої громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом
і що не може бути привілеїв чи обмежень за різними ознаками. До того ж, Стамбульська конвенція
не передбачає для держав можливості зробити застереження у частині таких суттєвих морально
правових розбіжностей. Зокрема, у Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків» принцип гендерної рівності стосується виключно рівності чоловіків і жінок.
Також пунктом 3 ст. 7 Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 р., який ратифікований Україною у 2002 р., термін «гендерний» визначається як такий, що у контексті суспільства
відноситься до обох статей, чоловічої та жіночої, та не має будь-якого іншого значення.
Слід зважати на те, що кожна держава, яка підписала міжнародний договір, має суверенне право
не надавати згоду на його обов’язковість, тобто не ратифікувати, але при цьому не діяти в порушення його об’єкта та мети. Відповідно, 7 грудня 2017 р. прийнято Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» № 2229-VIII, який визначив основні напрями реалізації
державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, відобразивши таким
чином найцінніші положення Стамбульської конвенції, які відповідають сучасним викликам і моральним засадам українського суспільства. З огляду на це, питання ратифікації Стамбульської конвенції з метою запобігання домашньому насильству втрачає свою потребу.
Утім, відбувається зовнішній тиск на незалежність України та на основи її внутрішнього право
порядку, зокрема, суспільної моралі. Так, як повідомляє «Європейська правда», голова представництва ЄС Матті Маасікас і посли 21 країни світу відзначили прогрес України у плані захисту
українських ЛГБТІК (лесбійок, геїв, бісексуалів, людей-трансгендерів, людей-квір), закликавши
поглиблювати цей прогрес: «Ми вважаємо, що повна імплементація цієї (Стамбульської) конвенції
збільшить захист жінок і ЛГБТІК-людей в Україні» [12]. Із цього випливає, що Україні пропонують новий морально-правовий стандарт, що претендуватиме на універсальність у національному
правопорядку, не залежно від того, наскільки це сприятиме суспільному благу, відповідатиме критеріям добра і справедливості.
М. Медведєва, наголошує, що на сьогодні доступні численні наукові дослідження, опубліковані
в реферованих зарубіжних виданнях, що свідчать про небезпеки від способу життя ЛГБТ осіб для
них самих і оточуючих їх людей, особливо дітей, з психологічної та фізіологічної точок зору (захворюваність на СНІД, рак, високий рівень психічних розладів та самогубств), а також про динаміку
поширення цього явища після його легалізації. Міжнародні та національні організації проводять
діяльність із додавання сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності (СОГІ) до числа підстав
заборони дискримінації та розглядають питання ЛГБТ в контексті прав людини без попереднього
належного наукового біоетичного аналізу цих явищ. Поведінкове явище, яким є СОГІ, не може
бути беззастережно внесене до числа підстав для заборони дискримінації, не в останню чергу тому,
що зумовлюється не стільки природними (генетичними) чинниками, скільки соціальними. Сучасне міжнародне право дозволяє державі застосовувати норми про охорону моралі та прав інших осіб
з метою боротьби з певними явищами в суспільстві, хоча подібного роду аргументи, як показує
практика розгляду спорів міжнародними судовими органами, на жаль, до уваги не беруться [10].
На завершення слід згадати лекцію П. Дворкін «Забезпечення дотримання моральних норм»,
в якій було поставлено принципове питання – чи має суспільство право висловлювати судження

142

●

АЛЬМАНАХ ПРАВА 2020 Випуск 11
●

●

●

Львова О. Л. Моральні засади універсальності прав людини

з приводу моральності? [3, с. 342-342]. І він підсумовував висловлене це у своїх зауваженнях на прикладі гомосексуалізму: «Перш за все, нам слід запитати самих себе, чи дійсно при спокійному і неупередженому погляді на речі ми вважаємо його (гомосексуалізм) настільки мерзенним пороком,
що саме його існування для нас образливо. Якщо це дійсно виражає відношення суспільства, в якому ми живемо, я не бачу, як можна відмовити суспільству в праві викорінити гомосексуалізм».
«Популярні його аргументи чи ні, – наголошує С. Моісеєв, – але ми не маємо права ігнорувати їх, поки не переконаємося у тому, що їм можна парирувати. Один із аргументів вказує на зв’язок
між демократичною теорією і забезпеченням дотримання моральних норм. Він спонукає нас більш
уважно, ніж раніше, розглянути ключове поняття, від якого залежить цей зв’язок, а саме поняття
суспільної моралі» [11].
Висновки. З огляду на згадане можна констатувати кризу моральності, яка, у випадку подальшого впровадження до сфери прав людини аморальних законів, стане кризою суспільною, моральною кризою української нації, де немає межі між добром і злом, любов’ю і ненавистю, справедливістю та уявленнями про суспільне благо, яким може стане благо окремої людини чи невеликої
спільноти. І згадана вище аморальність на рівні впровадження у сферу прав людини претендує
на всезагальність і універсальність, не залежно від правопорядку держав.
У контексті вищевикладеного слід наголосити, що права людини мають певні моральні межі
(або рубіж), які покликані захистити від неприродності, відділити добро від зла та ін. Така межі
мають визначатися правом на національному та міжнародному рівнях.
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Львова О. Л. Моральні засади універсальності прав людини
У статті здійснюється аналіз моралі як змістовної характеристики у розумінні прав людини та як засадничого принципу їх універсальності. Акцентується увага на розумінні універсальності прав людини. Чи означає це,
що будь-яка держава беззастережно має усі грані універсальності (юридичні, моральні) долучати до свого публічного порядку, чи універсальність ґрунтується виключно на моральному фундаменті.
Наголошується, що сучасні процеси глобалізації, які прямують до універсалізації прав людини, є неабияким
викликом стосовно уявлення про природу людини. Універсалізація має передбачати визначення певного ціннісного
стандарту, своєрідного правового еталона або взірця, корисність і прогресивність якого не повинна заперечуватися.
Звертається увага на конфлікт правового і морального у сфері захисту прав людини. Зокрема, згадується Закон
України «Про захист суспільної моралі», яким визначається поняття суспільної моралі як система етичних норм,
правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень
про добро, честь, гідність, громадський обов’язок, совість, справедливість.
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Звертається особлива увага на деструктивні явища. Зокрема, аналізуються положення Стамбульської конвенції,
положення якої конфліктують і з нормами українського законодавства, так і з нормами суспільної моралі. Обґрунтовується неможливість її ратифікації у зв’язку з невиправданим створенням додаткових привілеїв для гомосексуалів, лесбійок, бісексуалів чи трансгендерів, що суперечить ст. 24 Конституції України, відповідно до якої громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом і що не може бути привілеїв чи обмежень
за різними ознаками. І така аморальність на рівні впровадження у сферу прав людини претендує на всезагальність
і універсальність, не залежно від правопорядку держав.
Ключові слова: гідність, глобалізація, добро, мораль, права людини, універсальність.

Lvova O. L.The moral principles of universality of human rights
The article is an analysis of morality as the characteristics of meaningful in the understanding of human rights
as a fundamental principle of their universality.
Focuses on the understanding of the universality of human rights. Does this mean that any state expressly reserves all
facets of universality (legal, moral) to join its public policy, or universality is based solely on the moral Foundation that
emerged in the process of development of social relations and General acceptable for any order.
It is noted that current processes of globalization, which seek to universalise human rights is a great challenge with
respect to ideas about human nature. Universalization involves determining the value of a certain standard, a kind of legal
standard or sample, usefulness and progressiveness which must not be challenged.
The attention is paid to conflict legal and moral protection of human rights.
It is noted that from the point of view of morality as a means of regulation of social relations and a fundamental
principle in ensuring human rights, particularly the criterion of universality, which is multicultural and international.
According to the tradition of natural law, the authority of law inevitably relies on the connection of law with morality.
So obvious is the importance of moral norms as a meaningful, inherent characteristics of human rights, that is what gives
them universality. Because morality exists primarily in the minds of the people, no legal act is not able to fully reflect
all the manifestations of public morality. However, numerous international legal instruments that protect human rights,
issues of public morality sometimes takes an exceptional place, with this in mind, the analysis is conducted of the norms
of international acts and national legislation.
In particular, referred to the Law of Ukraine «On protection of public morality», which defines the notion of public
morality as a system of ethics, rules of conduct prevailing in the society based on traditional spiritual and cultural values,
concepts of good, honor, dignity, public duty, conscience, and justice.
However in the state there is a lot of destructive phenomena that go against morals and which is caused by the impulses
to tolerance, prejudice the rights of other members of civil society. In particular, we analyze the provisions of the Istanbul
Convention, the provisions of which are inconsistent with the Ukrainian legislation and norms of public morality.
Proves the impossibility of its ratification in respect of the unjustified creation of additional privileges for the gay, lesbian,
bisexual or transgender, which is contrary to art. 24 of the Constitution of Ukraine, according to which citizens have
equal constitutional rights and freedoms and are equal before the law and that there can be no privileges or restrictions
on various grounds.
As a conclusion, the crisis of morality is stated, which, in case of further introduction of immoral laws into the sphere
of human rights, will become a social crisis, a moral crisis of the Ukrainian nation, where there is no boundary between
good and evil, love and hate, justice and public welfare. it can benefit an individual or a small community. And the abovementioned immorality at the level of implementation in the field of human rights claims to be universal and universal,
regardless of the rule of law.
Keywords: dignity, globalization, good, morality, human rights, universality.
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РОЛЬ ПРАВОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ ЛЮДИНИ
Постановка проблеми. Права людини – це одне з найважливіших понять юриспруденції, суспільна цінність і велике надбання людства. В умовах розвитку інформаційно-правового простору
проблема захисту прав людини набуває все більшої актуальності. Як ніколи, сьогодні в умовах
інформаційного різноманіття, а іноді, хаосу, потребує з’ясування цінності прав людини та удосконалення механізму захисту прав людини. Сьогодні юридична практика вимагає від правової науки
постійного удосконалення методології, оновлення сприйняття та розуміння прав людини, їх класифікації та гарантій дотримання. Доктрина прав людини розвивається на основі міждисциплінарного підходу до таких наук, як філософія, теорія та історія держави і права, політологія, лінгвістика, теорія інформації тощо. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у всі сфери
життя суспільства потребує дослідження комунікативних властивостей права загалом та правової
комунікації зокрема. Зважаючи на підвищену увагу до проблем дієвості права, визначення його
функціонального призначення, постає необхідність дослідження ролі правової комунікації у забезпеченні прав людини.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. На науковому рівні проблема ролі правової комунікації у забезпеченні прав людини залишається не достатньо дослідженою. У науковій літературі наявні дослідження комунікативної теорії права та правової комунікації як комплексного
суспільно-правового явища. У розрізі комунікативної теорії права ці проблеми вивчали вітчизняні
і зарубіжні вчені: Марк ван Хук вивчав право як комунікацію, Дж. Пітерс досліджував історію
комунікації, Ю. Хабермас – комунікативний акт, А. В. Поляков розробив комунікативний підхід
до права, С. В. Бобровник досліджувала компроміс і конфлікт у праві з позицій антрополого-комунікативного підходу, Н. М. Оніщенко аналізувала комунікацію влади і громадянського суспільства, А. С. Токарська – правову комунікацію в контексті некласичного праворозуміння, І. П. Честнов – діалогічну взаємодію у праві та ін. Різні аспекти правової комунікації досліджували В. Бачинін,
Н. Луман, С. І. Максимов, П. М. Рабінович, О. Стовба та інші. Підтвердженням цього є відсутність
наукових досліджень, присвячених правовій комунікації, як чинника забезпечення прав людини.
Мета статті полягає у з’ясуванні ролі правової комунікації у забезпеченні прав людини.
Методологічною основою дослідження є система філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціально-наукових методів. В основу роботи покладено комплексний підхід до аналізу
ролі правової комунікації у забезпеченні захисту прав людини. У процесі виокремлення пріоритетних напрямів удосконалення правової комунікації використовувався метод прогнозування та моделювання. Ключовими та найбільш ефективними при аналізі правової комунікації виявилися системний та структурно-функціональний методи, які застосовувались під час аналізу ефективності
правової комунікації в контексті реалізації прав людини.
Основні результати дослідження. Права людини – це поняття, що використовується як для позначення конкретного переліку законодавчих положень або міжнародних стандартів, так і для визначення статусу конкретного індивіда в суспільстві. Права є одним з атрибутів сучасного суспільства
та держави, мірилом гуманізму. Крім того, поняття прав людини має власні ціннісні виміри, що
ускладнює визначення його змісту. Для з’ясування ролі правової комунікації пропонуємо розглянути означену проблему у підходах ціннісно-нормативному та функціональному.
З’ясовуючи ціннісний зміст прав людини, варто зупинитися на плюралістичних позиціях філософсько-правових парадигм, концепцій, теорій, підходів, що призводить до необхідності обґрунтованого використання різних методологічних прийомів і засобів. Сьогодні розуміння прав людини
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не обмежуються лише класичними підходами, в межах яких виникають дискусії між правовим
об’єктивізмом та правовим суб’єктивізмом, між позитивістською та юснатуралістичною теорією
та філософією права. Сьогодні набирає ваги інтегративний підхід, який повинен синтезувати конкуруючі теорії та поєднувати право, об’єднати в одне ціле різні аспекти його розуміння.
Як зазначає І. С. Тімуш, при пізнанні права як феномену людської культури тільки галузевий
юридичний підхід просто неправомірний [1, с. 69–70]. Саме тому, видається, наразі дедалі більше
актуалізуються спроби комплексних підходів до вивчення та реалізації права, в межах яких воно
поставало б у єдності своїх сутнісних характеристик, буттєвих форм та функціональних спрямованостей [1, с. 73–74].
Комунікативна теорія права дає можливість дослідити комунікативні підходи до вивчення природи прав людини та способів їх реалізації. Правова комунікація визначає онтологічні взаємообмеження суб’єктивних свобод (з адекватними їм мірами взаємної відповідальності), які втілюються у цінностях права, що мають визначати фундаментальні орієнтири позитивного закону.
Належна реалізація прав людини залежить як від розуміння та сприйняття їх ціннісного змісту,
так і від створення відповідних механізмів та процедур з боку держави, активності у питаннях
здійснення та захисту цих прав. Слушною є думка Н. М. Оніщенко, яка наголошує, що надзвичайно
важливо, на наш погляд, в подальших наукових дослідженнях визначитися з наступними явищами
правової дійсності, а саме: «правова комунікація», «юридична наука і комунікація», «комунікація
за допомогою юридичної науки». Найголовніше – забезпечення дієвості сучасного права за допомогою комунікації [2, с. 20].
Як відомо, ідея прав людини сягає античних часів. Саме тоді з’являється розуміння того, що держава не може свавільно втручатися у сферу індивідуальної свободи та що людина володіє певними
правами. У давньогрецькі часи, особа, яку можна вважати носієм «прав» – це громадянин поліса,
вільний чоловік, який володіє певним майном. Права людини мають тривалу історію, існує у науковій думці теорія трьох поколінь прав людини, зараз інтенсивно розвивається четверте покоління
прав людини, з якими пов’язані інформаційні права громадян. Розвиток інформаційних і комунікаційних технологій сприяє змінам у суспільних відносинах, які у свою чергу здійснюють вплив
на інститут прав людини. У цих умовах проходить формування нової групи прав людини – інформаційних, які обумовлені використанням інформації та інформаційних ресурсів. Більша частина
інформаційних прав відноситься до основних прав, здійснення яких можливо з використанням інформаційних і комунікаційних технологій. Це такі права, як право на інформацію, право на доступ
до інформації, про захист персональних даних, право на доступ до публічної інформації та інші.
Формулювання таких прав людини на міжнародному та конституційному рівнях є в достатній
мірі загальними та не залежать від розвитку технологій. Для визнання можливості їх здійснення
з використанням інформаційних і комунікаційних технологій внесення змін у такі формулювання, як правило, не треба. До числа інформаційних прав відносяться не тільки права, які має особа в on-lіne середовищі, але й нові права, характерні виключно для інформаційного середовища.
Нові інформаційні права людини, пов’язані з інформацією про приватне життя, є компонентами
уже визнаних основних прав, таких, як свобода вираження думки та право на недоторканість приватного життя. Водночас, інформаційні права отримають юридичне закріплення в якості основних
прав. Розвиток інформаційних прав обумовлено різними національними моделями юридичного закріплення, що відповідає відповідним правовим традиціям держав і рівню їх соціально-економічному розвитку.
У функціональному підході варто з’ясувати питання гарантування прав і свобод людини і громадянина. Забезпечити права людини – означає створити умови, за яких права людини поважаються
та визнаються державою, крім того, громадяни мають знати свої права, розуміти їх зміст, вміти
ними користуватися. Комунікативна властивість права – це інформативність та виховний потенціал
останнього. Права людини не є нейтральними конструктами та явищами, позбавленими культурно-історичного контексту. Сучасна доктрина прав людини у значній мірі обґрунтована, як ідеологічно, так і культурно, західноєвропейським ліберальним мисленням, а також досвідом боротьби
за окремі можливості осіб та груп.
На думку А. В. Полякова, комунікативна властивість права повинна вирішувати три основні
проблеми: 1) проблему суб’єкта і його свідомості, що інтерпретує «життєвий світ» як світ текстуальний (проблема того, як відбуваються інтерпретації); 2) проблему правових текстів чи дже-
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рел права і правових норм (проблема того, що інтерпретується); 3) проблему правової взаємодії
(взаємообумовленої поведінки) в формі кореспондуючих прав і обов’язків (проблема переходу інтерпретованого в соціально-правову дію) [3, с. 175].
Оскільки, на думку дослідників, «право обов’язково має антропологічний характер, а його сутність розкривається за допомогою комунікативної природи людини» [4, с. 53], то й логічно взяти
за основу думку автора про те, що «фундаментальними елементами формування правових приписів є, з одного боку, антропологічна складова, а з іншого – комунікативна» [4, с. 39].
Права людини є спільною цінністю громадянського суспільства та правової держави. Тому названі права деякою мірою визначають відносини громадянського суспільства та держави, а забезпечення реалізації та захисту прав людини виступає їх спільним завданням. Проявом такої взаємодії
є правова комунікація держави і громадянського суспільства. Як зазначає А. М. Токарська, дієвим
суб’єктом комунікації, у т. ч. кризової, конфліктної, є держава, яка покликана створювати умови
реалізації права на комунікацію через передання інформації, її збирання і збереження, а також повинна забезпечувати у суспільстві гармонійні і справедливі взаємини. Відтак, інтенції щодо сутності правової комунікації у демократичній державі спрямовані на перетворення через розвиток
комунікації як такої, що наділена стратегією загального поступу, заснованого на принципах сповідування поваги до гідності, солідарності та формальної рівноправної участі в інтеракціях [5, с. 29].
Держава повинна забезпечувати громадянське суспільство правовою інформацією, надавати
коментарі до нормативно-правових актів, у результаті чого підвищується рівень правових знань,
а відповідно і правова культура суспільства в особи.
Виходячи із принципів демократизму, метою держави є не підпорядкування єдиній владі, а створення системи правового спілкування та правової комунікації, спрямованої на узгодження волі громадян, які беруть у них участь, формування правових зв’язків, які забезпечують здійснення їхніх
правових інтересів. Для права як суб’єктно-комунікативної системи характерний особливий спосіб комунікації. Правова комунікація базується на ідеї формування загальної правової волі, у якій
співмірні воля однієї особи з волею іншої. На думку Л. А. Горбенко, правовий спосіб комунікації
має стосуватися не змісту волі, а зовнішньої сторони (форми волі). Цей спосіб комунікації передбачає єднання самоцілей, базується на свободі суб’єктів, на встановленні їх взаємної зацікавленості.
На ранніх стадіях соціального розвитку правова комунікація стає результатом правового регулювання, що розуміється як цілеспрямований вплив нормативно-правової системи на суспільство,
його суб’єктів. Ця система є невід’ємним елементом правового регулювання [6, с. 10].
В Україні сферу правової комунікації «влада-громадськість» регулює інформаційне законодавство, яке на момент прийняття відповідало ключовим демократичним стандартам, проте наразі
воно не спроможне задовольнити потреби суспільства. Влада досі зобов’язана «інформувати»
та «висвітлювати» свою діяльність, а не виробляти рішення в процесі діалогу з громадськістю.
Незважаючи на те, що де-факто відповідні норми законодавства (відкритість, прозорість діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, участь громадян у розробленні та
реалізації державної політики) є доволі розвиненими, їх реалізація позначається неналежною якістю. Слід зазначити, що в останнє десятиліття вивчення проблематики правової комунікації є необхідним, оскільки використовується практично у всіх сферах суспільних відносин, що потребують
правового регулювання. Цьому сприяють процеси впровадження технологій електронного уряду
(електронне урядування), електронної юстиції, електронної демократії, електронного парламентаризму (е-парламент), необхідність протистояння кіберзлочинності та кібертероризму, регулювання інтернет-сфери. Показово, що при підтримці провідних юридичних шкіл світу – Йельської,
Гарвардської, Нью-Йоркської та іншої цієї теорії, методології та технології знайшли підтримку
та розповсюдження не тільки в США, але й у провідних країнах світу [7].
Для модернізації права необхідна усвідомлена підтримка громадян, що забезпечать ІКТ у процесі нових форм взаємодії влади та суспільства відповідно до принципів делібративної демократії.
Великий комплекс теоретичних та практичних проблем в останній час автономно розробляється
в цьому плані в рамках концепції електронної нормотворчості (e-розробка правил).
Правова комунікація виражається в осмисленні взаємної поведінки людей, які усвідомлюють
існуючі заборони (правові обов’язки) і власні повноваження (суб’єктивні права). Зазначене положення викликає певні зауваження. Справа в тому, що аж ніяк не завжди і не всі (навіть особи з юридичною освітою) знають і усвідомлюють існуючі заборони або свої права в тій чи іншій сфері.
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Правова комунікація – це основна мета взаємодії суб’єктів права для реалізації своїх прав і свобод, розв’язання правових конфліктів. Фактично правова комунікація актуалізується, коли виникає
конфлікт, незбіг позицій, неоднакові погляди на розв’язання правової ситуації. Конфліктна природа
взаємин суб’єктів права транслюється як неминуча ознака суспільного буття. Відтак її вивчення
становить чи не найскладнішу особливість досліджень правової комунікації. Як правило, маніпуляції конфліктної комунікації приховані зазвичай за підміною суб’єктивних та об’єктивних намірів
доведення своєї «правоти» кожного із соціального явища, межі якого «розпливчасті і чітко не проглядаються» через наявність розмаїтості причин і явищ. Аналіз правової комунікації у площині
конфлікту доводить: взаємодія не завжди проста, а комунікація інформативна (спілкування) почасти принципово ускладнюється заради одного: досягнення кожною зі сторін своєї мети.
Висновки. Дослідження правової комунікації в умовах сучасного інформаційного простору формує сучасне посткласичне праворозуміння, що орієнтоване на забезпечення прав, свобод
та законних інтересів громадян. Оновлення правових відносин, насамперед між державою та суспільством, потребує наукового обґрунтування та запровадження нових комунікаційних форм.
Правова комунікація у даному випадку виступає як засіб забезпечення діалогу держави і громадян,
як регулятивний і соціально-конструктивний чинник суспільного розвитку. Маємо надію, що у подальшому інформаційне законодавство буде відповідати нормам права Європейського Союзу, а модель діалогової взаємодії органів влади та громадськості має ґрунтуватися на чіткому понятійно-категоріальному апараті та відповідному організаційно-правовому механізмі, що зумовлює
необхідність запровадження нових форм правової комунікації відповідно до європейських демократичних стандартів.
Правова комунікація сприяє формуванню правових цінностей в сучасному інформаційному
просторі, позитивному сприйняттю права, формуванню правової свідомості суб’єктів комунікації,
удосконаленню правового механізму захисту прав людини. Правова комунікація набуває самостійного значення щодо правового регулювання, яке саме стає системою, похідним елементом правової
комунікації. Ефективність правової комунікації у забезпеченні прав людини забезпечується дотриманням принципів верховенства права, законності, гласності, демократизму, універсальності.
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Макеєва О. М. Роль правової комунікації у забезпеченні прав людини
У статті досліджується роль правової комунікації у забезпеченні прав людини. Зазначено, що дослідження
правової комунікації в умовах сучасного інформаційного простору формує сучасне посткласичне праворозуміння,
що орієнтоване на забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян. Правова комунікація виступає як засіб забезпечення діалогу держави і громадян, як регулятивний і соціально-конструктивний чинник суспільного
розвитку. Доведено, правова комунікація сприяє формуванню правових цінностей в сучасному інформаційному
просторі, позитивному сприйняттю права, формуванню правової свідомості суб’єктів комунікації, удосконаленню
правового механізму захисту прав людини. Правова комунікація набуває самостійного значення щодо правового
регулювання, яке саме стає системою, похідним елементом правової комунікації. Ефективність правової комунікації у забезпеченні прав людини забезпечується дотриманням принципів верховенства права, законності, гласності,
демократизму, універсальності.
Ключові слова: права людини, правова комунікація, інформаційне суспільство, інформаційна безпека.

Makeieva O. M. The role of legal communication in ensuring human rights
The article examines the role of legal communication in ensuring human rights. It is noted that the study of legal
communication in the modern information space forms a modern postclassical legal understanding, which is focused
on ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of citizens. Legal communication acts as a means of ensuring
dialogue between the state and citizens, as a regulatory and socio-constructive factor of social development.
According to recent research, the doctrine of human rights is developing on the basis of an interdisciplinary approach
to such sciences as philosophy, theory and history of state and law, political science, linguistics, information theory and
more. The introduction of information and communication technologies in all spheres of society presupposes the study
of the communicative properties of law, in particular legal communication. Given the increased attention to the problems
of the effectiveness of law, the definition of its functional purpose, there is a need to study the role of legal communication
in ensuring human rights.
Human rights are a common value of civil society and the state, they determine their relationship, and ensuring
the implementation and protection of human rights is their common task. A manifestation of such interaction is the legal
communication between the state and civil society. The study of legal communication in the modern information space
forms a modern postclassical legal understanding, which is focused on ensuring the rights, freedoms and legitimate interests
of citizens. The renewal of legal relations, first of all between the state and society, requires scientific substantiation
and introduction of new forms of communication. Legal communication in this case acts as a means of ensuring dialogue
between the state and citizens, as a regulatory and socio-constructive factor of social development. At the stage of transition
to the information and legal society, the relationship between legal communication and legal regulation changes.
Legal communication acquires an independent meaning in relation to legal regulation, which itself becomes a system,
a derivative element of legal communication.
Іt is proved that legal communication contributes to the formation of legal values in the modern information space,
a positive perception of law, the formation of the legal consciousness of the subjects of communication, the improvement
of the legal mechanism for the protection of human rights. Legal communication acquires an independent meaning in relation
to legal regulation, which itself becomes a system, a derivative element of legal communication. The effectiveness of legal
communication in ensuring human rights is ensured by observance of the principles of the rule of law, legality, publicity,
democracy, and universality.
Keywords: human rights, legal communication, information society, information security.
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ЗМІСТОВНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ХРИСТИЯНСЬКО-ПРАВОВИХ ТРАДИЦІЙ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ
Постановка проблеми. Сучасна правова система України і правова культура українського суспільства (як її невід’ємний елемент) формуються й розвиваються в умовах євроінтеграції, тому дослідження загальнотеоретичних аспектів складових елементів правової культури ніколи не втрачає
своєї актуальності. Тим паче що відсутність в українському суспільстві сталих демократичних традицій сприяє домінуванню правового нігілізму, непоодиноких спроб досягнути політико-правових
цілей неправовими методами. Право за своєю природою має відповідати не тільки змісту соціально-економічного, політичного устрою, виступати універсальним регулятором поведінки та діяльності людини, становити за своєю формою належним чином організовану систему правил, а й бути
втіленням національної культури, традиційного способу життя народу.
Актуальність обраної тематики дослідження зумовлена генезисом правового життя в Україні.
У контексті розвитку суспільства існує потреба в чіткому розумінні чинників, котрі впливають на
формування правової системи Україні, адже здебільшого національний процес соціально-правового реформування переважно проходить повз правовий досвід, правові традиції та правову культуру
України. Вплив традицій (правових, релігійних, культурних) на правову систему держави суттєво
посилюється в періоди реформування суспільства: демократизація та гуманізація суспільних відносин активно впливає на формування правової свідомості та правової культури населення як елементів правової системи, що обумовлюють ефективність правової системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема розвитку права в умовах євроінтеграції,
а так само вплив глобалізації на право розглядається у працях багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, серед яких Х. Бехруз, Р. М. Бірюков, В. В. Дудченко, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, Ю. А. Тихомиров та ін. Не згасає й науковий інтерес до дослідження правової культури у загальнотеоретичній юриспруденції, соціології права, філософії права (Г. П. Клімова, Л. Макаренко,
Ю. М. Оборотов А. П. Овчиннікова, А. В. Скуратівський). Аналіз багатьох публікацій свідчить,
що питання про збереження ідентичної національної правової культури та правового традиціоналізму в загальному контексті процесів глобалізації та євроінтеграції залишається відкритим,
крім того, відсутній уніфікований аналіз «християнсько-правових традицій», а також немає єдиної
позиції у питанні використання християнсько-правових традицій у процесі формування та розвитку правової системи в Україні. Метою статті є аналіз основних теоретичних підходів в осмисленні
сутності християнсько-правових традицій як складових елементів загальнокультурного правового
надбання та системи національних правових традицій, які впливають на визначення тенденцій розвитку правової системи в контексті практичних особливостей імплементації християнсько-право
вих традицій у національну правову систему. Адже християнсько-правові традиції виступають
стрижнем правової системи України, зумовлюють її неповторність, визначають її самобутність
в європейському інтеграційному процесі.
Основні результати дослідження. Сучасні соціальні процеси в українському суспільстві вимагають чіткого розуміння національної ідентичності та самобутності, які розкриваються через
розуміння національної культурно-правової традиції. Традиція стає пам’яттю про вже інтерпретований досвід. Структура й соціальна динаміка традиції змінюються й перетворюються в культурне надбання суспільства. Зміст традицій визначається соціально-економічними умовами та типом
виробничих відносин у суспільстві. У процесі розвитку суспільства функції традицій змінювались.
Якщо на ранніх етапах історичного розвитку християнсько-правові традиції були універсальною
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формою закріплення соціально-нормативної організації і розвитку суспільних відносин, то з розвитком суспільства й ускладненням його структури їх попередня значущість звужується. Минуле
не зникає повністю, його фрагменти залишаються для забезпечення продовження розвитку та модифікації суспільних процесів. Подібні соціальні та психологічні механізми пояснюють факт безперервності. Соціальні зміни ніколи не були абсолютними. З іншого боку, безперервність теж ніколи не була абсолютною – здобутки минулого модифікуються та збагачуються, кожний наступний
момент життя суспільства не є таким, як попередній [6, с. 89]. Дієвий зміст традиції відображений
у формах її прояву в соціальній практиці й суспільній свідомості на різних умовних рівнях, як суспільної й міжособистісної взаємодії, суспільної й індивідуальної свідомості, так і символічного
прояву традиції. Рівень суспільної взаємодії охоплює основні, найважливіші елементи традиції –
діяльність та систему суспільних відносин (політичних, правових, соціальних, ідеологічних, релігійних) [5, c. 8].
Традиція є формою фіксації й механізмом передачі культурних сенсів. Пройшовши процес раціоналізації у межах професійно створюваної культури, християнсько-правові традиції повертаються
до реального впровадження та можуть усвідомлено підтримуватися й трансформуватися діючими
суб’єктами суспільних відносин [1, с. 1047]. Широке розуміння християнсько-правових традицій
дозволяє розглядати її як універсальну форму, механізм упорядкування та структурування суспільних відносин. Пов’язуючи з минулим, закриваючи можливість ретроспективної сваволі, традиція
відкриває перспективу волі в сьогоденні й майбутньому на основі минулого. Будучи первинною
формою впорядкування й структурування соціокультурного досвіду та суспільних відносин, християнсько-правові традиції виступають основою для виникнення соціальних норм. Однак у розвинених соціальних системах християнсько-правові традиції можуть бути розглянуті як особливий
тип нормативного регулювання. З іншого боку, норми, стереотипізуючись у діяльності суб’єктів,
втрачають необхідність у постійній інституціональній підтримці й можуть еволюціонувати у християнсько-правові традиції. Регулювання соціальних систем головним чином на основі християнсько-правових традицій або інноваційних норм є одним із критеріїв розрізнення традиційних
і сучасних суспільств.
Християнсько-правові традиції як діяльність суспільної й міжособистісної взаємодії через релігійне пізнання та світосприйняття знаходять своє відображення на рівні суспільної та індивідуальної свідомості. У свідомості шляхом настанов здійснюється орієнтаційне спрямування суспільства, особистості на залучення до християнсько-правових традицій для задоволення своїх потреб
та інтересів. Настанови формуються на основі ідей, вірувань, уявлень про християнсько-правові
традиції. Ідеали християнсько-правових традицій є у свідомості як постулати і зразки діяльності
матеріального і духовного змісту [4, с. 26]. На рівні свідомості відбувається утвердження християнсько-правових традицій цінностей і правових норм у ролі регуляторів суспільних відносин шляхом
дії абстрактних ідеальних уявлень.
Складові християнсько-правових традицій формують статичну концепцію національної пам’яті,
в котрій об’єднавча для спільноти національна спадщина є постійною та незмінною, консолідує
суспільство навколо національної ідентичності. Християнсько-правові традиції, головними складниками яких є принципи релігійності, історичності та супротив змінам, з огляду на свої іманентні
риси можуть бути найстабільнішими елементами національної культури, які важко підлягають змінам та не піддаються маніпуляціям.
Використовуючи ідентичність, християнсько-правові традиції можна розглядати як елемент,
що забезпечує інтегральність національної спільноти, її статичність і залежність від усталених
традицією зразків поведінки. Актуалізація християнсько-правових традицій відіграє засадничо
важливу роль у суспільних трансформаціях та модернізаційних процесах, при цьому модернізація
та традиції мають чітку тенденцію до ідеологізації [2, с. 135]. Ідеологічний підхід до модернізації
чи модерності, з одного боку, і до традиції, з іншого, змушує до їх ціннісного протиставлення.
У сучасних індустріальних і постіндустріальних суспільствах сфера діяльності традиції звужується, серед самих традицій зростає значення похідних традицій. Вона стає предметом інтелектуальної діяльності з метою обґрунтування поводження через посилання на авторитет минулого
[3, с. 97]. На сьогодні християнсько-правові традиції як незамінні елементи механізму соціально-нормативного регулювання та розвитку культури зберігають своє значення, а в умовах глобалізації, актуалізується їх використання у зв’язку з процесами підвищення уваги до становлення
та розвитку правової системи, зокрема культурної, національної та політичної ідентичності.
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Тому нації, що перебувають у визначенні власної культурної ідентичності, мають розуміти,
що співіснування старого з новим виявляється незрівнянно позитивним. Звернення до християнсько
правових традицій, як об’єднуючий суспільство фактор, має значення у творенні спільноти та намаганнях зберегти суспільством незалежність та самостійність [5, c. 12]. Християнсько-правові
традиції затверджуються через міжчасову наступність уявлень, яка означає передачу спадщини.
Проте наступність має на увазі не тільки передачу, але й сприйняття цієї спадщини. Наявність виразної тенденції використання християнсько-правових традицій як засобів врегулювання суспільних відносин, вмотивовується сприйняттям авторитету нормативного припису таких традицій.
Традиційним є засіб соціально-нормативного регулювання суспільних відносин, який приймається на основі того критерію, що він функціонував раніше. Уявлення про зв’язок з минулим
є необхідною умовою звернення до християнсько-правових традицій, їх прийняття як обов’язкової
моделі поведінки. У сучасному суспільстві християнсько-правові традиції використовують як форму збереження й передавання наступним поколінням духовної культури, традицій, ідей, переконань, звичок, ідеалів поведінки, вони закріплюють і зберігають елементи соціокультурного досвіду, а також універсальний механізм його передання, що забезпечує стійку, історико-генетичну
спадкоємність у соціокультурних процесах [7]. Християнсько-правові традиції у сукупності з аксіологічними уявленнями, переконаннями та знаннями про прийнятний порядок та устрій соціуму, що передаються від покоління до покоління у вигляді правового досвіду на ґрунті правового
менталітету та в межах відповідної правової культури, формують правові традиції. Крім того, християнсько-правові традиції входять до системи цінностей права, є підґрунтям правових цінностей,
правових уявлень та ідей, що знайшли своє нормативне закріплення, офіційне визнання, інституалізацію у позитивному праві та передаються від одних до інших державно-правових утворень
у вигляді законів, правил, правових атрибутів, правових пам’яток тощо у межах відповідної право
вої системи.
Безумовно, християнсько-правові традиції впливають на формування права як цивілізаційного
явища і складової культури певного соціуму. Християнсько-правові традиції є не лише результатом закріпленого правового досвіду, але й утверджують свій регуляторний вплив, шляхом забезпечення сталості суспільних відносин, впорядковуючи їх відповідно до певної правової системи,
а також накопичення, зберігання і передачі інформації щодо соціальнокорисної поведінки суб’єктів
суспільних відносин. Християнсько-правові традиції є невід’ємними складовими правової культури, тому правові ідеї правди, милосердя, служіння, страждання, добра, чесності, волі та правові
ідеали колективного, колегіального, справедливого та благодатного виражають основу християнсько-правових традицій України. У правових нормах України присутній «подвійний стандарт»
(«я» та «інший»): абсолютна «жертва» для «себе» немилість «іншому». Це знаходиться у зв’язку
з православ’ям, яке пояснює: «те, яким я маю бути для іншого, тим Бог буде для мене», «те, чим
я зобов’язаний по відношенню до інших, я не маю права по відношенню до себе». Як приклад,
засудження «іншого» – гріх, засудження «себе» – шлях духовного очищення. Тому призначення
права є захист тих, хто слабший, бідніший, а не конкретної особистості; по-четверте, на відміну від
ідей західноєвропейського права, в українському праві до проголошення незалежності не існувало
теорії прав людини. Спочатку це зумовлено правовою ідеєю, за якою людство створено за образом
Божим, існує свобода і рівність усіх, як святих, так і грішних, у подальшому – ідеологічними обмеженнями позитивного права [4, с. 26].
В результаті легітимації християнсько-правові традиції набувають ознак правових норм
та обов’язкового характеру не тільки у державно-правових інституціях, а й серед суб’єктів суспільних відносин. Оскільки легітимація християнсько-правових традицій доповнює право та формальні
вимоги справедливості морально-етичними цінностями. Такий зв’язок усуває розриви часової безперервності формування християнсько-правових традицій та зберігає цілісність правової системи.
Висновки. Отже, правова система України не охоплюється лише поняттям «правова спадщина»,
а є результатом спадкоємності права в Україні: генезис права проходить від покоління до покоління
у правовому менталітеті, правосвідомості та правовій культурі України, а також за традицією права відбувається від примітивних до складних державно-правових форм у юридичних нормативах,
правових інститутах, правових пам’ятках України тощо. Розвиток та інтенсивність впливу християнсько-правових традицій на правову систему пов’язаний з особливостями зв’язку з політичними,
економічними, соціальними подіями історії, становлення державності та правової системи. Єд-
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ність та безперервність спадкоємності права збережено за допомогою християнсько-правових традицій України, які передавали правовий досвід у правовій культурі нерозривно протягом століть.
Соціальна ідентичність права, як рівень правової самоідентифікації в Україні залежить від
стійкого зв’язку між минулим, сьогоденням і майбутнім та утвердженою наступністю правових
уявлень, які надають праву унікальність та системні зв’язки. Зазначений зв’язок забезпечується
християнсько-правовими традиціями та новаціями. Християнсько-правові традиції у процесі свого
функціонування об’єктивно ведуть до затвердження й закріплення однаковості, усунення колізійності, викликаної випадковістю у праві України. Натомість, правові новації супроводжуються удосконаленням права та пристосуванням його до нових умов соціокультурного розвитку. На основі
християнсько-правових традицій та новацій, право у процесі свого розвитку набуває унікальності
та системності у часі та просторі як українське право.
Християнський традиціоналізм є складним поєднанням традиції й релігійної догматики, що допускає непохитність, сталість та догматизм християнсько-правових традиції незалежно від будь
яких змін, які відбуваються у світі. Сучасне християнство у розмаїтті його конфесійних проявів
з універсальної всеохоплюючої моделі перетворюється на складову плюралістичного соціуму.
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Міма І. В. Змістовні аспекти трансформації християнсько-правових традицій у правовій системі
Досліджується процес розвитку різних напрямів об’єктивного наукового аналізу проблем теорії держави
і права; проведено аналіз трансформаційних процесів християнсько-правових традицій у правовій системі. Авто
ром доводиться точка зору, що християнсько-правові традиції як діяльність суспільної й міжособистісної взаємодії
через релігійне пізнання та світосприйняття знаходять своє відображення на рівні суспільної та індивідуальної
свідомості. Настанови формуються на основі ідей, вірувань, уявлень про християнсько-правові традиції. Ідеали християнсько-правових традицій є у свідомості як постулати і зразки діяльності матеріального і духовного
змісту. Складові християнсько-правових традицій формують статичну концепцію національної пам’яті, в котрій
об’єднавча для спільноти національна спадщина є постійною та незмінною, консолідує суспільство навколо національної ідентичності.
Автором зазначається, що у сучасному суспільстві християнсько-правові традиції, як різновид культурних
та правових традицій, утворюють історичну основу сучасного існування народу, фіксують джерела його буття.
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Марченко М. А. Методологічні основи дослідження юридичної категорії «людська гідність»
Обґрунтовується точка зору, що християнсько-правові традиції у сукупності з аксіологічними уявленнями, переконаннями та знаннями про прийнятний порядок та устрій соціуму, що передаються від покоління до покоління
у вигляді правового досвіду на ґрунті правового менталітету та в межах відповідної правової культури, формують правові традиції. Крім того, християнсько-правові традиції входять до системи цінностей права, є підґрунтям правових цінностей, правових уявлень та ідей, що знайшли своє нормативне закріплення, офіційне визнання,
інституалізацію у позитивному праві та передаються від одних до інших державно-правових утворень у вигляді
законів, правил, правових атрибутів, правових пам’яток тощо у межах відповідної правової системи.
Ключові слова: правова система, правові традиції, християнсько-правові традиції, правова спадщина, правова
культура, правовий поліцентризм, правосвідомість.

Mima I. V. The substantive aspects of the transformation of Christian-law traditions in the legal system
The process of formation of different directions of objective scientific analysis of problems of the theory of state and law
is investigated; the analysis of the transformation processes of Christian- law traditions in the legal system is carried
out. Attention is drawn to the fact that the issue of preserving an identical national law culture and law traditionalism
in the general context of globalization and European integration processes remains open; in the process of formation
and development of the legal system.
The author argues the point of view, the Christian-law traditions as an activity of social and interpersonal interaction through
religious cognition and worldview is reflected on the level of social and individual consciousness. Guidelines are formed
on the basis of ideas, beliefs, and ideas about Christian-law traditions. The ideals of Christian-law traditions are in the minds
of both the postulates and the patterns of material and spiritual content. It is noted that the appeal to the Christian-law
traditions is important in creating a community and in seeking to give society independence and autonomy
In modern society, Christian-law traditions are used as a form of preservation and transmission to the next generations
of spiritual culture, an important element of education of the people. In addition, Christian-law traditions as a kind
of cultural and law traditions form the historical basis of the modern existence of the people, fix the sources of its existence.
The ideological content of Christian-law traditions are spiritual and law values, stable standards of worldview and behavior,
norms of morality, stereotypes of thinking, political, law and philosophical ideas, aesthetic ideas.
It is argued that Christian-law traditions, together with axiological perceptions, beliefs and knowledge of acceptable
order and structure of society, are passed down from generation to generation in the form of law experience on the basis
of law mentality and within the law culture form law traditions.
In addition, Christian-law traditions are part of the system of values of law, are the basis of law values, law ideas and ideas
that have found their normative fixation, official recognition, institutionalization in positive law and are transmitted from
one state to another in the form of laws, rules, legal attributes, legal monuments, etc. within the relevant legal system.
Keywords: legal system, law traditions, Christian-law tradition, law inheritance, law culture, law polycentrism, law
consciousness.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЮРИДИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ»
Постановка проблеми. У будь-якій демократичній країні у ХХІ ст. одним із пріоритетних напрямків державної політики є запобігання вчиненню правопорушень проти основних прав і свобод людини, зокрема, її честі та гідності, охорона яких закріплюється й забезпечується на рівні
конституцій таких країн, а також нормативно-правових актів конституційної значущості. Загальновизнаний рівень забезпеченості невід’ємних, в тому числі, й природних прав людини існував
не завжди, оскільки на ранніх етапах зародження державності, формування первинної юридичної
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думки та закладення правових орієнтирів, ключову роль відігравали т. зв. «мононорми», розвитку
яких сприяли філософи та державні діячі, що в подальшому призвело до створення нормотворчого
плацдарму, до якого систематично зверталися найвидатніші діячі людської історії.
Не дивлячись на те, що правова свідомість суспільства, подолавши болючий та тернистий шлях,
досягла певних перемог та продовжує невпинно рухатися у заданому європейськими цінностями
векторі, все ж таки, на сучасному «порядку денному» систематичної актуалізації набуває проблематика захисту засадничих прав і свобод, в тому числі людської гідності. Загрози та виклики, із якими
щодня зіштовхуються цілі національності, певні верстви населення різних країн, етнічні спільноти
тощо, змушують їх шукати відповіді, механізми та способи захисту у юридичній сфері. Саме тому
непересічного значення набувають питання щодо вдосконалення методології юридичних досліджень, тобто модернізації наукового арсеналу, з метою оптимізації науково-пізнавальної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У національній юридичній сфері особливе місце
завжди відводиться методології правових досліджень. Глибинне розуміння суті різноманітних підходів до певної проблематики, в тому числі її філософських витоків, не лише розширює сферу
наукового пошуку, але й, беззаперечно, знаходить своє відображення в повноті та достовірності результатів дослідження. Людська гідність – це не лише правова категорія, яка потребує застосування
виключно правових методів у ході пізнавальної діяльності, зазначене явище є предметом дослідження багатьох суспільних наук, у зв’язку із чим вимагає комплексного використання різноманітних підходів та наукових прийомів. В різні часи проблематиці методології наукових досліджень
присвячували свої статті такі українські вчені: О. Бандура, Х. Бехруз, В. Дудченко, А. Козловський,
С. Максимович, О. Мартишіна, В. Нерсесянц, Ю. Оборотова, М. Костицький, Н. Оніщенко, П. Рабінович. Проте сучасні реалії рішуче актуалізують питання, пов’язані із захистом основних прав
і свобод людини, зокрема її гідності, у зв’язку із чим підвищується необхідність не лише деталізації, але й подекуди переосмислення сучасних напрацювань у вказаній сфері.
Мета статті полягає у висвітленні різноманітних наукових прийомів та способів, які сприятимуть ширшому розумінню такої юридичної категорії, як людська гідність, через те, що сьогодні
юридична наука відчуває певні труднощі у тлумаченні нормативно-правового змісту такого поняття, як «людська гідність», у зв’язку із чим актуальність дослідження у цій сфері залишається поза
сумнівом. Не виключено, що такі труднощі пов’язані із проблематикою її гносеологічного походження та недостатнім розвитком методології права по відношенню до зазначеного. Іншою обставиною таких складнощів є те, що категорія «людська гідність», як було зазначено вище, є предметом
вивчення загальних та спеціальних наук, які у кожному окремо взятому випадку розбудовують
власне розуміння, а в подальшому й концепцію гідності, як невід’ємної складової людської особистості. Відомий професор Цюріхського університету Р. Ардорно слушно зауважив, що зрозуміти
«гідність» як явище набагато простіше, коли людина стикається із несправедливістю та проявами
жорстокості, ніж через визначення її змісту [7, c. 132-133].
Основні результати дослідження: Особливості будь-якого явища, в тому числі й правового,
потребують обрання специфічних методів пізнання, які дослідник повинен влучно підібрати із
свого наукового арсеналу. Саме тому правильне «озброєння» прийомами, способами та засобами
пізнання є ключовим компонентом у «формулі виведення істини», в контексті вирішення конкретних науково-дослідницьких задач.
Якщо відслідкувати етимологічне походження терміна «методологія», то буде зрозуміло, що
свій початок він бере із античних часів, оскільки, відповідно до термінології латинської мови, слово «methodus» означає «шлях дослідження» чи «метод», в той час як «logos» – це вчення. Таким
чином, вважається, що у давнину під методологією розумілося вчення про метод [1, c. 374].
Сьогодні загальновизнано, що методологія – це наука про структуру та логічну організацію, а також засоби і методи діяльності, спрямованих, передусім, на наукове пізнання сукупності теоретичних положень про принципи побудови, форми і способи науково-пізнавальної діяльності [2, c. 64].
На думку П. Рабіновича, характеризуючими складовими методології є система філософсько
світоглядних підходів (ідеалістичного, матеріалістичного метафізичного, визнання чи заперечення
об’єктивних соціальних, зокрема, державно-правових, закономірностей і можливостей їх пізнання,
а також здобуття істинних та об’єктивних знань щодо них), методів (загальнонаукових, спеціальних та групових), засобів (емпіричних та теоретичних), а також вчення про їх використання та застосування у ході пізнання державно-правових закономірностей [3, c. 214].
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Методологічною основою такої юридичної категорії, як людська гідність, є загальні (філософські підходи), в контексті тих концептуальних ідей та вихідних понять, які передували сучасному
нормативно-правовому розумінню вищезазначеної правової категорії, загальнонаукові методи
з позицій конкретизації філософського підходу через призму сучасного наукового пізнання, а також спеціальні або приватнонаукові методи, які зазвичай використовуються виключно в межах певної науки, зокрема юридичної.
Варто зазначити, що зміщення акцентів на користь значущості неправових методів може призвести до небажаних результатів, які відповідно до свого змісту, унеможливлять використання результатів дослідження у юридичній площині. У зв’язку із чим, застосування методології по відношенню до юридичної категорії «людська гідність» полягає в раціональному застосуванні філософських
підходів і формалізованих методів, задля адекватного відображення наукового предмета пізнання,
шляхом забезпечення всебічності, повноти та оптимальності [4, c. 27].
Водночас, обмеженість юридичного дослідження виключно приватнонауковими методами є також не завжди ефективною через те, що розвиток науки в цілому, в тому числі юридичної, пов’язаний із її високою інтенсивністю, всеохоплюючою інтегрованістю, а також міжнауковою трансляцією її досягнень [5, c. 37].
Однак, методологічний плюралізм не повинен бути зведений до рівня методологічного анархізму, методологічного свавілля та нерозбірливості. Говорячи про визначення стратегії науково-пошукової діяльності, необхідно дотримуватися загальнометодологічних «законів», а саме – співвідношення предмета дослідження із обраними методами, спрямованість на встановлення істинності
в рамках досліджуваного та можливості перевірки за допомогою об’єктивно визначених критеріїв, а також спроможність залучених методів розкрити глибинну сутність явищ, що вивчаються
[6, c. 170].
Саме тому звернення до загальних (філософських) підходів на початкових рівнях дослідження
є тією критичною необхідністю, завдяки якій забезпечується ґрунтовна оцінка світоглядних концепцій щодо розуміння «людської гідності», осмислення її природи, та рефлексійне отримання
певних висновків. Основні пізнавальні категорії філософії сприяють конкретизації спрямувань
у напрямку всебічного пізнання природи, глибинного змісту, а також суті предмета дослідження.
Так, звернення до матеріалістичного підходу, за умови упущення однобічного бачення держави
і права із економічної точки зору, як частини надбудови суспільства, стосується, в першу чергу,
усвідомлення наявності тісного зв’язку держави і права з економічними, соціальними та іншими
загальнодержавними чинниками, а отже, й впливу розвинутості державно-правових інститутів
на всебічне розуміння людської гідності із урахуванням тенденцій розвитку суспільно-політичної
обстановки [4, c. 27-28].
Будь-яке дослідження, як державно-правових явищ, так і окремо взятих юридичних категорій,
неможливе без звернення до загальних понять, які притаманні діалектиці, на кшталт, форми і змісту, сутності та явища тощо, у зв’язку із чим застосування діалектичного підходу, в контексті
людської гідності, є цілком обумовленим. Вивчення динаміки державно-правових процесів через
призму діалектичного підходу дозволяє зрозуміти динаміку правовідносин, їх постійний розвиток,
оновлення та вдосконалення [8, c. 20-21].
М. Костицький, акцентуючи увагу на унікальності пізнавальної специфіки діалектичних категорій, зазначав, що вказане є винятковими логічними формами мислення, які відображають загальні властивості та взаємозв’язки, існуючі в об’єктивній картині світу, відсутність або нехтування
якими унеможливлювало би пізнання дійсності [9, c. 13].
Тлумачення різноманітних норм права через розуміння глибинної суті правової категорії досягається завдяки використанню герменевтичного підходу в юриспруденції. Оскільки для цілісного
розуміння юридичної категорії «людська гідність», включеної у певну норму законодавчого акта,
слід розуміти сферу її практичного застосування і, навпаки, задля розуміння меж її застосування
слід правильно розтлумачити норму, як ціле, уникаючи проблематики подвійного сенсу.
Сьогодні сучасний рівень праворозуміння наполегливо крокує у напрямку олюднення юридичної науки, спрямовуючи її практичну значущість на вирішення актуальних проблем буття, у зв’язку
із чим, непересічного значення у дослідження такої людської гідності є застосування антропологічного підходу. На думку П. Шаповала, у разі усвідомлення людиною того, що вона не є об’єктом,
а являється суб’єктом соціальних дій, що завдяки їй відбуваються трансформації навколо, а також,
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що вона не є механізмом, а являється творінням, яке має вільну волю, тоді розуміння сенсу права
та суті його явищ вийде на новий рівень [10, c. 130].
На нашу думку, в контексті дослідження людської гідності, філософсько-антропологічний підхід є одним із найвизначальніших, з-поміж загальних (філософських), оскільки питання про природу людини та природні права завжди знаходяться у центрі уваги представників такого напряму,
як філософія права, які стверджують, що будь-яке праворозуміння ґрунтується на концептуальних
засадах природної сутності людини.
Поряд із вищевказаним, при визнанні людини унікальною біопсихосоціальною цінністю, рішучого застосування потребує аксіологічний підхід, завдяки якому проблематика людської цінності
як смислоутворюючої складової буття може бути розкрита у повному обсязі. Необхідність використання аксіологічного підходу дозволяє розкрити закономірності розвитку ціннісних орієнтирів
людини у боротьбі за свої права паралельно із розвитком гуманістичних правових постулатів.
Як вчення про цінності, з позицій філософського розуміння людини, аксіологічний підхід надає
можливість охарактеризувати ту ієрархію цінностей, що склалася по відношенню до певного світогляду чи антропології, дослідити їх зміст у конкретно визначеному часовому відрізку [11, c. 270].
Одними із невід’ємних компонентів методології є методи дослідження, тобто способи пізнання,
як природи загалом, так і її компонентів, безпосередньо, а також різноманітних аспектів суспільного життя. Саме тому під методами правового дослідження розуміють систему розумових операцій
та принципів, а також прийомів, які спрямовані на вирішення тих чи інших пізнавальних завдань
у сфері права із урахуванням певної пізнавальної мети, яка зумовлена духовними і матеріальними
потребами суспільства або внутрішніми проблемами правової науки [12, c. 456].
Так, загальні філософські підходи знаходять свою конкретизацію, в першу чергу, завдяки загальнонауковим методам пізнання, таким, як логічний, історичний (хронологічний) та системний,
які використовуються у поєднанні із власними правознавчими і спеціальними методами. Через те,
що предмет зазвичай визначає шляхи дослідження, методи, особливе місце має використання властивих, виключно, для конкретної науки методів дослідження [13, c. 32].
Передові позиції у пізнавальному процесі такої юридичної категорії, як людська гідність, займають історичний та логічний методи, оскільки логічне відображає стан розуміння історичного,
а історичне майже неможливе без логічного. Тобто без історичного відтворення процесу формування у людини розуміння своїх прав і свобод, в т. ч. гідності, автоматично виключається можливість осягнення їх закономірностей [14, c. 112].
Водночас, теорія держави і права, подекуди досліджуючи державно-правові явища, поєднує
історичний та логічний методи із культурологічним задля простеження взаємозв’язку юридичної
практики із рівнем правової культури представників певної держави, особливо суб’єктів застосування правових норм. Вказаний метод є необхідною умовою для всебічного розуміння проблематики правової культури суб’єктів законотворчої діяльності різних країн, їх сприйняття людської
особистості, як унікальної цінності, що за наявності чи відсутності необхідного рівня правової
культури, дзеркально відображається у нормативно-правових актах їх країн, судових рішеннях
та взаємовідносинах «держава-громадянин».
Відображення раціональної конструкції будь-якого досліджуваного явища стає можливим за допомогою формально-логічного методу. Особливість цього специфічного для юридичних наук методу полягає в концентрації уваги на логічному опрацюванні юридичних норм, аналізу їх утворюючих елементів та подальшому поєднанні відокремлених складових у конкретне цілісне. На думку
В. Марчук та Л. Ніколаєвої, додержання формально-логічного методу є ключовою складовою забезпечення надійності збирання та узагальнення, а також оцінки інформації, а відповідно отримання раціонально обґрунтованих результатів наукового дослідження [15, c. 34].
Використання системного методу для теоретичного осмислення предмета пізнання через призму невідчужуваного права особи на повагу до її гідності у системі основоположних прав і свобод
людини є важливим аспектом наукового дослідження. На думку Н. Оніщенко, використання системного методу в юридичних науках є загальнообумовленою потребою аналізу й узагальнення
складних соціально-правових явищ і передбачає урахування особливостей не лише самого предмета дослідження, а й цілої низки тотожних понять [16, c. 57].
У процесі дослідження вищевказаної правової категорії непересічного значення набуває вивчення матеріалів різних видів юридичних справ, зокрема, рішень Європейського суду з прав людини,
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що обумовлює звернення до конкретно-соціологічного методу, використання якого сприяє відбору та переробці необхідної інформації щодо правозастосовної діяльності уповноважених органів,
з метою теоретичного узагальнення практичного досвіду та подальшого розроблення науково
практичних рекомендацій [17, c. 10].
Водночас, науково-пізнавальна діяльность по відношенню до предмета дослідження потребує
застосування порівняльно-правового методу, використання якого актуалізується із необхідністю
з’ясування спільного і різного шляхом порівняння за певною ознакою та властивістю [18, c. 35].
Використання зазначеного методу передбачає само по собі застосування інших методів (таких,
як історичний чи логічний), як на рівні макропорівняння «сімей правових систем», так і на рівні
мікропорівняння, що зумовлює отримання кращих зразків правового досвіду на основі зіставлення
[19, c. 666].
Унікальність застосування порівняльно-правового методу при вивченні правових джерел іноземних країн дає змогу отримати фактичні дані про те, що юридична категорія «людська гідність»
в різноманітних моделях правових систем має своєрідні форми втілення у правові норми, юридичний статус та шляхи забезпечення з боку відповідних органів державної влади. Отже, врахування переваг порівняльно-правового методу сприяє більш змістовному засвоєнню особливостей
національного правового досвіду в аспекті міжнародної теоретико-прикладної бази, а також більш
всеохоплюючому зіставленню стану розвиненості вітчизняної правової системи зі світовими тенденціями розвитку міжнародних правових інститутів.
Висновки. Безперервність юридичної науки в розширенні знань про право та державницькі
явища, нагальна потреба суспільства у підвищенні свого рівня правосвідомості та правової культури обумовлюють використання різноманітних наукових способів пізнання, в тому числі не завжди
властивих для юридичної науки, з метою надання науково обґрунтованих шляхів правового реагування на сучасні виклики, а також актуальні запити суспільства.
Плюралізм методів наукового пізнання стосовно людської гідності сприяє більш ґрунтовному розумінню досліджуваної правової категорії, як невід’ємної складової ідейної наповненості
будь-якої правової системи у демократичному світі, у якому суб’єкти, будучи наділені взаємними
правами і обов’язками, мають можливість реалізовувати їх у конкретно визначених правовідносинах. Водночас, застосування різноманітних підходів та методів пізнання повинно бути науково
обгрунтованим, оскільки предмет дослідження повинен гармонічно співвідноситися із обраними
науковими інструментами, які не лише сприятимуть досягненню поставлених цілей, а й зможуть
виступити у ролі «страхового» фактора, у разі необхідності додаткової перевірки істинності отриманих результатів.
На нашу думку, дослідження «людської гідності» повинно здійснюватися із використанням
різноманітних загальнонаукових та приватнонаукових методів. Однак, звернення до загальнофілософських підходів є тією науково обумовленою необхідністю, яка сприяє визначенню світоглядності наукового дослідження, формування уявлення про наявність універсального людського
начала, створення стратегії та загальної спрямованості наукових пошуків, а також обумовленню
оціночної інтерпретації отриманих результатів.
Модернізація науково-пошукового арсеналу є обумовленою тими викликами, із якими щоденно
зіштовхуються представники юридичної сфери, у зв’язку із чим, лише застосування вищевказаного комплексного підходу сприятиме вирішенню сучасних наукових задач та оптимізації науково
пізнавальної діяльності.
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Марченко М. А. Методологічні основи дослідження юридичної категорії «людська гідність»
Дана стаття присвячена одному із ключових питань, які знаходять своє відображення у сучасних наукових
дослідженнях у сфері юриспруденції, а саме – методологічним підвалинам науково-пізнавальної діяльності. Особливості будь-якого правового явища чи категорії, наприклад, такої, як людська гідність, потребують обрання,
подекуди, унікальних методів пізнання, до вибору яких дослідник повинен підійти із розумінням, маючи за мету
досягнення конкретно визначених заздалегідь наукових цілей. Саме тому правильність у виборі наукових прийомів
та способів виведення «наукової істини» є ключовим компонентом у ході вирішення науково-дослідницьких задач.
Акцентується увага на тому, що при комплексному дослідженні такої юридичної категорії, як людська гідність,
надзвичайно важливим є звернення до загальних (філософських) підходів, загальнонаукових та спеціальних (приватнонаукових) методів. Втім, зазначається, що плюралізм дослідницьких методів не повинен переростати у методологічне невігластво та анархізм. Автор конкретизує зміст застосування філософських підходів, при дослідженні
юриспруденської категорії «гідність», вказуючи на те, що такі підходи повинні конкретизуватися загальнонауковими методами у поєднанні з приватнонауковими.
Ключові слова: юридична сфера, права і свободи, людська гідність, підходи, методи.

Marchenko M. A. Methodological framework of the legal category «human dignity»
Today, having overcome painful and thorny way, legal awareness achieved certain victories and continues steadily
moving towards the direction prescribed by the European values. However, the issue of fundamental human rights
and liberties protection, including human dignity, becomes even more relevant. Threats and challenges daily faced by
the whole nationalities, certain social groups of various countries, ethnic communities etc. induce them to seek answers,
mechanisms and protection techniques in the legal sphere. For this reason, the issues of legal research methodology
improvement, i. e. modernization of the scientific arsenal aimed at scientific and educational activities’ optimization,
are of paramount importance.
This article covers one of the overriding problems that are represented in contemporary scientific legal studies, more
specifically, methodological framework of scientific and educational activities. Specific features of any legal phenomenon
or category, like human dignity, sometimes require unique cognition methods to be intelligently selected by a researcher
intending to achieve scientific objectives that were clearly defined previously. Correctness of choice of scientific practices
and ways of developing «the truth of science» is a core component in solving scientific research problems.
The article points up that in the comprehensive study of such legal category as human dignity, addressing
universal (philosophical) approaches, general scientific and specific (specific scientific) methods is of vital importance.
However, it is emphasized that diversity of research methods should not develop into methodical ignorance and anarchism
as the application of any given method should meet specific scientific problems.
At the same time, application of various scientifically grounded methods as part of study of the legal category
of «human dignity» contributes to more comprehensive understanding of the legal category in question as an integral
part of the ideological content of any legal system in the democratic society where the subjects endowed with rights
and obligations have a chance to implement them in clearly defined legal relations.
The author specifies the sense of application of philosophical approaches when studying the legal category of «dignity»
indicating that such approaches should be made more specific by combination of general scientific and specific scientific
methods.
Keywords: legal sphere, rights and liberties, human dignity, approaches, methods.
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КОНЦЕПЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ
ДОКТРИНІ УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ
СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ 1917–1921 РР.
Постановка проблеми. Генезис прав і свобод в історії українського державотворення тісно
пов’язаний з діяльністю українських політичних партій та їх лідерів. Дослідження і врахування
досвіду втілення їх ідей і концепцій в правовому житті українського суспільства має сприяти спростуванню міфів про відсутність власне українських доктрин і традицій у процесі становлення прав
і свобод людини і громадянина в Україні. Також сьогодні, в умовах світової економічної кризи
та епідемії коронавірусу, як ніколи, концепція прав і свобод людини і громадянина є предметом
скепсису і критики. Тому переоцінка напрацювань попередніх поколінь може послугувати віднайденню шляхів подолання кризової ситуації.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі питання досліджуваної тематики висвітлені у дисертаційних дослідженнях Т. А. Бевз, О. М. Любовець, В. О. Хоменка, а також у публікаціях Я. Р. Дашкевича, І. М. Гирича, О. Ю. Висоцького, В. Ф. Верстюка, А. П. Животко, Т. М. Швидченко та ін. Однак, концепція прав людини УПСР не була предметом спеціального дослідження.
Мета статті. Розглянути особливості концепції прав людини УПСР та її значення у формуванні
найважливіших засад українського революційного конституціоналізму 1917–1920 рр.
Основні результати дослідження. І Установчим з’їздом 4–5 квітня 1917 р. завершився тривалий процес формування Української партії соціалістів-революціонерів (УПСР), яка, спираючись
на «Селянську спілку», швидко стала найчисельнішою на Україні. Вже в листопаді 1917 р. вона
нараховувала 75 тис. чол. Соціальну базу партії становило селянство та національна інтелігенція.
Партію очолили М. Ковалевський, Л. Ковальов, П. Христюк, М. Залізняк та ін. Порівняно з іншими
політичними партіями, найбільше представників УПСР увійшло до складу Малої Ради (40 представників) та Генерального Секретаріату УНР (30 членів партії у семи складах уряду). Проєкт програми партії був підготовлений М. Ковалевським і опублікований ще 1915 р. в журналі «Боротьба»,
який видавала група українських соціалістів-революціонерів у 1913–1918 рр. Офіційно програма
була прийнята лише в липні 1917 р. ІІ з’їздом партії [1, с. 14–22].
Вважаючи себе партією соціалістичною і складовою частиною Другого Соціалістичного (Робітничого) інтернаціоналу, УПСР вбачала своє завдання в пристосуванні ідей інтегрального соціалізму, соціальної революції до «конкретних форм життя української демократії». Есери обстоювали
теорію об’єднання «всіх шарів працюючих в єдиний трудівничий клас» і вбачали в цьому єднанні
запоруку класового визволення. Головним питанням революції УПСР вважала розв’язання національного питання, повне вирішення якого, на думку партії, можливе тільки при соціалізмі, а тому
в умовах буржуазного ладу висувала вимоги рівності всіх націй і права націй на самовизначення.
Зразу ж після Лютневої революції УПСР виступала за національно-територіальну автономію України у складі Російської федеративної демократичної республіки, а після жовтневих подій виступила
за створення незалежної Української Народної Республіки [2, с. 145].
З самого початку в партії існували дві течії, які досить різнилися за своїми поглядами. Праве
крило УПСР вважало революцію завершеною й пропонувало будувати партійну тактику «з точки
зору збереження української державності» як одного з найбільших досягнень революції. З цією
метою його представники готові були взяти участь у Державній Раді, якщо така буде скликана,
щоб сприяти демократизації та українізації гетьманського режиму [3]. Зокрема у брошурі «События на Украине (гетьманщина) и отношение к ним Украинской партии социалистов-революционе-
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ров», есери правового крила ратували за скликання установчих зборів й розглядали ради як тимчасову революційну форму влади трудового народу – перехідну форму організації влади на шляху
до парламентської республіки [4].
Ліве крило партії вважало революцію не закінченою. Віддаючи пріоритет соціально-економічному моменту перед національно-державницьким, ліві виступили проти еволюціоністської політики правого крила. Остаточно розкол партії стався на IV з’їзді 13–16 травня 1918 р. Ліве крило
виступило з різкою критикою націоналізму і у листопаді 1918 р. стало на позицію визнання рад
як «єдино можливої форми диктатури пролетаріату» й активно співпрацювало з ЦК КП(б)У [5].
Лівий ЦК УПСР оголосив про розпуск партії і утворення нової партії під назвою Українська партія
соціалістів-революціонерів «боротьбистів»* (травень 1918 р.). В березні 1919 р. вона прийняла
назву Українська партія соціалістів-революціонерів (комуністів) – УПСР (комуністів). 6 серпня
1919 р. ЦК УПСР (комуністів) підписав угоду з ЦК УСДРП (незалежних) «лівих» про злиття двох
течій українського комунізму і створення Української комуністичної партії боротьбистів – УКП(б).
Права частина обрала свій Тимчасовий організаційний комітет, який заявив декларацією про непідпорядкування ЦК і про необхідність створення незалежної Української держави як передумови
розв’язання соціально-політичних проблем. Після гострої внутрішньої боротьби і тривалих вагань
праві УПСР приєднались до Українського національного союзу, а у листопаді 1918 р. їхній представник увійшов до Директорії. На конференції в січні 1919 р. права частина УПСР оформилась
в окрему партію – Українську партію соціалістів-революціонерів «центральної течії». 28 лютого
того ж року ЦК партії опублікувало своє кредо: незалежна УНР, диктатура трудового селянства
і робітників, незалежні профспілки, українська армія [6, с. 17–19.]. Навесні 1919 р. партія активно
виступила як організатор «найрішучішої і найактивнішої боротьби з окупаційною російсько-комуністичною владою». Після розгрому УНР партія фактично розпалась. Наприкінці 1919 р. частина лідерів УПСР (М. Грушевський, М. Чечель, М. Шраг, П. Христюк, Д. Ісаєвич) емігрувала
до Чехословакії і Австрії. У Відні ними було засновано Закордонну Делегацію УПСР (ЗД УПСР),
провідну роль в якій відігравав М. Грушевський. Зокрема у Декларації ЗД УПСР на ІІІ Конференції
закордонних членів УПСР зазначалося, що він є Головою ЗД УПСР [7, с. 159].
У програмі партії, ухваленій ІІ партійним з’їздом у Києві 15–19 липня 1917 р. [8], було закріплено колективістську концепцію прав людини, яка ґрунтувалася на класовому підході до розуміння права, сутнісний зміст якого зводився до втілення волі панівного класу. Перелік прав людини
(окрім прав жінок), викладений у програмі УПСР, було повністю включено до Конституції Української Народної Республіки (Статут про Державний устрій, права і вільності УНР) від 29 квітня
1918 р. [9].
Зокрема, у програмі зазначалося, що практичним завданням є створення такого панівного класу – «єдиного трудівничого класу» шляхом об’єднання «робітництва та трудового селянства». Права і свободи цього класу, на думку есерів, могли реалізуватися лише в умовах соціалістичного ладу.
В сферах міжнародних і міжнаціональних відносин УПСР визнавала необхідними рівність всіх
націй і право кожної нації на самовизначення, тобто «на найширшу політичну волю, якою є повна
суверенність нації» (розділ А. «В національні справі», п. ІІ).
У розділі Б. були вміщені вимоги надання «трудівничому класу» громадянських, політичних
і соціальних прав громадян. Зокрема, проголошувалося, що в «політичних справах партія домагається: вселюдного, таємного, рівного і прямого голосування до Сейму і всіх законодавчих органів
місцевого самоврядування»; пропорційної системи виборів; пасивного і активного виборчого права для всіх громадян, що досягли віку 20 років «без різниці полу, віри і народності»; повної рівноправності всіх громадян України без різниці «стану, полу, народності і релігії»; скасування всіх станових відмінностей і привілеїв; «повної волі думки, сумління (релігії), усного і друкованого слова
(преси), зібрань, товариств, спілок і страйків; установлення без особливого судового розпорядження повної недоторканості особи, помешкань і листування»; повного забезпечення «національних
прав національним меншинам на Україні (великоросам, євреям, полякам, німцям і іншим меншим
народностям)»; визнання релігії приватною справою сумління кожної людини, а церкви – приват*	Не плутати з Українською партією лівих соціалістів-революціонерів (борбистів) – лівою фракцією всеросійської
Партії соціалістів-революціонерів на території України, яка отримала назву від російськомовної газети «Борьба»
(1919–1920).
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ним союзом віруючих; запровадження безкоштовної і загальнообов’язкової початкової освіти, а також безкоштовної середньої і вищої освіти; надання повного права закладати школи всіх типів,
«свободи викладання від державного контролю і цілковитої автономії справи педагогічної для шкіл
і освітніх товариств».
Досить прогресивним на той час можна вважати закріплення вимог щодо рівноправності жінок та надання жінкам активного і пасивного виборчого права. Адже офіційно вперше в історії
європейських країн право обирати і бути обраним було надане жінкам Фінляндії (у складі Російської імперії) у 1906 р. В 1913 р. рівні виборчі права жінок були законодавчо закріплені в Норвегії, в 1915 р. – в Данії, у 1917 р. – в Росії (Тимчасовим урядом), у 1918 р. – Німеччині та Польщі,
в 1919 р. – в Україні та Нідерландах, в 1926 р. – у Великобританії, в 1930 р. – в Туреччині, в 1944 р. –
у Франції. Одними з останніх їх ввели Португалія (1974 р.), Греція (1975 р.), Швейцарія (1991 р.).
У розділі В. «В справах соціально-економічних» передбачалися вимоги щодо надання трудящим таких соціальних і економічних прав: восьмигодинного робочого дня та скороченого робочого
дня на шкідливих виробництвах; щотижневого мінімального 42-годинного відпочинку; встановлення мінімальної заробітної плати та щотижневих виплат робітникам; «державного обезпечення
робітників на старість, від немічності і нещасливих випадків та на випадок безробіття і страйків».
Разом з тим, передбачалося скасування права приватної власності на землю назавжди та виключення землі з товарообміну; передача без викупу в користування всього трудового народу України всіх
земель на Україні (Українського Земельного фонду), який мав порядкувати ними через сільські громади, волосні, повітові, крайові та всеукраїнський земельний комітети, обрані трудовим народом
на основі загального, рівного, прямого і таємного виборчого права. У програмі наголошувалося,
що право на землекористування мало належати лише особам, які «самі або в товаристві, обробляють її власною працею, на основі урівнюючого принципу. Як шлях до переведення цього принципу
установлюється норма, не менша споживчої, і не більша трудової». «За всіма, хто потерпить від переведення земельної реформи, визнається право на тимчасову піддержку з державних коштів».
Земельне питання, на думку партійних лідерів УПСР, було однією з основних проблем, які мала
вирішити революція. УПСР вважала за необхідне боротися за такий земельний лад, коли вся земля належатиме тим, хто її обробляє. Але виступала не за надання у власність землі селянам, а за
передачу всіх монастирських, удільних, царських та поміщицьких земель у крайовий земельний
фонд. Передбачалося, що керівництво земельним фондом буде здійснювати Український народний
сейм (народна рада) через трудові селянські громади. Всім бажаючим планувалося надавати землю
в користування [10, с. 191–192].
Зокрема, у четвертому Універсалі від 22(09) січня 1918 УЦР проголосила: «В справі земельній
комісія, вибрана на останній сесії нашій, вже зробила закон про передачу землі трудовому народові
без викупу, принявши за основу скасування власности й соціялізацію землі, згідно з нашою постановою на сьомій сесії» [11]. В земельному законодавстві УНР фактично втілилася в концепцію
земельної реформи УПСР [12, с. 57–74, 157– 158.].
Проголошення соціалізації землі було сприйнято досить критично представниками більшості
політичних партій та селянами-землевласниками. Зокрема, Д. Долинський зазначав: «Соціалізація,
сплоджена російськими соціалістами-революціонерами, для умов російського життя («община»),
не могла мати ґрунту на Україні. Соціалізація землі се одна з соціалістичних фантазій, котра може
бути гарним кличем для далекої будучності, в теперішності є лише очевидною утопією Українських
соціалістів-революціонерів, що свою теорію перебрали від своїх московських побратимів, не розглянувши особливостей українського життя, окремих традицій, відрубної психіки, різної і протилежної від російської, переперши незначною більшістю голосів свою небезпечну програму, завдали – се можемо тепер щиро сказати – глибоку і криваву рану справі української державності, котрої
найгарячішими пропагаторами були вони самі. Зовсім природно, серед вибуяння капіталістичного
устрою, зносити приватну власність на Україні т. зн. Без ніяких практичних підготовань, без досвіду, одним почерком пера, одним універсалом намагатися змінити в комуністичну череду таких
індивідуалістів з кости і крови, якими є українці, це або болюча фантасмагория, або божевільна
думка. … Дальші події виказали, як страшно помилилися глашатаї тої теорії. Позбавленим всяких
матеріальних дібр правительственна партія (укр. соц. рев.) не могла дати того, що їм обіцювали
більшовики; посідаючим відбирано їх власність, то з чим зжилися цілі ряди поколінь. До Центр.
Ради безнастанно приходили селянські депутації і домагалися знесення социялізації. А коли се нічого не помогло, тоді почалася агітація проти Центр. Ради» [13, с. 77–78].
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Утім, зміст есерівської концепції прав людини, й, зокрема, права на землекористування, на нашу
думку, був зумовлений не стільки впливом російських есерів і більшовиків, скільки втіленням концепції прав людини, заснованій на позитивістський доктрині права та концепції майбутньої української держави М. Грушевського [14], який тісно співпрацював з партією українських есерів.
Зокрема, кінцева мета суспільних перетворень й соціалізації землі в УНР, ініційованих
М. Грушевським, стає зрозумілою, якщо звернутися до змісту його статті «Українська партія соціалістів-революціонерів та її завдання» (1919 р.), в якій він запропонував новий проєкт Української
національної держави – соціалістичної республіки рад у формі федерації сільських громад і їх рад
(з вкрапленням до них робітничих і трудово-інтелігентських рад) [15, с. 225–236]. Тобто провідною
верствою суспільства мало стати селянство, об’єднане в сільські автономні громади. Основою майбутньої організації мала стати автономна громада, комуна, наділена «можливою повнотою влади
в широкім самоврядуванні, свобідним від втручань адміністрації, і свобідне об’єднання сих комун
на принципах географічних, комунікаційних і економічних в ширші союзи, з певними осередніми
органами, не наділеними, одначе ніякими адміністративними дискреційними правами в тій сфері,
що належала до компетенції комуни». М. Грушевський заперечував урбанізацію, як форму соціального існування, оскільки вважав що «в інтересах витворення єдиної трудової людності України
витворювання великих міських індустріальних та інтелектуальних центрів представляється небажаним. З економічного, культурного і організаційного погляду теж краще, щоб елемент промисловий, ремісничий, інтелігентський не скупчувався в небагатьох центрах, а більш рівномірно розселювався по краю в менших осадах, …де є на те й кращі фізичні та комунікаційні умови».
Цей проєкт містив занадто утопічні ідеї штучних перетворень суспільства, схожі до ідей французьких і англійських утопістів, спроби реалізації яких дали негативні наслідки, переважно через
ігнорування реальної необхідності промислового розвитку країн. Така модель держави, як уявляється, абсолютно перекреслювала ліберально-демократичні концепції держави і прав людини,
від яких закликав відмовитися М. Грушевський, оскільки, на його переконання, «буржуазна демократія відмирає разом з буржуазними формами економічного життя, з класовими протилежностями, з класовою державою і витвореним ним правом». В рамках такої колективістської концепції прав людини фактично унеможливлювалася реалізація таких основних індивідуальних прав
і свобод громадян, як право на особисту свободу; право на придбання і недоторканість приватної
власності; свобода пересування територією держави; свобода об’єднань; свобода вибору професії;
право на вільне використання своїх здібностей і майна та ін.
У зв’язку зі сказаним, уявляється обґрунтованою думка В. Хоменка, що після повернення
до Києва у березні 1917 р. М. Грушевський переорієнтувався на підтримку УПСР, партійна програма якої багато в чому відповідала його власному баченню майбутнього України*. Фактично він
був одним з лідерів есерів, але не поспішав оформляти своє членство в партії, бажаючи залишатися
загальнонаціональним лідером і, крім того, надавати підтримку есерам, адже на посаді безпартійного голови УЦР це було набагато легше зробити. При цьому він брав участь у партійних нарадах, обговорював важливі питання з лідерами партії, друкував свої праці у есерівських газетах.
М. Грушевський підтримував політичні кроки есерівської партії, члени якої, у свою чергу, завжди
погоджувалися з діями голови УЦР. У добу Директорії УНР М. Грушевський зробив спробу повернутися у велику українську політику, причому, він уже відкрито виступав, як один із лідерів УПСР,
хоча й не був її офіційним членом. З 1919 р., перебуваючи на еміграції, саме М. Грушевський був
незмінним головою Закордонної Делегації УПСР, протягом усіх років її існування. Значною мірою
саме завдяки зусиллям М. Грушевського УПСР прийняли до ІІ Інтернаціоналу [16, с. 3–5.]. Зокрема, прізвище М. Грушевського стояло першим серед авторів вступного слова до проекту «Програми Української Партії Соціялістів Революціонерів (УПСР)» [17, с. 3–5.], виданій у Відні в лютому
1922 р. Закордонною Делегацією УПСР.
У проекті Програми проголошувалося, що метою партії є побудова безкласової соціалістичної
держави, шляхом до якої є диктатура трудового народу. На період існування якої, «демократичний принцип загального й рівного права, демократичного представництва всеї людності і її власти
*	Концепція прав і свобод людини, викладена в Програмі УПСР, прийнятій у 1917 р., багато у чому збігалася з відповідною концепцією М. Грушевського, викладеною у його праці «Конституційне питання і українство в Росії» //
Грушевський, Михайло Сергійович. Твори: у 50 т. Т. 1. Львів : Видавництво «Світ», 2002. C. 301–312.
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мусить буди відложений … до забезпеченої соціалістичної республіки, котра зможе дати знову рівне право всім, знищивши класовий устрій і привілеї маючих верств. До того часу політичні права
можуть належати тільки трудовому народови і всім, хто докаже свою щиру солідарність з ним і відданість його інтересам». Фактично така позиція есерів цілковито збігалася з позицією українських
більшовиків, яка знайшла відображення в Конституції УРСР 1919 р.
Також в Програмі зазначалося: «Те саме можна сказати і про обмеження прав одиниці в інтересах доцільної роботи державного колектива … в перехідний період диктатури». В цей перехідний
період Україна має стати суверенною соціалістичною радянською республікою (УСРР)*. Далі проголошувалося, що політичні права на території УСРР належать усім, хто живе на ній з власної
праці і досяг віку 20 років, «без різниці між чоловіками і жінками, між національностями, вірою,
походженням і дівнійшою державною приналежністю: трудовому селянству, робітникам і всякого
роду працюючим людям, котрі живуть з власної праці, не експлуатуючи чужої праці. Люди, які перестали працювати через каліцтво або старість, не втратять політичних прав». Також трудящим
надавалася необмежена свобода слова, друку, союзів, зборів і маніфестації, їх помешкання і листування не підлягали ревізії і контролю.
У перехідний період диктатури позбавляються політичних прав: психічно хворі та недієздатні
за рішенням суду; небезпечні інтересам трудового люду, що живуть або жили з нетрудових доходів,
колишні поміщики, підприємці, промисловці, рантьє, «службовці поліції, жандармерії, війська
та ін., якщо вони не служать УСРР».
Всім надавалося право вільно користуватися культурними і господарськими установами, все населення УСРР визнавалося рівним перед судом, визнавалася свобода віросповідання, визнавалися
рівні з українською нацією національні права кожної народності, що перебуває на території України.
У положеннях програми не визнавалося приватне право селян на землю та поділ землі на окремі
господарства й проголошувалося, що партія не визнає «передільного принципу», а обстоює ідею
соціалізації – об’єднання окремих господарств, інвентарю і робочої сили шляхом створення сільськогосподарських спілок. Утім, на початок перехідного періоду пропонувалося частину сільськогосподарських земель тимчасово передати у приватно індивідуальне користування (з правом успадкування) до часу переходу до громадського користування.
Ці положення майже повністю збігалися з нормами Конституції Української Соціалістичної Радянської Республіки 1919 р., зокрема положення щодо права землекористування в СРСР втілилися
як частина політики колективізації і розкуркулення.
У програмі передбачалося встановлення монополії соціалістичної держави на обмін і розподіл
продуктів народного господарства та на ведення товарообміну з іншими державами, що суттєво
обмежувало економічні права громадян. Наголошувалося також на необхідності проведення націоналізації індустрії, транспорту, фінансового капіталу, торгівлі і капіталістичних будинків, за винятком дрібних підприємств ремісничої і кустарної промисловості, які згодом планувалося перетворити на колективні соціалістичні господарства або трудові виробничі спілки.
Висновки. Концепцію прав людини УПСР можна охарактеризувати як колективістську, яка, відповідно до ідеї пріоритетності інтересів панівного класу трудящих перед інтересами індивіда, суттєво обмежувала політичні і економічні права і свободи значної частини населення. Разом з тим,
концепція містила досить передові на той час положення стосовно зрівняння у правах чоловіків
і жінок та національних меншин, надання рівних виборчих прав, права на безкоштовну освіту
та користування культурними і господарськими установами тощо. Концепція не містила чіткого
поділу прав людини і громадянина на їх види. Зокрема, частина економічних, соціальних і культурних прав включалася до переліку політичних прав. Значний влив на формування переліку прав
і свобод та їх зміст справила модель майбутньої соціалістичної української держави М. Грушевського, який фактично був ідейним натхненником керівництва УПСР протягом усього часу існування партії. Основні положення концепції прав людини УПСР були відображені в Конституції
УНР 1918 р.

*	Назва збігалася з назвою реально існуючої Української Соціалістичної Радянської Республіки, утвореної 10 березня 1919 р. в результаті об’єднання територій кількох радянських республік на території України та частин території УНР. З 1937 р. – змінила назву на УРСР.
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Музика І. В. Концепція прав людини в політико-правовій доктрині Української партії соціалістів
революціонерів 1917-1921 рр.
У статті розглянуто перелік, зміст і сутність прав людини в політико-правовій доктрині Української партії соціалістів-революціонерів 1917-1920 рр. та відображення її основних положень в Конституції УНР 1918 р. Приділено увагу впливу позитивістської доктрини права та концепції майбутньої української держави М. Грушевського
на формування концепції прав людини УПСР.
Ключові слова: Українська партія соціалістів-революціонерів, права і свободи людини, М. Грушевський,
Українська Народна Республіка, Конституція УНР 1918 р.

Muzyka I. V. The concept of human rights in the political and legal doctrine of the Ukrainian Party
of Socialist-Revolutionaries of 1917-1921
The genesis of rights and freedoms in the history of Ukrainian state-building is closely linked to the activities of Ukrainian
political parties and their leaders. Today, in the face of the global economic crisis and the coronavirus epidemic, the concept
of human and citizen rights and freedoms is subject to skepticism and criticism. Reassessing the experiences of previous
generations can help find ways to overcome a crisis. The concept of the human rights of the UPSR can be characterized
as a collectivist, which, in accordance with the idea of prioritizing the interests of the dominant class of workers over
the interests of the individual, significantly limited the political and economic rights and freedoms of a large part of the
population. At the same time, the concept contained, at the time, quite advanced provisions on equal rights between men
and women and national minorities, the provision of equal suffrage, the right to free education and the use of cultural
and economic institutions, etc. The concept did not contain a clear division of human rights and citizens into their types.
In particular, some economic, social and cultural rights were included in the list of political rights. A significant influence
on the formation of the list of rights and freedoms and their content was made by the model of the future socialist Ukrainian
state M. Hrushevsky, who was in fact the ideological inspirer of the leadership of the UPSR throughout the party’s existence.
The basic principles of the concept of human rights of the UPSR were reflected in the Constitution of the UNR in 1918.
Keywords: Ukrainian Party of Revolutionary Socialists, Human Rights and Freedoms, M. Hrushevsky, Ukrainian
National Republic (UNR), Constitution of the UNR in 1918.
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ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ:
ДОКТРИНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ПІЗНАННЯ
Постановка проблеми. Системне поєднання економічного примусу у сполученні з матеріальною зацікавленістю суб’єктів підприємництва є єдиним належним та ефективним способом впливу на реальний сектор економіки. Модеруючи економічні умови шляхом застосування податкових
преференцій, змінюючи ставки оподаткування, вводячи одні та скасовуючи інші податки, держава створює відповідні умови як з метою прискореного розвитку окремих галузей та виробництв,
так і стримуючи бурхливий ріст тих сфер, які держава вважає неприйнятними або шкідливими,
наприклад, з соціальної точки зору, як-то гральний бізнес. В сучасній Україні відбуваються спроби
здійснити значні зміни в системі оподаткування учасників економічних відносин: запровадження
жорсткіших правил оподаткування, які були розроблені для запобігання уникнення оподаткування
та адміністрування оподаткування, або ж радикальна заміна системи корпоративного оподаткування шляхом введення податку на виведений капітал. З огляду на рейтинги економічної свободи
в державі сформовано досить сприятливі умови для ведення бізнесу. Проте за оцінками департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку рівень
тіньової економіки в Україні становив 37 % від ВВП в 2017 році та має тенденцію до зростання [1].
Не дивлячись на певні податкові вдосконалення, вирішення проблем щодо легалізації тіньового
бізнесу залежить від того, наскільки дієвою буде фіскальна політика та наскільки результативними
стануть її рішення для підвищення активності реального сектору. Таким чином, питання фіскальної політики завжди були в переліку як найгостріших політичних, економічних, так і соціальних
проблем. Визначаючи фіскальну політику, держава здійснює розробку стратегії й тактики свого
економічного розвитку. Тобто для комплексного розуміння теоретичних засад сучасного розуміння
діяльності держави в сфері оподаткування необхідно визначити зміст та співвідношення понять
«податкова політика» та «фіскальна функція держави».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основи аналізу питаннь формування фіскальної
політики, визнаяення її місця у формуванні фондів державного бюджету були закладені науковими
доробками таких економістів, як В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. М. Кейнс, П. А. Самуельсон,
М. Фрідмен, К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю, Дж. Долан, Д. Ліндсей, С. Фішер, Р. Дорнбуш та ін. Проблематика фіскальної політики держави була предметом дослідження у працях А. І. Крисоватого,
І. О. Луніної, А. І. Луцика, В.М. Мельника, Ц. Г. Огня. Не применшуючи значення доробку вчених,
необхідно зазначити на відсутності теоретико-правового дослідження проблеми фіскальної функції держави. Метою цієї публікації є з’ясування поняття «фіскальна політика» на доктринальному
рівні та встановлення основних аспектів співвідношення понять «фіскальна політика» та «фіскальна функція держави» у загальнотеоретичній науці.
Основні результати дослідження. З метою визначення змісту того чи іншого поняття вважаємо за доцільне, в першу чергу, здійснити семантичний та етимологічний аналіз такого поняття.
(Politik; від грец. politika – «державна справа») – за Платоном і Арістотелем, єдина наука про суспільство у (місті) державі (полісі) [2]. В контексті сучасного вчення про державу під політикою
розуміють науку про завдання та цілі держави і про засоби, які є в розпорядженні або бувають
необхідні для досягнення цих цілей [3]. Допоміжні науки по відношенню до політики: історія,
політична і економічна географія, теорія держави і права, соціологія, вчення про народне господарство, психологія, етика. Практична політика являє собою активну участь людей у державному житті в якості виборців, депутатів, міністрів і т. д. Тлумачні словники дають нам визначення політики
як діяльності органів державної влади і державного управління, що відображає суспільний лад
і економічну структуру країни, а також діяльності партій та інших організацій, громадських угруповань, що визначається їхніми інтересами і цілями [4].
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У сучасній літературі було обґрунтовано кілька трактувань політики: 1) як відносини між класами з приводу влади (марксизм); 2) як панування через завоювання та використання влади;
3) як управління державою і впорядкування суспільного життя; 4) як системи принципів і норм
регулювання життя суспільства загалом, соціальних груп та індивідуумів [5, c. 603].
Перерозподіл влади, пов’язаний із становленням індустріального суспільства, завершився
в XVIII-XIX ст., що призвело до перегляду уявлень про політику. Органічна цілісність держави
уподібнюється твору мистецтва і з того моменту сприймається як вище благо і завданням теорії
політики, починаючи з вчень про державу і право І. Канта, І. Г. Фіхте та Г. В. Ф. Гегеля, здійснюється визначення умов, за яких можливе створення і підтримання органічної цілісності держави
або соціальної групи. Одним із наслідків такого розуміння політики стає її зближення з мистецтвом
(К. Я. Буркхардт, Ф. Ніцше та ін.), а іншим – розрізнення політики і теорії держави, політики і вчення про владу. Так, наприклад, в 20-30-ті рр. XX ст. К. Шмітт створює теорію «політичного», в якій
поняття політики пов’язано з проведенням екзистенційного розрізнення друга і ворога. Шмітт вважав, що для створення органічно цілісної спільності людей необхідно протиставити їй ворога, причому, з точки зору Шмітта, це – єдиний спосіб створення цілісної держави (або цілісної соціальної
групи) і, отже, предмет політики [6, c. 131]. Теорія Шмітта, разом з її політичними передумовами і наслідками, не раз піддавалася критиці, але і до цього дня такого роду погляди широко використовуються в практичній політиці з метою створення не скільки цілісних, скільки однорідних
груп. Однак, найважливішим теоретичним наслідком всіх навчань про способи створення органічно цілісного об’єднання людей стало розмежування політики і науки про державу. Сучасні теорії
влади (М. Фуко, П. Бурдьє та ін.) фіксують складність відносин влади в суспільстві; влада постає
багатостороннім явищем, а джерел при владі багато. Ця зміна уявлень про владу призводить до появи теорій мікрополітики (Д. Купер, Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі і ін.), які передбачають необхідність
розгляду політики на рівні мікрогруп. Залежність макрополітики від мікрополітикуму розглядалася
і раніше. Ідеї, схожі із сучасною мікрополітикою, можна виявити у деяких авторів епохи романтизму, а в XX ст. слід згадати теорії В. Райха, що зв’язував невдачу соціалістичних перетворень в СРСР
зі збереженням авторитарно-патріархальної сім’ї. Мікрополітична революція, сутність якої, на думку Д. Купера, полягає у створенні деієрархізованих мікрогруп, повинна готувати ґрунт для глобальних змін. Сучасна теорія політики є теорією соціального конструювання, метою якого виявляється
створення збалансованого суспільства. Таким чином поняття політики пройшло трансформацію
разом з перетвореннями, які відбувались в суспільстві. Ґенеза цього поняття відбулась від стародавнього терміна, що позначав науку ведення господарства та діяльності грецьких міст-держав, до терміна, що позначає процеси створення та збереження цілісності держави або окремої соціальної групи. Підсумовуючи, на нашу думку, найбільш вдалим визначенням політики є поняття, обґрунтоване
С. А. Нікітіним, автором статті «Політика» в «Сучасному філософському словнику», вчений вважає,
що: політика органічно пов’язана із здійсненням влади, і тому визначення поняття «політика» прямо
залежить від розуміння сутності влади [7, с. 523]. Таким чином, ми можемо прийти до висновку,
що політика є проявом сутності влади та безпосередньо її функцією.
Продовжуючи наше дослідження, необхідно обґрунтувати визначення поняття «фіскальна»:
вона походить від терміна «фіск». Фіском (від лат. Fiscus, букв. – кошик) під яким у Стародавньому
Римі називалася військова каса, де зберігалися гроші, призначені до видачі легіонерам. З часів Августа, тобто з кінця I ст. до н. е., фіском стала називатися приватна скарбниця імператора, що знаходилася у веденні чиновників і поповнювалась доходами імператорських провінцій [8, c. 31].
Неоднозначним видається трактування поняття «фіск» в зарубіжних виданнях правових словників. Так, в словнику Blacks law dictionary fisc (fiscal) вживається при позначенні скарбниці, грошей, доходів, адміністратора доходів [9, c. 477].
У сучасній юридичній літературі під фіском розуміється сама держава як суб’єкт у відносинах
з приводу державного майна. Так, Д. В. Вінницький зазначає, що фіск – це публічно-територіальне
утворення, що виступає в публічно-правових майнових відносинах з приватними особами, наділене при цьому правомочністю здійснювати присвоєння права власності на майно, передане йому
зазначеними приватними особами в рамках названих відносин [10, c. 241]. Г. А. Воробей пропонує дещо інше трактування досліджуваного поняття, розглядаючи фіск як основу державних доходів, які забезпечують державу коштами для виконання своїх різнобічних і різноманітних функцій
і завдань [11, с. 24]. Таким чином, аналіз доктринальних джерел дозволяє говорити про існування
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різних трактувань поняття «фіск», що обумовлено, перш за все, відсутністю його легальної дефініції. Поняття ж «фіскальний» як похідне від слова «фіск» розуміється в науці фінансового права
як категорія, що стосується адміністрування доходів, в тому числі і державних, за участі держави,
прямої чи опосередкованої. Поняття ж «фіскальна політика» було досліджене як в рамках вітчизняної та зарубіжної правової та економічної наук. Для початку пропонуємо проаналізувати декілька
визначень «фіскальної політики», які обґрунтовані в економічній науці.
Безпосередній зв’язок з фіскальною політикою мають видатні постаті Дж. М. Кейнса та кейнсіанці (А. Пігу, Р. Харрод, Е. Хансен). На їхню думку, зміст фіскальної політики полягає в управлінні у певних цілях сукупним попитом за допомогою маніпулювання податками, трансфертами
та урядовими закупівлями [12, c. 285].
На нашу думку, тaке визначення є штучно звуженим у відповідності до особливостей кейнсіанської теорії, що, в свою чергу, не дозволяє чітко і конкретно детермінувати, які саме цілі необхідно досягти фіскальній політиці та на кого покладається управління попитом і в чому саме
виявляється (за допомогою яких інструментів здійснюється) управління попитом. Також варто
відзначити, що воно ігнорує інші важливі особливості фіскальної політики, як-то акумулювання
державних коштів (що буде досліджене нижче), та штучно звужує визначення фіскальної політики
саме до управління попитом.
Деякі зарубіжні вчені-економісти під фіскальною політикою держави розуміють постійне втручання держави в економічні процеси та явища з метою регулювання їх перебігу [13, c. 90]. Аналізуючи таке визначення, можемо зробити висновок, що ототожнення фіскальної політики з втручанням держави в економічні процеси також має певну некоректність з точки зору теоретико-правової
науки. Такий підхід до визначення не надає можливості чітко окреслити інструменти, за допомогою яких держава здійснює такий вплив, що, на нашу думку, є некоректним та не дозволяє відокремити фіскальну політику від інших видів державної політики, адже держава здійснює втручання
в економіку за допомогою різних засобів та інструментів, що не завжди знаходяться у фіскальній площині. Наприклад, держава здійснює монетарні заходи (валютна інтервенція або девальвація), що не коректно включати до змісту фіскальної політики, а можливо відносити до монетарної
політики, хоча за їх допомогою держава здійснює втручання в економічні процеси.
Деякі вчені економісти вважають, що фіскальна політика – це політика уряду, яка стосується обсягів урядових закупівель, трансфертних платежів і податків [14, c. 90]. Під фіскальною політикою
розуміють також процес змін у системі оподаткування, урядових видатках для того, щоб: по-перше,
зменшити коливання ділових циклів; по-друге, сприяти швидкому зростанню економіки з високою
зайнятістю та без високої неконтрольованої інфляції [15, c. 389].
Поширеним є також визначення фіскальної політики, як урядового впливу на економіку через
оподаткування, формування обсягу й структури державних витрат із метою забезпечення належного рівня зайнятості, запобігання та обмеження інфляції, згубного впливу циклічних коливань
[16, c. 690].
Наведені вище визначення містять в собі ті явища та категорії, які охоплюються поняттям
«фіскальна політика». Однак, на нашу думку, вони є фрагментарними та потребують більш ретельного аналізу та доповнення. Для цього згадуємо вчених, які обґрунтовують більш широке визначення. Так А. В. Бондар вважає, що сукупність заходів, які уповноважені органи держави реалізують
з метою зміни державних видатків, оподаткування, надання пільг, субсидій, трансфертних платежів
для регулювання економічних показників, підтримання високого рівня зайнятості і попередження
росту цін, і є фіскальною політикою [17, c. 87]. На нашу думку, найбільш вдалим визначенням
фіскальної політики є її розуміння, як діяльності уряду в галузі оподаткування, державних витрат,
державного бюджету, що має на меті забезпечення зайнятості населення та вирішення економічних проблем в країні [18, c. 235]. Таке визначення, як нам видається, вдало окреслює, в чому саме
полягає діяльність держави в сфері фіскальної політики. Однак, спроба обмежити цілі фіскальної
функції лише питаннями зайнятості та вирішенням економічних проблем не відображає реальних
цілей та завдань, які вирішуються державою в сфері фіскальної політики.
Таким чином, можна зробити висновки, що в більшості дослідження категорії «фіскальна
політика» в аспекті економічної науки має фрагментарний та несистемний характер. Однак, аналізуючи такі дослідження, можливо зробити висновок, що вплив на економіку з боку держави є спільною ознакою, яку виокремлюють більшість вчених-економістів при визначенні поняття «фіскальна
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політика». Ми погоджуємось з таким підходом та, на нашу думку, така ознака поняття «фіскальна політика» може бути включена до змісту поняття «фіскальна політика» як категорії теоретико
правової науки.
Окремо, на нашу думку, варто проаналізувати підходи до визначення «фіскальної політики», які були сформовані в науці фінансового права. Ми розуміємо, що такі визначення будуть
мати в собі особливості, що обумовлюються предметом фінансового права, однак ми вважаємо,
що їх аналіз може дозволити виокремити узагальнюючі змістовні характеристики, що можуть бути
включені до визначення «фіскальна політика» для цілей теоретико-правової науки.
О. В. Ракул пропонує наступне визначення фіскальної політики, як сукупності заходів, які проводять органи державної влади щодо формування й реалізації дохідної та видаткової складових
державного бюджету з метою ефективного виконання державою своїх функцій [19, c. 50]. Аналізуючи її визначення, розуміємо, що автор зосереджується на категорії бюджету та його виконанні
в межах визначення фіскальної політики. Вважаємо логічним та доцільним зазначити, що фіскальна політика спрямована на забезпечення виконання державою своїх функцій, що є характерним
як для галузевого визначення «фіскальної політики», так і для теоретико-правового.
Таким чином, серед науковців-правників існує думка, що фіскальна політика є заходами,
що здійснює держава в рамках своєї діяльності. Наприклад, фіскальна політика розглядається
як сукупність заходів держави у сфері оподаткування та державних витрат шляхом впливу на стан
господарської кон’юктури, перерозподілу національного доходу, нагромадження необхідних ресурсів для фінансування соціальних програм [20, c. 4].
В той же час існує визначення фіскальної політики, що розуміється як сукупність фінансових
заходів держави по регулюванню доходів і витрат бюджету з метою досягнення певних соціально
економічних цілей суспільства, виконання найважливіших функцій держави [21, c. 828]. На думку
І. І. Кучерова, податкова політика є сукупністю здійснюваних державою (муніципальними утвореннями) заходів, спрямованих на забезпечення своєчасної та повної сплати податків і зборів в обсягах,
що дозволяють надати їй необхідного фінансування [22, c. 4]. Аналізуючи позицію Л. І. Дідківської та Л. С. Головко, можливо зробити висновок, що в їх розумінні фіскальна політика виступає
як поєднання бюджетної та податкової політики [23, c. 101].
Таким чином, домінуючим підходом до визначення фіскальної політики в фінансовому праві
є її розуміння як впливу на економіку держави та застосування державою різних правових і економічних інструментів, а саме податків та зборів, та діяльність державних та місцевих органів
влади з їх встановлення і подальшого акумулювання.
Беручи до уваги викладені вище підходи до визначення «фіскальна політика», вважаємо за потрібне проаналізувати такий аспект поняття, як координація фіскальної політики та інших видів
державних політик (монетарної, грошово-кредитної політик тощо). Як зазначалось вище, фіскальна політика полягає саме у впливі на економіку. На нашу думку, узгодження дій державних органів,
що спрямовані на управління економікою, дозволяє досягти потрібних економічних показників
більш ефективно. За допомогою заходів в рамках фіскальної політики держава забезпечує стійкість
власних фінансів та контролює інфляцію саме через координацію з інщими заходами монетарної
політики. Оскільки Україна є соціальною державою з економікою, що розвивається, то, на нашу
думку, важливою є стабільність державних інститутів та здатність держави в особі центробанку
керувати інфляцією, що притаманна під час кризових явищ країнам, які розвиваються, що забезпечується державним впливом на економіку. Таким чином, забезпечення ефективності заходів впливу
держави на економіку є важливою складовою діяльності держави. Схожу думку висловлює керівництво НБУ, що підкреслює важливість координації фіскальної та монетарних політик [24].
В рамках цього дослідження ми розуміємо фіскальну функцію держави на сучасному етапі,
як напрямок діяльності держави, спрямований на акумуляцію державних коштів, створення право
вих, економічних та соціальних умов для отримання таких коштів державою в майбутньому, забезпечення прав і свобод всіх учасників правовідносин в ході діяльності з акумуляції державних
коштів, забезпечення функціонування соціальної складової держави та забезпечення рівних економічних і соціальних можливостей.
Порівнюючи поняття фіскальної функції держави та фіскальної політики, вважаємо за потрібне виділити такий спільний аспект, як взаємодія держави з національною економікою. Здійснення впливу держави на економіку за допомогою регулювання податків та зборів є елементом змісту
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фіскальної політики. В той же час створення економічних умов для акумуляції коштів за допомогою
податків та зборів, як важелів економічного регулювання є частиною фіскальної функції держави.
На нашу думку, з точки зору загальнотеоретичної науки, фіскальна політика реалізує ті завдання
та напрями, що обумовлені змістом фіскальної функції шляхом здійснення впливу на економіку
та співвідносяться між собою як частина та ціле.
Висновки. Таким чином, з точки зору теорії права, «фіскальна політика» - це вплив держави на
економіку через регулювання податків та обов’язкових платежів, а також їх координація з іншими
засобами впливу держави на економіку, що полягає у встановленні та виконанні податків та зборів
з подальшою акумуляцією коштів.
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Немченко К. С. Фіскальна політика держави: доктринальний рівень пізнання
У статті на доктринальному рівні розглянуто питання особливостей змісту фіскальної політики. Під час дослідження було проаналізовано світові та вітчизняні підходи до поняття фіскальної політики. Було здійснено аналіз
ключових ознак поняття «фіскальна політика», що існують в економічній науці та науці фінансового права. Досліджено поняття «фіскальна політика» на доктринальному рівні та встановлено основні аспекти співвідношення понять «фіскальна політика» та «фіскальна функція держави» у загальнотеоретичній науці. Було зазначено,
що домінуючим підходом до визначення фіскальної політики в фінансовому праві є її розуміння як впливу на економіку держави та застосування державою різних правових і економічних інструментів, а саме податків та зборів,
та діяльність державних та місцевих органів влади з їх встановлення та подальшого акумулювання. Водночас, автор зазначає, що з точки зору загальнотеоретичної науки, фіскальна політика реалізує завдання та напрями,
що обумовлені змістом фіскальної функції шляхом здійснення впливу на економіку та співвідносяться між собою
як частина та ціле. Водночас, з точки зору теорії права, «фіскальна політика» – це вплив держави на економіку
через регулювання податків та обов’язкових платежів, а також їх координація з іншими засобами впливу держави
на економіку, що полягає у встановленні та виконанні податків та зборів з подальшою акумуляцією коштів.
Ключові слова: фіскальна політика, держава, фіскальна функція держави, політика.
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Nemchenko K. S. The fiscal policy of the state: the doctrinal level of knowledge
The specific nature of fiscal policy is considered on doctrinal level within the article. In this research local and international
approaches to determination of fiscal policy were analyzed and studied. We performed the analysis of key elements of term
of fiscal policy in economic theory and finance law science. There is a part of research devoted to the definition of fiscal
policy stated on doctrinal level and there was determined the correlation between fiscal policy and fiscal function of state
from the perspective of legal theory. The author researched that the main approach to determination of fiscal policy
in finance law science is understanding it’s as an influence of state on national economy and application different legal
and economic tools in particular taxes and duties and activities of authorities in the field of implementation of such taxes
and further accumulation of funds. The author proves that the major part of research within economic studies in the field
of fiscal policy is not systematic and non-comprehensive. However, based on the analysis stated in the article it is possible
to make a conclusion that influence on economy is core feature of fiscal policy determined by the majority of researchers
in economic science. Thus, it is possible to include this feature to the definition of fiscal policy for the purpose of legal
theory. At the same time, the author considers that from the perspective of legal theoretical science fiscal policy implements
tasks and directions determined by nature of fiscal function of state through influence of economy performed by taxes
and duties and fiscal policy correlates with fiscal function of state as a part and whole. On the other hand, for the purpose
of legal theoretical science fiscal policy is an influence of state on national economy with regulation of tax and duties
and its coordination with other tools of governmental influence on economy in particular in establishment of taxes
and duties and further accumulation of relevant funds.
Keywords: State, Fiscal Policy, Fiscal function of state, policy.
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ПРАВОВА ДОКТРИНА ЯК ДЖЕРЕЛО
ЮРИДИЧНОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ
В ПРОЦЕСІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
Постановка проблеми. Обов’язковою ознакою сучасної правової держави є не лише визнання та декларування прав людини, а й реальне їх забезпечення та захист. Ідея прав людини, будучи закріпленою в багатьох міжнародних нормативних актах, на сьогодні розглядається як дієвий
критерій демократичності та легітимності держав, виступає ідеологічним базисом для розробки
нових, як національних, так і міждержавних правових документів. Однак, в процесі правозастосування, зокрема судами, виникає багато труднощів щодо правильної аргументації рішення по справі,
оскільки нормативні джерела не завжди дають однозначну відповідь. В таких випадках на допомогу приходить саме правова доктрина.
Питання про віднесення правової доктрини до джерел права викликає гострі наукові дискусії
вже не одне десятиліття. В сучасних умовах інтеграційних процесів, зближення та уніфікації євро
пейських правових систем необхідність переосмислення існуючих теоретичних підходів актуалізується з новою силою.
Термін «доктрина» походить від грецького «doxa» та українською перекладається як гадка, думка, погляд; плід уяви, примара; слава, пошана, репутація; очікування, сподівання [1, с. 98]. Як бачимо, доволі різноманітні смисли, які набувають то негативного забарвлення, як щось несвідоме
та уявне, то свідчать про цілком реальний результат раціонального мислення. Очевидно, що з точки зору юридичної термінології, правова доктрина має специфічне призначення та змістовне навантаження, обумовлене особливостями правової дійсності.
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Аналізуючи історичний контекст, можемо стверджувати, що доктрина тривалий час відігравала значну роль в системі джерел права. Зокрема, в римському праві, коли судді зобов’язані були
враховувати думку п’яти авторитетних юристів – Папініана, Павла, Ульпіана, Модестініана та Гая,
відповідно до закону про цитування (lex Allegatoria), і в епоху Відродження, коли значний вплив
мало положення communis opinio doctorum (загальна думка вчених). Цікаво, що і в деяких сучасних правових системах, навіть тих, які не є релігійними, доктринальні джерела займають провідне
місце. Так, у Бразилії та Португалії вирок суду може розходитися з записаними правилами тільки
за умови, що на це було отримано згоду всієї юридичної спільноти, яка включає суддів, професорів
та адвокатів [2, с. 131]. Однак, все ж правова доктрина, як правило, не визнається формальним
джерелом права в більшості держав. І тут виникають слушні питання: чи варто взагалі вимагати
офіційного визнання правової доктрини в якості джерела права? Яким чином це повинно відбутись? Прийняттям однойменного закону? Вочевидь, що ні. Відповідь слід шукати в обґрунтуванні
природи самої правової доктрини.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні питання доктрини в праві були предметом дослідження праць багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема Є. П. Євграфової,
М. В. Кармаліти, С. І. Максимова, О. О. Зозулі, М. Є. Мочульської, Н. М. Оніщенко, І. В. Семеніхіна,
M. Van Hoecke, H. Berman, R. David, М. Є. F. Shecaira та ін. Проте на сьогодні формування загальноприйнятого визначення цієї категорії як серед науковців, так і серед практиків досі триває. Особливої уваги вимагає встановлення ролі правової доктрини в процесі захисту прав людини, оскільки
вона виступає основним джерелом пошуку належних аргументів суб’єктами правозастосування.
В зв’язку з цим, метою статті є визначення місця правової доктрини в системі джерел права та
обґрунтування її значення в процесі захисту прав людини як легітимної основи юридичної аргументації.
Основні результати дослідження. Розпочинаючи аналіз правової доктрини, не можна залишити поза увагою комплексне дослідження І. В. Семеніхіна, в якому правова доктрина визначається
як зумовлена характером правової культури суспільства цілісна і логічно узгоджена сукупність
визнаних юридичною (насамперед академічною) спільнотою ідей та наукових поглядів на право,
що є основою професійної правосвідомості і концептуальним підґрунтям нормотворчої, правозастосовної, правотлумачної діяльності [3, с. 34]. Такий підхід підкреслює безпосередній зв’язок
доктрини з юридичною наукою, що не викликає у нас заперечень.
Натомість, існує чимало питань, які все ж потребують відповіді. По-перше, з якого моменту
певна ідея, концепція чи погляд на право може вважатись доктринальною? Чи можна в такому разі
вважати процедурою визнання публічний захист дисертаційних досліджень, адже рішення приймається членами спеціалізованої вченої ради, які і представляють юридичну академічну спільноту? На наше переконання, такого факту не достатньо. Проблема полягає в об’єктивності оцінки
результатів наукових досліджень у вітчизняній науці, оскільки відсутні більш-менш чіткі і прозорі
критерії в цій сфері. Західна юриспруденція використовує різноманітні індекси цитування, що опосередковано свідчить про авторитетність того чи іншого наукового джерела, існують неформальні
переліки авторитетних серед суддів книг юристів (books of authority) [3, с. 34]. Хоча в судовій практиці чимало рішень, в яких наявне безпосереднє посилання на думку авторитетних науковців.
По-друге, специфіка повноважень Конституційного суду України ставить питання про можливість формулюванням доктринальних положень в його рішеннях, які є авторитетними для практикуючих юристів. Чи такі рішення є лише відтворенням узагальненої актуальної наукової доктрини?
Відкритим на сьогодні також залишається питання про закріплення обов’язкового посилання на
конкретне наукове джерело суб’єктами правозастосування в процесі аргументації рішення. З цього приводу Н. М. Оніщенко зазначає, що ступінь врахування наукової доктрини при вирішенні судових справ залежить від самої правової системи, її генезису, системи джерел права, ментального
правового розвитку [4, с. 27-26].
Проблему обов’язковості правової доктрини в своїй науковій статті порушує Є. М. Черних. Автор приходить до висновку, що обов’язковість правової доктрини – це питання, що розв’язується
у площині юридичної методології. Відкидаючи традиційні аргументи юридичного позитивізму,
які часто використовуються при поясненні авторитетності джерел права виключно внаслідок їх офіційного державно-владного характеру, вчений зазначає, що обов’язковість доктрини виявляється
у пом’якшеному варіанті переконливості, як сила авторитету, за якою стоїть значне представництво знавців права; це сила не наказу, а сила раціональності й наукової переконливості [5, с. 27].
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Такий підхід ще раз засвідчує необхідність подолання пануючого становища позитивістської методології у вітчизняній юриспруденції, яка на сьогодні не відповідає концепції верховенства права
та потребам юридичної практики. На нашу думку, доктрина є джерелом права в кожному випадку,
коли суб’єкти правотворчості чи правозастосування використовують наукові концепції, ідеї, погляди при прийнятті юридично значимих рішень. Конституція України в ст. 129 проголосивши,
що «суддя є незалежним та керується верховенством права», фактично закріпила обов’язковість
використання правової доктрини в процесі правозастосування. Оскільки де, як не в доктринальних
джерелах, можна знайти пояснення змісту справедливості, рівності, свободи, концептуальних основ прав людини, та й власне верховенства права, що повинні становити основу юридичної аргументації при прийнятті рішень?
В цьому відношенні показовою є постанова Попаснянського районного суду Луганської області
в справі № 423/369/17, яка є беззаперечним прикладом нерозривного взаємозв’язку правової доктрини та юридичної практики. Суддя при обґрунтуванні рішення виходив із доктринального тлумачення справедливості, діяв в межах верховенства права, а не закону. Зокрема, було наведено окрему думку судді Верховного суду США Стівена Брайера по справі Petrella v. Metrogoldwyn-Mayer,
Inc., et al.: Правові системи містять доктрини, які допомагають судам уникнути несправедливості,
яка могла б виникнути, якщо б правові норми застосовувалися суворо в кожному випадку, незалежно від того, наскільки незвичними є обставини. Природа справедливості, як давно зауважив
Арістотель, полягає у виправленні закону, коли він є дефектним через свою універсальність [6].
Наведена цитата, на нашу думку, дуже влучно позначає призначення правової доктрини в практичній юридичній діяльності як інтелектуальної основи професійного юридичного мислення. Постійна еволюція концепції прав людини, розширення переліку та змісту окремих прав потребують відповідного доктринального забезпечення правозастосовчої діяльності. Ухвалюючи рішення,
суддя при обґрунтуванні певної правової позиції має право посилатись не лише на національне
законодавство, але й використовувати результати наукових праць, висновки Конституційного Суду
України тощо. В той же час важливою стає проблема визнання легітимності рішень, обґрунтованих
на основі таких доктринальних підходів.
Якщо виходити з тези, що право є продуктом соціуму, виразом суспільного уявлення про справедливість, то сама суспільна воля і буде первинним джерелом права. Неважливо, яка з офіційних
форм права переважає в тій чи іншій правовій системі, вона повинна бути легітимізована (визнана)
суспільством, внаслідок чого наділяється високим ступенем авторитетності. До речі, саме на авто
ритетність та переконливість як основні ознаки правової доктрини вказують дослідники цієї категорії [3, с. 31]. Авторитет в даному розумінні зовсім не пов’язаний із примусовими засобами
забезпечення з боку держави, а базується саме на основі логічної обгрунтованості, доцільності,
практичної значущості.
Юридичний позитивізм при характеристиці джерел права використовує категоричну формулу:
правом визнаються лише ті норми, які встановлені та санкціоновані державою, а все інше, відповідно, правом не є. За таких умов правова доктрина і не могла бути визнана джерелом права. Однак, в сучасних умовах держава поступово втрачає монополію на творення правових норм,
до цього процесу все активніше долучаються недержавні суб’єкти та організації. Це пояснюється
невизначеністю як об’єктивною якістю, що іманентна більшості правових норм. За справедливим
зауваженням Ф. Шауєра, навіть найбільш точні правила завжди потенційно є неточними, внаслідок
нашого недосконалого знання про всесвіт та наших обмежених можливостей передбачати майбутнє [7, с. 36]. Аналізуючи правову норму, необхідно розрізняти її текстуальний вираз та її актуальний зміст. Правова доктрина, як більш динамічне явище в порівнянні з офіційним правовим регулюванням, здатна сформулювати алгоритми пошуку актуального змісту норми права в контексті
її застосування.
Р. Познер наголошує, що закон не може бути автономним, оскільки його практичне застосування повинно бути розширене за рахунок включення неюридичних матеріалів і також включати методи наукового та гуманістичного аналізу, для поглиблення наших знань про правову систему [8].
Висновки. Виходячи із тенденцій еволюціонування правової регламентації в напрямку деформалізації та децентралізації, феномен юридичної доктрини можливо пояснити, використовуючи
диференційований підхід до джерел права, розрізняючи «жорстке право» (hard law) та «м’яке право» (soft law). Концепція «м’якого права» традиційно використовується в межах міжнародного пра-
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ва та характеризує правила поведінки, які не мають чітко визначених обов’язків і санкцій, а їх дотримання забезпечується виключно авторитетністю суб’єктів створення. За аналогією правову
доктрину можливо розглядати як неформальне авторитетне джерело права, що є інтелектуальною
основою юридичного мислення та аргументації, формується в межах юриспруденції і являє собою
сукупність науково обґрунтованих ідей, концепцій, поглядів, в яких сформульовані ефективні моделі та стандарти вирішення актуальних проблем юридичної практики.
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Николина К. В. Правова доктрина як джерело юридичної аргументації в процесі захисту прав
людини
Стаття присвячена визначенню місця правової доктрини в системі джерел права та обґрунтуванню її значення
в процесі захисту прав людини як легітимної основи юридичної аргументації.
Автором наголошується на декількох суперечливих моментах, які потребують остаточного вирішення. Зокрема, відсутнє розуміння, з якого моменту певна ідея, концепція чи погляд на право може вважатись доктринальною.
В даному випадку можливо використати досвід західної юриспруденції, яка використовує різноманітні індекси
цитування, що опосередковано свідчить про авторитетність того чи іншого наукового джерела, а також неформальні переліки авторитетних серед суддів книг юристів. Відкритим на сьогодні також залишається питання про
закріплення обов’язкового посилання на конкретне наукове джерело суб’єктами правозастосування в процесі аргументації рішення. На думку автора, доктрина є джерелом права в кожному випадку, коли суб’єкти правотворчості
чи правозастосування використовують наукові концепції, ідеї, погляди при прийнятті юридично значимих рішень.
Правова доктрина, як більш динамічне явище в порівнянні з офіційним правовим регулюванням, здатна сформулювати алгоритми пошуку актуального змісту норми права в контексті її застосування.
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Николина К. В. Правова доктрина як джерело юридичної аргументації в процесі захисту прав людини
Автор висловлює думку, що феномен юридичної доктрини можливо пояснити використовуючи диференційований підхід до джерел права, розрізняючи «жорстке право» (hard law) та «м’яке право» (soft law). Відповідно,
правову доктрину можливо розглядати як неформальне авторитетне джерело права, що є інтелектуальною основою юридичного мислення та аргументації, формується в межах юриспруденції і являє собою сукупність науково
обґрунтованих ідей, концепцій, поглядів, в яких сформульовані ефективні моделі та стандарти вирішення актуальних проблем юридичної практики.
Ключові слова: правова доктрина, права людини, джерела права, юридична аргументація.

Nуkolуna K. V. Legal doctrine as a source of legal argumentation in the process of human rights protection
The article is devoted to determining the place of legal doctrine in the system of sources of law and substantiating its
importance in the process of protection of human rights as a legitimate basis for legal argumentation. An analysis of current
scientific research suggests that today there is no single unified perception of the category of legal doctrine among both
legal theorists and law enforcers.
The author points out a number of conflicting points that need to be finally resolved. In particular, there is no
understanding from which point an idea, concept or view of law can be considered doctrinal. In this case, it is possible to use
the experience of Western jurisprudence, which uses a variety of citation indices, which indirectly testifies to the authority
of one or another scientific source, as well as informal lists of authoritative among judges of books of lawyers. Also open
today is the question of securing binding reference to a specific scientific source by law enforcement entities in the process
of reasoning of the decision.
According to the author, the doctrine is a source of law in every case where law-makers or law-makers use scientific
concepts, ideas, views when making legally significant decisions. The Constitution of Ukraine in Art. 129 by declaring
that «the judge is independent and governed by the rule of law», in fact, enshrined the obligation to apply legal doctrine
in the law enforcement process. In making its decision, a judge, when substantiating a certain legal position, has the right
to refer not only to national legislation, but also to use the results of scientific papers, the findings of the Constitutional
Court of Ukraine, etc.
At the same time, the problem of recognizing the legitimacy of decisions based on doctrinal approaches is important.
Based on the thesis that law is a product of society, an expression of the public perception of justice, then the public will
itself will be the primary source of law. No matter which of the official forms of law prevails in a particular legal system,
it must be legitimized (recognized) by society, and therefore endowed with a high degree of authority. When analyzing
a legal rule, it is necessary to distinguish its textual expression and its actual content. Legal doctrine, as a more dynamic
phenomenon than official legal regulation, is able to formulate algorithms for finding the actual content of a rule of law
in the context of its application.
Given the tendencies in the evolution of legal regulation in the direction of deformation and decentralization, the
phenomenon of legal doctrine can be explained using a differentiated approach to sources of law, distinguishing between
«hard law» and «soft law» (soft law). By analogy, legal doctrine can be considered as an informal authoritative source
of law, which is the intellectual basis of legal thinking and argumentation, formed within the jurisprudence and represents
a set of scientifically sound ideas, concepts, views, which formulate effective models and standards for solving current
problems of legal practice.
Keywords: legal doctrine, human rights, sources of law, legal argumentation.
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ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ
ПРАВ ЛЮДИНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Постановка проблеми. Людина, її життя та здоров’я є найвищою соціальною цінністю. Міжнародна дипломатія, надзвичайно чутливе мистецтво управління глобалізаційними викликами,
для вирішення яких потрібно спрямовувати ресурсний потенціал на синергію об’єднуючого начала.
Таким «центром комунікативної єдності» міжнародного співтовариства, в особі Європейського Союзу, є права людини. Сьогодення постійно нагадує нам, наскільки світові інтеграційно-дезінтеграційні процеси знаходять свій динамічний розвиток, а ключові питання міжнародного порядку денного стрімко наповнюються транснаціональними ознаками. Пошук ефективних механізмів захисту
прав людини – це постійний, еволюційно-цивілізаційний процес всього людства, одним із наслідків якого, маємо потужне об’єднання країн ЄС, які, не зважаючи на свою індивідуальну специфіку,
скооперувались задля сприяння у будівництві єдиного, безпекового простору на континенті.
Міжнародний тенденційний контекст тісно переплетений із політичним та законодавчим буттям
України, яка прагне стати невід’ємною частиною Європейського Союзу. Одним із ключових «домашніх завдань» нашої держави, є поступова імплементація фундаментальних підходів взаємної
комунікації, а також гармонізацій нормативно-правового забезпечення. Крім того, досвід окремих
країн ЄС, в питаннях юридичних гарантій прав людини, після відповідної адаптаційної діяльності
компетентними суб’єктами, може бути корисним для реформаційних конфігурацій в Україні. Більше того, здобутий інформаційний багаж – це чудовий, науково-пошуковий інструментарій, наявності можливих, державницьких недоліків у регулюванні суспільних відносин. Саме тому тематичне дослідження прав людини на прикладі країн Європейського Союзу надзвичайно актуальне
для реалізації в Україні амбітних, державотворчих завдань.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Доктринальний орієнтир наукового студіювання
окресленого диспуту, представлений такими відомими особистостями: Е. Говард, А. І. Дмитрієв,
О. В. Єгоров, О. В. Зінченко, О. В. Кресін, Н. М. Оніщенко, О. В. Петришин, О. Д. Тихомиров,
C. В. Шевчук.
Мета статті прослідковується в наступному: дослідити на прикладі Федеративної Республіки
Німеччини, Королівства Бельгії та інших країн ЄС, через призму прецедентної практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), співвідношення проблематики прикладного застосування інструментарію протидії загрозам національної, громадської безпеки, забезпечення концепції
«спільного проживання», як елементу «захисту прав та свобод інших людей» та дотримання таких
прав людини: недоторканість приватного життя та особистої кореспонденції; гарантування свободи засобів масової інформації; право на ефективний засіб юридичного захисту; право на свободу
вияву своєї релігії чи переконань; право на свободу вираження поглядів; право на свободу асоціацій, а також дискримінація реалізації зазначених вище прав людини.
Методи та процедури дослідження, обумовлені цільовим алгоритмом даної статті та згенеровані в такій послідовності: загальнонаукові методи (аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування,
логічний, діалектичний); спеціально-прикладні методи (техніко-юридичного аналізу, тлумачення,
системний, порівняльно-правовий метод).
Основні результати дослідження. У багатьох державах по всьому світу, на жаль, Європа,
не є виключенням, трапляються випадки обмеження, порушень прав людини. Правозахисників,
журналістів, блогерів та інших людей, які активно долучаються до правозахисної роботи, залякують, гноблять і тим самим суттєво перешкоджають їх діяльності щодо захисту прав людини.
З усіма, хто стверджує, що права людини і безпека, права людини та економічний розвиток суперечать один одному, ми не погоджуємось. Якщо прагнемо формувати більш мирний, справедливий світ, то в такому разі, нам потрібно з повагою відноситись до прав людини. Поряд із за-
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хистом цивільних, політичних прав, більш важливими стають економічні, соціальні та культурні
права. Права жінок, права дітей, економічна справедливість, людські умови праці в усьому світі,
доступ до освіти, подолання дискримінації – наполягати на вирішенні цих питань необхідно не
лише в Женеві, Нью-Йорку та Брюсселі, а також в таких соціально-суспільних осередках, як: сім’я,
школа, громадські організації [1]. Бербель Кофлер, як Уповноважений уряду Федеративної Республіки Німеччини з питань політики в галузі прав людини та гуманітарної допомоги, чітко окреслила виклики сьогодення, які наділені спекторальною питомою вагою в тому числі на теренах
Європейського Союзу. Можемо констатувати наступне: порушення прав людини, болюча проблема
не лише для конкретно-персоніфікованої держави, вона, є цивілізаційним опонентом всьому людству. Насправді, омбудсмен ФРН підняла ряд глибинних дилем: насильство проти правозахисників
з мотивів їхньої професійної діяльності, співвідношення інститутів прав людини із суспільною
безпекою та економічним розвитком. Проблематика такого ґатунку вбирає в себе особливі показники вагомості з огляду на терористичну загрозу, міграційні, фінансово-економічні кризові явища,
транснаціональну злочинність. Дійсно, заходи уповноважених органів влади із охорони, захисту
прав людини, можуть передбачати певні незручності, різноманітні обмеження для потенційного
суб’єкта правовідносин. Проте, застосування такого інструментарію має грунтуватися на таких
фундаментальних принципах: об’єктивна необхідність, розумність, адекватність, співрозмірність.
В рамках екстраполювання позиційних поглядів Бербель Кофлер на практично-прикладний сегмент, через призму юридичних гарантій, як обов’язку зафіксованого державою з охорони та захисту
прав людини, цікаво проаналізувати справу ЄСПЛ «Габріель Вебер і Цезар Річард Саравія проти
Німеччини» від 29.06.2006 [2]. Даний кейс стосується декількох положень Закону про обмеження
таємниці листування, пошти й телекомунікацій від 13.08.1968 («Закон G-10») із змінами, внесеними відповідно до Закону про боротьбу зі злочинністю від 28.10.94. Насамперед, мова йде про
розширення повноважень Федеральної розвідувальної служби, у межах так званого стратегічного
моніторингу, який спрямований на збір інформації, шляхом прослуховування телефонних перемовин з метою виявлення та запобігання серйозним загрозам Федеральній Республіці Німеччина,
таких, як: збройний напад на її територію, міжнародні терористичні атаки, інші тяжкі злочини.
Заявники працювали журналістами в німецьких та закордонних ЗМІ, висловлювали занепокоєння
з приводу того, що стратегічний моніторинг може бути використаний стосовно приватних осіб,
з метою запобігання проведенню ефективних журналістських розслідувань. На думку скаржників,
деякі положення Закону про боротьбу зі злочинністю порушили їхнє право на недоторканність:
приватного життя, кореспонденції (ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція); порушення свободи преси (ст. 10 Конвенції); знищення даних у поєднанні
із неповідомленням про обмеження таємниці телекомунікацій, а також, в деяких випадках, виключення подібних справ з судового розгляду (ст. 13 Конвенції) [2].
Аргументи суддів ЄСПЛ ґрунтуються на таких тезисах, «при зіставленні інтересів національної безпеки держави-відповідача та права заявника на повагу до його особистого життя, констатуємо наступне, національні органи влади, наділені достатньо широкою свободою вибору засобів
для досягнення законних цілей захисту держави. Проте, у зв’язку з небезпекою того, що застосування заходів моніторингу може підірвати та/або знищити демократію під приводом її захисту,
судді ЄСПЛ мають пересвідчитись в дійсній наявності адекватних, ефективних гарантій проти
зловживань. Така оцінка залежить від багатьох обставин конкретної справи: характер, масштаби, тривалість можливих обмежувальних заходів та підстави для їхнього санкціонування; засоби
правового захисту, надані національним законодавством (наприклад, cправа «Класс та інші проти
Німеччини»)» [2]. За виняткових обставин, в межах діючого міжнародно-національного законодавства, деякі права людини, можуть бути обмежені. Права людини – це не інтульгенція на вседозволеність. Кожна людина, зобов’язана поважати закон, правила суспільного правопорядку на основі
яких функціонує індивіалістично-специфічний соціум країни, в якій вона тимчасово або постійно
проживає. Ми переконані, в контексті даного диспуту, законодавець кожної держави світу, зокрема
Європейського Союзу, через інструментарій юридичних гарантій, повинен забезпечити виконання фундаментального завдання – виробити прогресивні, результативні важелі протидії зловживань з боку органів державної влади, місцевого самоврядування та їхніх владних, посадових осіб.
Адже ключова загроза для прав людини, не безпосередня законодавча норма, яка дозволяє реалізувати обмежувальні заходи, а власне, суб’єктивний фактор її імплементації.
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На думку суддів ЄСПЛ, підстави для задоволення скарг відсутні, оскільки заявники не надали докази відносно порушення щодо них вищезазначених норм Конвенції. Крім того, стратегічний моніторинг відповідає законодавчому контексту, який надає значні гарантії проти зловживань, а саме, «перед застосуванням заходів стратегічного моніторингу, має бути виконана низка
обмежувальних умов: 1) можливе санкціонування даних заходів, має місце щодо тяжких злочинів;
2) стратегічний моніторинг у справах про фальшивомонетництво за кордоном, виправданий, лише
за умови загрози фінансовій стабільності Німеччини; 3) санкція на спостереження може бути видана у випадку відсутності інших можливостей, засобів для встановлення необхідних фактичних
обставин або якщо такий процес буде набагато більш складним завданням; 4) cанкція на спостереження може бути видана тільки на підставі мотивованої заяви керівника Федеральної розвідувальної служби або його заступника. Рішення про моніторинг затверджує федеральний міністр,
який уповноважений на такий функціонал Канцлером ФРН або у відповідних випадках, вищою
посадовою особою землі з дозволу Парламентської наглядової ради. Далі міністр повинен одержати попередній дозвіл від Комісії G-10; 5) тривалість проведення стратегічного моніторингу обмежено часовими рамками у три місяці, які можуть бути пролонговані лише на підставі нової заяви, за умови недосягнення цілей, визначених в санкції на спостереження; 6) моніторинг повинен
бути негайно припинений, якщо досягнуті цілі спостереження або проведення відповідних заходів
вже не актуально; 7) особисті дані, виявлені Федеральною розвідувальною службою, повинні бути
позначені, як отримані в процесі стратегічного моніторингу. Відповідно до вимог Закону G-10,
такі відомості потрібно використовувати виключно за правилами їхнього цільового призначення. Зібрані дані потрібно знищити, як тільки вони, перестають бути потрібними для досягнення
поставлених цілей [2]. Таким чином, на прикладі Федеративної Республіки Німеччини, зроблено
спробу проілюструвати оцінку дієвості юридичних гарантій захисту: персональних даних, особистого та приватного життя, свободи ЗМІ, з боку суддів ЄСПЛ.
На нашу думку, досліджуючи актуальні питання прав людини в межах законодавства країн Євро
пейського Союзу, потрібно звернути увагу на тематичну плюралістичність заборони громадянам
даної територіальної юрисдикції носити головні убори, які повністю або частково приховують обличчя. Справа в тому, що під такі обмеження, зокрема, потрапив традиційний одяг жінок, які сповідують іслам. Мова йде про паранджу (бурка) та нікаб. Проблематика окресленого контексту має
ряд глибинних, структурно-системних комплектуючих, особливо на фоні кризових процесів ЄС
в політичному, етнічному, міграційному вимірі, а саме: право кожної людини на свободу релігії;
питання мультикультуралізму; соціальна та гендерна рівність; демократичні засади сучасного суспільства; безпековий фактор.
Відповідно до ст. ст. 1, 2 Закону Франції «Про заборону приховувати обличчя у публічному
просторі» від 11.10.2010 за № 2010-1192 (набрав чинності 11.04.2011.), прийнятий Національною асамблеєю та Сенатом, беручи до уваги Рішення Конституційної Ради Франції від 07.10.2010
№ 2010-613DC, «ніхто не може в публічному просторі носити одяг, призначений для приховування його обличчя. Публічний простір – автомобільні дороги загального користування, місця, відкриті для громадськості та публічних заходів. Заборона не застосовується відносно одягу, який
дозволений законодавством для таких цільових призначень: стан здоров’я, професійні потреби,
спорт, вечірки, мистецтво, традиційні заходи. За невиконання заборони передбачена адміністративна (штраф у розмірі до 150 євро)» [3], а також кримінальна відповідальність, «кожен, хто змушує
одну чи декількох осіб, шляхом погроз, насильства, примусу, зловживання владою, чи виходячи
зі своєї статі, приховувати власне обличчя, – карається позбавленням волі на строк до одного року
та до штрафу в розмірі 30 000 євро. Те саме діяння, вчинене щодо неповнолітніх, – карається позбавленням волі на строк до двох років та до штрафу в розмірі 60 000 євро (ст. 225-4-10 Кримінального кодексу Франції, в редакції від 24.03.2020)» [4]. Така імперативна диспозиція законодавця
Франції, яка знайшла поступове відзеркалення в публічних дискусіях, нормативних ініціативах,
законодавчих документах загальнодержавної та/або регіональної юрисдикції «Австрії, Бельгії,
Болгарії, Хорватії, Німеччини, Латвії, Нідерландів» [5], Італії, Іспанії, Данії, Швейцарії, викликає
посилений суспільно-політичний резонанс та потребує фахового аналізу на предмет присутності
багатовекторних порушень прав людини.
Окреслений практично-прикладний конгломерат актуальності представленої проблематики потребує подальшого дослідницького екскурсу в царину прецедентної практики ЄСПЛ. У таких кей-
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сах, як С.А.С. проти Франції від 01.07.2014, Белкасемі та Оусар проти Бельгії від 11.07.2017 (остаточне 11.12.2017), Дакір проти Бельгії від 11.07.2017 (остаточне 12.11.2017), заявниками були
жінки, які сповідують іслам. Ініціатори судового процесу, стверджували, що відповідні законодавчі
норми, націлені на заборону носити в громадських місцях одяг, який повністю або частково приховує обличчя, та передбачають адміністративні, кримінальні санкції, насправді продиктовані ідеєю
накладення табу відносно традиційно-релігійного вбрання мусульман, а саме, паранджа (бурка) та
нікаб. Заявниці переконували, що відносно них порушено ряд конвенційних прав людини, зокрема:
право на повагу до свого приватного життя; право на свободу вияву своєї релігії чи переконань;
право на свободу вираження поглядів; право на свободу асоціацій; принизливе поводження з ними
та дискримінація реалізації зазначених вище прав людини за такими ознаками, як: стать, релігія,
етнічне походження. Уряди Франції, Бельгії аргументували необхідність даних законодавчих вимог, виходячи з потреб громадської безпеки; «захисту прав та свобод інших людей» шляхом забезпечення «поваги до мінімального набору цінностей відкритого та демократичного суспільства»;
поваги до людської гідності, гендерної рівності між чоловіками та жінками. На думку більшості
суддів ЄСПЛ, які розглядали згадані справи, «не може бути встановлено, що оскаржувана заборона
необхідна в демократичному суспільстві для забезпечення громадської безпеки», однак, вона «пропорційна цілі, що переслідується, а саме збереження умов «спільного проживання», як елементу
«захисту прав та свобод інших людей».
Висновки. Девіаційні процеси в царині прав людини, на жаль, мають свою згубну присутність
на теренах багатьох країн світу. Європейський Союз не є виключенням з даного тенденційного
контексту. Проте кожний потенційний інцидент можливого порушення, невизнання, оспорювання
законних прав, інтересів людини повинен бути об’єктивно, ретельно досліджений із використанням індивідуально-персоналізованого підходу. Глобалізаційні виклики, такі, як: тероризм; протидія незаконному обігу наркотиків, зброї; торгівля людьми; фінансово-економічні злочини; випадки
непростого, криміногенного осередку; різноманітні екстраординарні прояви, які потребують запровадження надзвичайної ситуації, надзвичайного, військового стану, потребують адекватних,
співрозмірних дій з боку уповноважених суб’єктів державної та місцевої влади. Адже всі ми, не залежно від національності, юридико-правового зв’язку з державою свого постійного або тимчасово проживання, релігійних вірювань, професійної зайнятості та інших ідентифікаційних ознак,
зацікавлені в розбудові безпечного для всіх і кожного світового правопорядку. В даному контексті,
особливу увагу потрібно звертати на суб’єктивний фактор, а також можливі випадки протиправних, посадових зловживань окремими його представниками. На нашу думку, досвід країн Європейського Союзу в галузі ствердження прав людини надзвичайно корисний для сучасного етапу
державотворення України.
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Новіцький В. В. Політико-правові механізми захисту прав людини через призму країн Європейського
Союзу
Автор статті досліджує проблематику охорони, захисту прав людини на прикладі таких країн ЄС, як: Німеччина, Франція, Бельгія. В контексті глобалізаційних викликів сьогодення проаналізовано ряд непростих політико
правових питань. В першу чергу, мова йде про співвідношення інституту прав людини із міжнародними, національними заходами суспільної безпеки та збереження, удосконалення позитивної, міжособистісної комунікації.
Даний тематичний контекст простудійовано через призму прецедентної практики ЄСПЛ.
Ключові слова: права людини, юридичні гарантії, безпека, приватне життя.

Novitskyi V. V. Political and legal mechanisms for the protection of human rights through the lens
of the European Union countries
The author of the article, first of all, draws attention to the current problems of protection and protection of human
rights, which unfortunately are traced within the territorial jurisdiction of the European Union. Such problem is quite well
demonstrated by Berbel Koffler, as the Commissioner of the Government of the Federal Republic of Germany on human
rights and humanitarian aid policy. Indeed, the Ombudsman of Germany has raised a number of deep dilemmas: violence
against human rights defenders on the grounds of their professional activity, the relation of human rights institutions with
public security and economic development. In fact, these questions, in varying percentages, are equally relevant to many
countries in the world.
In the outlined context, the case of the European Court of Human Rights «Gabriel Weber and Caesar Richard Saravia
v. Germany» of 29.06.06 was analyzed. Actually, this case covers directly the issues of human rights and national security
of Germany. Grounds for initiating this case have arisen in connection with the legislative provisions of the Law of Germany
on the Restriction of the Secret of Correspondence, Mail and Telecommunications of 13.08.68 («Law G-10»), taking
into account changes made under the Anti-Crime Act of 28.10.94, which extend the powers of the Federal Intelligence
Service, within the so-called strategic monitoring. It is about collecting information by listening to telephone conversations
in order to identify and prevent serious threats to the Federal Republic of Germany, such as: armed attacks on its territory,
international terrorist attacks, other serious crimes.
According to the applicants who worked as journalists, strategic monitoring can be used against individuals to prevent
effective journalistic investigations. In view of these suspicions, the applicants argued that they had violated the human
rights guaranteed by the Convention, such as the right to privacy and correspondence, the violation of press freedom,
and the right to an effective remedy. The ECHR Judges, having examined the circumstances of the case, concluded that
there were no grounds to satisfy the complaints on the basis of the following arguments: 2) German legislation, as part
of strategic monitoring, is endowed with adequate and effective safeguards against abuse by authorized entities.
In addition, the article analyzes the multi-vector issue of banning citizens of some European Union countries from
wearing hats that completely or partially hide their faces. The fact is that, under such restrictions, in particular, the
traditional clothing of women adherents of Islam has fallen. It is a «burqa» and a «niqab». The presented study is mainly
based on the legislative practice of France, Belgium, which provides for administrative as well as criminal penalties
for non-compliance with the stated prohibition. In such cases as S.А.С. France, Belkacemi and Oussar v. Belgium, Dakir
v. Belgium, the applicants, alleged that they had violated the human rights guaranteed by the Convention, including:
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the right to respect for their private life; the right to freedom of expression of one’s religion or belief; the right to freedom
of expression; the right to freedom of association; humiliating treatment and discrimination against the enjoyment
of the abovementioned human rights. According to most ECHR judges, who have dealt with the said cases, the disputed
prohibition is not necessary in a «democratic society for public safety» but its main task is to preserve the conditions
of «cohabitation» as an element of «protection of the rights and freedoms of others». In the context of this debate, attention
was paid indirectly to such EU Member States as: Austria, Bulgaria, Croatia, Germany, Latvia, the Netherlands, Italy,
Spain, Denmark, Switzerland.
Keywords: human rights, legal guarantees, security, privacy.
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ЯСНІСТЬ І ЧІТКІСТЬ ЗАКОНОДАВЧИХ ПОЛОЖЕНЬ
ЯК ВИМОГА ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ
Постановка проблеми. Вимоги до чіткості і ясності положень нормативних актів є обов’язковою умовою до нормотворення. Найчастіше цю вимогу вважають вимогою законодавчої техніки.
Для забезпечення ясності і чіткості нормативних актів розроблено процедурні вимоги до створення
і прийняття нормативного акта, що передбачає залучення науковців, практиків, філологів, громадськості до роботи над формулюванням законодавчих положень. Незважаючи на ці процедурні заходи, після прийняття і введення в дію нормативного акта нерідко виникають закиди щодо нечіткості
і неузгодженості його положень, неясності формулювань і двозначності висловлювань. Виникнення такої ситуації загрожує невизначеності у цілій групі відносин, і за роки незалежності України
неодноразовими були звернення до Конституційного Суду України з метою розтлумачити положення
нормативного акта, що містить перелічені недоліки. Питання ясності і чіткості нормативного припису виходить далеко за межі звичайних правил законодавчої техніки, оскільки після введення в дію
будь-яка норма законодавства взаємодіє у правовому регулюванні з уже чинними положеннями.
І це той випадок, коли одна норма здатна спотворити усе існуюче правове поле, що регулює певну
групу відносин. Надто важко виправити помилки щодо ясності і чіткості законодавчих формулювань
тоді, коли вже сформована правозастосовна і судова практика. Тому проблема ясності і чіткості формулювань нормативно-правового акта пов’язана не тільки з чистотою юридичної мови, а і суттєво
впливає на захист прав і свобод людини, від неї залежить те, наскільки правова норма досягне своєї
мети правового регулювання, наскільки ідея, закладена законодавцем, буде втілена в життя.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання чіткості і ясності законодавчих положень
у своїх працях висвітлювали П. Гуйван, Н. Артикуца, О. Мусиченко. Дослідження принципу право
вої визначеності у своїх роботах проводили П. Рабінович, Ю. Матвеєва, С. Погребняк, В. Панкратова та інші.
Метою даної статті є розкриття зв’язку між правовою визначеністю як принципом права та вимогою ясності і чіткості законодавчих норм.
Основні результати дослідження. Так як мова виступає основним засобом комунікації людей, передачі інформації, почуттів, вираження думок, мова нормативних актів виступає засобом
доведення до суб’єктів правового регулювання правових приписів. Як стверджував Рене Декарт
ще у XVII столітті: «Уточніть значення слова і ви позбавите світ від половини непорозумінь та помилок». Відповідні вимоги до норм права були сформульовані ще у перших відомих джерелах
права, зокрема у Дигестах Юстиніана, де стверджувалось, що право може і повинно бути визна-
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ченим. Відходячи від суто нормативістського підходу до розуміння права, можна стверджувати
наступне: через мову нормативного акта здійснюється вплив, регулювання правовідносин таким
чином, щоб уявлення про правомірність, справедливість і дотримання невід’ємних людських прав
було втілене у нормативному акті і через його загальнообов’язковість і нормативність реалізовувалось на практиці. Право не обмежується законодавчими формулюваннями, однак через мову
нормативноправового акта воно доноситься до адресата. В повсякденному житті, керуючись принципом законності, ми можемо підтвердити правомірність або неправомірність власної поведінки
тільки з посиланням на правову норму – як прийнято говорити, на «букву закону». А тому зрозумілість і чіткість законодавчих формулювань дає можливість оцінити правомірність власної поведінки в конкретній ситуації, з одного боку, і відповідність сформульованих законом положень
конституційним положенням, загальним принципам права, визнаним міжнародним стандартам
забезпечення прав і свобод людини. Як складова ясність і чіткість положень нормативних актів
розглядається як вимога правової визначеності – загального принципу права.
Аналізуючи загальні принципи права Європейського Союзу, О. Юхимюк зазначає, що принцип
правової визначеності відноситься до загальних принципів європейського права ще з 1970-х років
[9, с. 54]. Принцип правової визначеності розуміють у широкому і вузькому сенсі. У якому б розумінні не розглядався зазначений принцип – як визначеність нормативно-правових актів (під час
правотворчості) або як визначеність не лише на етапі правотворчості, а і правозастосування, – одним
із перших завдань реалізації цього принципу вважаємо дотримання зрозумілості, несуперечливості
правових приписів, виражених у нормативно-правових актах [7, с. 149]. Зрозумілість, чіткість і ясність є, так би мовити, вихідною, первинною умовою зрозумілості. Адже без її дотримання неможливим є і застосування правової визначеності у повсякденному житті, неможливість встановити зміст
правової норми, зміст правового положення, нормативного правила виключає можливість визначеності, однозначності, несуперечливості правозастосування. Отже, ясність і чіткість є необхідним
елементом правової визначеності, однак не вичерпується ним і не зводиться виключно до нього.
Семантичний зміст правової визначеності вже був предметом дослідження автора, зокрема досліджувались особливості термінологічного використання цього поняття, стверджувалось, що право повинно бути семантично визначеним, а зміст нових понять, які вводяться у науковий обіг,
і їх значення повинно бути уніфікованим. Однак у статті увага приділялась семантичній визначеності самого принципу, а наразі існує проблема більш широкого дослідження однієї з його вимог,
зокрема, вимоги чіткості і ясності законодавчих норм [8].
В Україні правова визначеність є недослідженим принципом, зміст якого переважно розкривається через зв’язок з принципом верховенства права. Натомість питання, пов’язані з цим принципом,
є актуальними для України, що підтверджується активним посиланням на нього у судовій практиці.
Наприклад, у рішенні Конституційного Суду України № 5-рп/2005 від 22.09.2005 зазначається, що із
конституційних принципів рівності і справедливості випливає вимога визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає
необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі. Відповідне формулювання також продубльовано у рішенні цього суду № 3-рп/2016 від 08.06.2016.
Питанням належного формулювання положень нормативних актів приділялась увага ще радянськими вченими. Вони підкреслювали зв’язок між формою і змістом нормативного положення
і вказували на необхідність дотримання максимальної відповідності між ними. «Офіційний державний документ (закон, указ, декрет, постанова тощо), який зосереджує і закріплює правові норми, є виявом зовнішньої форми існування змісту правової норми. Формальна визначеність права
виступає в якості носія змісту і звідси необхідного доповнення до його нормативності» [1, с. 94-95].
Аналізуючи вимоги до нормативно-правових актів у проєкті Закону України «Про нормативно
правові акти», зокрема, вимогу відсутності повторів у законодавстві в межах одного чи різних
нормативно-правових актів, внутрішньої узгодженості, логічної побудови, ясності, чіткості, стислості, компактності і послідовності, зрозумілості, І. Шутак зазначає: «закони пишуть не для юристів, а для звичайних людей, тому їх зміст повинен бути зрозумілий. Процес тлумачення відбувається переважно у свідомості людини у вигляді різних внутрішніх інтелектуально-вольових операцій
(з’ясування вимог норм), які знаходять вираження ззовні (роз’яснення) у вигляді інтерпретаційного
акта, юридичної поради» [11]. Це положення визначає зв’язок між приписом норми права і його
адресатом, адже тими, хто втілює ці норми у життя, є громадяни, застосування правових положень має бути органічним, природним, звичним і однозначним для пересічних громадян. Зрозумі-
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лий закон формує впевненість у громадян, що відносини врегульовані в однаковий для всіх спосіб,
а правові ситуації будуть вирішені прогнозовано.
В ході нормотворчої і правозастосовної практики для забезпечення доступності і зрозумілості
нормативно-правового акта були сформульовані наступні правила: викладати текст просто і дохідливо, доступними для розуміння словами, уникати вживання вузькоспеціалізованих термінів
в законодавчих актах, адресованих широкому колу громадян; не створювати надто довгих речень
і громіздких синтаксичних конструкцій; не зловживати реченнями з кількома ярусами підрядності;
уникати негативного або заперечного формулювання, що містить частку «не»; забезпечувати мовну загальнодоступність не на шкоду юридичній точності, уникати вживання вузькоспеціалізованих
чи професійних термінів або надавати їм визначення чи пояснення [2]. Значно ускладнює розуміння положень нормативного акта також велика кількість відсилочних норм, що заважає формуванню
цілісного уявлення про правовий припис.
Наявність невизначеного закону може створити більше перешкод, аніж його відсутність. Оскільки за відсутності нормативного регулювання в дію вступають інші суспільні регулятори – норми
моралі, принципи справедливості і доброчесності, звичаї ділового обороту тощо. Маючи невизначений закон, учасники суспільних відносин прагнуть віднайти в ньому прихований зміст, вдаються
до самовільного тлумачення і, як наслідок, виникає суперечлива правозастосовна практика. Такий закон не тільки не виконує свого основного призначення – регулювати суспільні відносини,
визначати межі правомірної поведінки. Як зазначав К. Горобець, «авторитетність права полягає
у тому, що йому надають перевагу перед іншими можливими підставами для дій, які можуть виникнути під час реалізації того чи іншого життєвого плану» [3, с. 11]. У системі соціальних норм
право часто виступає як вище правило, маючи власні уявлення, перебуваючи під впливом норм
моралі чи релігійних норм, людина залишає останнє слово за правовою нормою, якою керується
беззаперечно, без роздумів над її правильністю. Тобто громадяни керуються не власними уявленнями, бажаннями чи баченням, а приймають існуюче правило, визнають його обов’язковість і керуються ним. Відсутність такого авторитету викликає неповагу до букви закону, створює умови для
розвитку тіньових відносин, коли легше, простіше і зрозуміліше двом контрагентам порозумітись
без використання правових механізмів. Така загрозлива ситуація спричиняє негативний вплив на
стан соціально-економічних відносин, не кажучи вже про правові проблеми. Отже, загроза від недотримання принципу правової визначеності щодо ясності закону є значно серйознішою, аніж просто невизначеність щодо регулювання конкретної правової ситуації або помилка у законодавчому
формулюванні. «Вирішальне значення в сенсі гарантування визначеності норми права надається
не буквальному її змісту, а якісним характеристикам правових приписів», – зазначає П. Гуйван
[4, с. 133]. Автор розглядає проблему ясності, на перший погляд, суто технічну, глибоко, оскільки
«визнання того, що закони можуть мати різну міру ясності, потягло б за собою ще одне визнання –
закони можуть мати різний ступінь ефективності, неясний законодавчий акт фактично менше є законом, ніж ясний... очевидно, що заплутане і непослідовне законодавство може зробити законність
недосяжною без несанкціонованого внесення змін, які саме послаблюють законність» [4, с. 134].
На підтримку цієї думки виступає і Н. Артикуца. «Помилки законотворця можуть негативно
вплинути на правосвідомість і праворозуміння громадян, викривити уявлення про справедливість,
рівність громадян перед законом, демократичні та гуманістичні принципи, викликати зневіру
і навіть неповагу до закону (законодавчої влади, держави, яка встановлює «несправедливі або дефектні закони»)». Серед параметрів якості нормативно-правового тексту автор називає офіційний
характер, максимальну точність і однозначність, зрозумілість і ясність викладу, стислість, стандартизованість, сувору нормативність, логічність, стилістичну однорідність, емоційно-експресивну
нейтральність, відсутність індивідуально-авторських рис [2, с. 47].
Вище вже зазначалось, що питання про те, що незрозумілий і нечіткий закон створює умови для
його довільної інтерпретації, для самовільного пошуку його істинного змісту. А у випадку, коли
таке самовільне тлумачення здійснюється суб’єктом, наділеним владними повноваженнями, взагалі мова йде про свавілля чи перевищення повноважень. Однак у процесі інтерпретації слід пам’ятати, що норма, зміст якої незрозумілий, не є відокремленою від інших правових норм, є частиною
системи правового регулювання, тому її інтерпретація має відбуватись з врахуванням існуючих
загальних положень права, норм Конституції, правових принципів та правових понять. Як зазначає В. Косович, нормативна інтерпретація принципів, які закріплені у нормативно-правових актах, має відбуватися відповідно до доктринального розуміння основоположних принципів права
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з урахуванням галузевої специфіки нормативно-правових актів [5, с. 7]. За умов, коли положення
норми сформульовані чітко і зрозуміло, імперативно або в диспозитивний спосіб, однак зі зрозумілими варіантами поведінки, це суттєво спрощує розуміння для пересічних громадян, які не мають фахової юридичної освіти. Саме тому чіткість і зрозумілість припису не викликають потребу
у подальшому зануренні у правові тонкощі тих, для кого це не є професійною діяльністю. Нормативна інтерпретація все ж має здійснюватись фахівцем відповідної галузі, які володіють необхідними знаннями і використовують юридичну термінологію. Про це у своєму дослідженні зазначала
Ю. Матвеєва «Якщо правова визначеність у правових системах загального права не забезпечується
за допомогою ясності, чіткості та доступності законодавчих положень, вона досягається судовою
діяльністю шляхом аналогічного застосування подібних рішень суду, а також дотриманням правил
належної правової процедури – процесуальних аспектів та принципів судового розгляду» [6, с. 35].
Неналежну якість і чіткість правових положень пов’язує з проблемою неналежного виконання
нормативно-правових актів В. О. Панкратова: «однією з причин неналежного виконання нормативноправових актів є їх невизначеність, відсутність практики уточнення положень, які викликають труднощі. Чинне законодавство потребує удосконалення, у зв’язку з чим особливу актуальність набуває
конкретизація юридичних норм, яка значною мірою забезпечує точність, визначеність та узгодженість
нормативно-правових актів» [10, с. 36]. Оскільки право складає розгалужену і взаємоузгоджену систему правових норм, будь-які правовідносини врегульовуються рядом правових положень і норм.
Правовий статус особи, територіальні особливості, ступінь правових зв’язків визначаються загальними положеннями законодавства. Тому для правозастосування важливим є взаємозв’язок правових
приписів, які як злагоджений механізм мають працювати, забезпечуючи правопорядок.
Висновки. Ясність, чіткість і недвозначність правових положень є вимогою правової визначеності, однак не зводиться виключно до неї. Для забезпечення ясності і зрозумілості нормативних
формулювань можна виділити засоби, умовно поділивши їх на дві групи: засоби лінгвістичного
характеру, які визначають зрозумілість і доступність тексту для сприйняття загалом – простота
речень, уникнення повторів, тавтологій, нагромаджень синтаксичних конструкцій, надмірне використання заперечень тощо; та ті, які ускладнюють саме юридичний текст – вживання іншомовних
термінів, надмірне вживання суто юридичної термінології і скорочень, великої кількості відсилочних норм, що не дають цілісного розуміння юридичного тексту. Відсутність ясності і чіткості
викликає неоднозначність у правозастосуванні, створює умови для спотворення істинного змісту
правової норми, мета, яку переслідував законодавець, залишається недосягнутою, правова визначеність втрачається. Відсутність правової визначеності у вигляді чіткості і ясності правових приписів наносить шкоду авторитету права як регулятора суспільних відносин.
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Огнев’юк Г. З. Ясність та чіткість законодавчих положень як вимога правової визначеності
Стаття присвячена висвітленню однієї з вимог правової визначеності – вимоги ясності і чіткості законодавчих
положень. Стверджується, що питання ясності і чіткості нормативного припису виходить далеко за межі звичайних
правил законодавчої техніки, вона визначає, наскільки зміст правової норми визначений зрозуміло для пересічних
громадян, наскільки правова норма досягне мети правового регулювання і наскільки правильно буде зрозуміла
і застосована. Стверджується, що ясність і чіткість правової норми є складовою принципу правової визначеності,
що підтверджується активним посиланням на нього у судовій практиці. Сформульовано висновок, що зрозумілий
закон формує впевненість у громадян, що забезпечено універсальність правового регулювання, а правові ситуації
будуть вирішені прогнозовано.
Ключові слова: правова визначеність, законодавча техніка, чіткість і ясність норми, передбачуваність.

Ogneviuk G. Z. Clarity and legibility of legal norms as an element of legal certainty
The article analyzes links between the clarity and legibility of legal norms and the legal certainty principle. It is stated
that clarity and legibility are not only the characteristics of legal norms and the requirements of legal technique. It is also
a significant element for the legal certainty principle, which influences on how legal regulation will achieve its goal.
Each legal norm has a content and an external form, the form should be clear and apparent not only to the lawyers
and judges but also to the people, who should understand the content clearly to behave in accordance with it. In case
of uncertainty legal norms are differently applied by people. They are unclear to understand what is prohibited or approved
by law. This leads to the reduction of authority of the legal regulation and stimulates a person to interpret the norm in his
pwn way. The universality and stability of legal regulation reduces thereby.
So clarity and legibility are far from being only the technique characteristics of legal form, they influence significally
the process of application of legal norm. There should be no special education provided for average citizen to understand
the meaning of law, which he is due to obey. In order to provide a full and universe regulation the law should be clear and
understandable. In this case citizens receive predictability and show respect for the law.
Apart from the clarity and legibility legal certainty principle provides accessibility of legal regulation; restriction
of the discretionary powers; binding nature of the court decision; prohibition retrospective action of legal norms and others.
It is underlined that the problem of clarity and legibility of legal act significally influences the protection of human
rights and freedoms and it depends on how legal norm would get the aim of its regulation and in what way the idea
incorporated by the legislator would be realized.
In order to provide clarity and legibility there are two groups of instruments that should be provided – general linguistical
and juridicial. Linguistical instruments includes simplicity of formulation, avoidance of iterance, tautology, accumulation
of syntactic construction, excessive use of denial in formulation of legal norms. The second group – juridical instruments –
provide rare use of specified legal terminology, limited use of reference norms that doesn`t give an integral understanding
of legal rule. Such cases attack legal certainty principle.
Keywords: legal certainty, legal technique, clarity and legibility of norm, predictability.
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ПРАВОВА ДОКТРИНА ЯК ДЖЕРЕЛО
ПРАВА НА СВОБОДУ ТВОРЧОСТІ
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку правової системи України спостерігається
зростання ролі правової доктрини як регулятора суспільних відносин. Значно розширюються сфери її застосування в процесах правотворчості, тлумачення, застосування права.
Ідея інформаційного суспільства є складовою частиною сучасної доктрини права. Інтеграція
української громадськості до Європейського інформаційного суспільства, яке є невід’ємною частиною глобального інформаційного простору, передбачає створення ефективних інституційних
механізмів та розроблення нормативно-правової бази. Серед основних європейських нормативно
правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері побудови інформаційного суспільства,
є Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства від 22 липня 2000 року. У цьому міжнародному договорі зазначено, що інформаційне суспільство дозволяє людям ширше використовувати свій потенціал. Серед загроз становлення глобального інформаційного суспільства Хартія
виокремлює міжнародний розрив в галузі інформації та знань (п. 5), загрозу захисту авторського
права та права на інтелектуальну власність (п. 7) [1].
Доктрина права відіграє визначальну роль у становленні і розвитку концептуальних засад інституту свободи творчості. Наукове співтовариство в межах доктринальних досліджень розв’язує важливі наукові і практичні завдання – починаючи від визначення змісту свободи інформації,
до практичних питань реалізації правомочностей свободи творчості. Доктрина права, виступаючи
в якості ключового поняття концепції права на свободу творчості, тим не менш, залишається одним
із дискусійних і суперечливих явищ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дослідженні автор спирається на результати наукових досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, які вивчали правову доктрину. Це С. Бошно, М. Ван Хоук, Ю. Гаврюсов, Є. Євграфова, М. Ємелін, М. Мочульська, В. Нерсесянц, В. Копєйчиков, Н. Оніщенко, О. Петришин, Р. Пузіков, О. Скакун та ін. У працях цих авторів висвітлено
різні підходи до поняття правової доктрини. Однак, правова доктрина як джерело права на свободу
творчості досі не стала предметом окремого наукового дослідження.
Метою статті є визначити юридичну силу правової доктрини як джерела права на свободу
творчості.
Методи та процедури дослідження. За допомогою загальнонаукових методів дослідження,
зокрема порівняння, сходження від абстрактного до конкретного, абстрагування й конкретизації,
аналізу, аналогії, логічного методу обґрунтовано значення правової доктрини та визначено її роль,
як регулятора творчих правовідносин. У процесі дослідження використано і спеціально-наукові
методи, зокрема формально-юридичний, догматичний та юридико-технічний метод, а також методи герменевтики та правової семіотики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «правова доктрина» є одним із найбільш
дискусійних питань як у теорії права, так і в галузевих дослідженнях. Цей термін є феноменом,
що максимально поєднує наукові дослідження з практикою правотворення й правозастосування. Правова доктрина визначає не тільки ідеологію законотворення і в цілому нормотворення,
а й правозастосовну і правоохоронну діяльність. Вона формується в результаті проведення фундаментальних наукових досліджень, що пов’язані з глибоким і всебічним аналізом сутності державно
правових явищ і процесів.
У довідковій літературі термін «доктрина» (лат. doctrina) означає вчення, зокрема, наукове,
філософське, політичне, військове тощо; його визначають як теорію, систему поглядів, принципів,
світогляд [2, с. 581], [3, с. 751], [4, с. 253]. Отже, термін «правова доктрина» походить від загального, ширшого за змістом поняття доктрини, що традиційно розглядається як вчення.
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Не суперечить загальному визначенню доктрини поняття «правова доктрина», наведене В. Копєйчиковим, який вказує, що це сукупність (система) наукових знань про певне правове явище.
За відповідних умов правова доктрина може бути розвинена у відповідну теорію з більшою чи меншою мірою узагальнення, здебільшого входить у теорію права як складовий елемент [5, с. 275].
Такий підхід акцентує увагу на системі юридичних наукових знань, не зводячи їх до джерел права.
Аналізуючи такий підхід, варто згадати про поняття «концепція» (лат. conceptio – розуміння) – система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів, єдиний, визначальний задум. Головне призначення концепції полягає в інтеграції певного масиву знання, у прагненні використовувати його
для пояснення, пошуку закономірностей [6, с. 38].
Прихильниками такого підходу є багато науковців. Зокрема, Ю. Гаврюсов під доктриною розуміє правові теорії, авторитетні погляди учених-юристів, також визнані наукові праці в галузі права та коментарі до законодавства [7, с. 25]. С. Бошно, вважає, що правова доктрина, перш за все,
є поглядами, що отримали визнання в суспільстві, серед вчених та з боку держави, а наукова праця може стати доктринальною, якщо вона містить практичні рекомендації, коментарі до законо
давства та інших форм права; прогнозує процеси правотворчості й правореалізації; заповнює прогалини законодавства [8, с. 71]. Р. Пузіков вважає, що правова доктрина – це створена юридичною
наукою система поглядів на проблеми правового регулювання суспільних відносин, яка виражена
у формі принципів, презумпцій, аксіом, що є моделлю позитивного права, визначає пріоритетні
напрями, закономірності й тенденції розвитку законодавства, незалежно від факту фіксації її положень у будь-якому документі [9, с. 73].
М. Мочульська, досліджуючи подібні підходи до визначення правової доктрини, називає їх першим типом сучасного розуміння правової доктрини, суть якого полягає у визначенні цієї юридичної категорії у широкому, загальному сенсі без вказівки на можливість її використання як джерела
(форми) права. Визначення характеризується тим, що його представники ототожнюють правову доктрину та правову науку. Такий тип розуміння досліджуваного явища не дає змоги повною
мірою визначити мету, суть, властивості, функції, форми виразу правової доктрини як самостійної
юридичної категорії [10, с. 17].
На наш погляд, не доцільно ототожнюювати правову доктрину та правову науку, адже правовій
науці, залежно від історичного періоду, може бути притаманна депарадигмальність, методологічна недосконалість тощо. Аналізуючи наведені наукові підходи, можна визначити, що їх об’єднує
визначення правової доктрини як самостійної юридичної категорії у розумінні визнаних, авторитетних, науково обґрунтованих поглядів. Отже, перший тип сучасного розуміння правової доктрини, прихильниками якого є В. Копейчиков, Ю. Гаврюсов, С. Бошно, Р. Пузіков та інші, зводиться до авторитетних поглядів вчених-правознавців, що отримали визнання науковців, а також
з боку суспільства. Такий підхід акцентує увагу на системі юридичних наукових знань, не зводячи їх до джерел права. Піддаючи сумніву наведений підхід, слід зауважити, що, на наш погляд,
тут мова може вестись не про доктрину права, а про наукову концепцію, яка цілком може бути
авторитетною, загальновизнаною, але не є загальнообов’язковою. На думку М. Ван Хоука, в основі парадигми правової доктрини лежить вчення про джерела права, тлумачення правових норм
та теорія аргументації [11, c. 197-198]. Згідно з такою позицією, визначення правової доктрини
без характеристики її місця в системі джерел права буде не повною.
О. Петришин зазначає, що сьогодні в системі континентального права доктрина не визнається
джерелом права у формально юридичному значенні, але розглядається як неформальне авторитетне
джерело, що здійснює значний вплив на право. Саме доктрина забезпечує синтез права, його критику, виявлення прогалин у праві, а також сприяє різними способами розробці законодавства. Доктрина належить не до первинних, а до вторинних джерел права [12, c. 156-158]. Підтримуючи таку
позицію, слід відмітити, що відтворення доктринальних положень у змісті формально-юридичних
джерел права свідчить про те, що доктринальні праці, ідеї отримали форму об’єктивізації, визнання державою. І фактичним джерелом права стане закон чи судовий прецедент, у яких втілена право
ва доктрина.
Встановлення певного балансу між поняттям правової доктрини і юридичною силою знаходимо
у визначенні В. С. Нерсесянца, який зазначає, що юридична доктрина – це розроблені й обґрунтовані вченими-юристами позиції, конструкції, ідеї, принципи і судження про право, які в тих чи інших системах права мають обов’язкову юридичну силу [13, с. 401]. Тобто науковець розглядає
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правову доктрину, як обґрунтовані наукові позиції, що можуть мати загальнообов’язкову юридичну
силу, бути джерелом права лише в певних системах права. Передумовою дії джерел права є наявність юридичної сили, нормативності та загальнообов’язковості до виконання.
Переважна більшість українських вчених визначають правову доктрину в аспекті її формально-юридичних властивостей, крізь призму загальнообов’язковості, юридичної сили. Н. Оніщенко визначає правову доктрину як документ, що містить концептуально оформлені ідеї, принципи,
розроблені вченими з метою вдосконалення законодавства та усвідомлені суспільством і визнані
державою як обов’язкові [14, с. 38]. О. Скакун вважає, що правова доктрина зазвичай це акт-документ, який містить концептуально оформлені правові ідеї, принципи, що розроблені вченими
з метою вдосконалення законодавства, усвідомлені (сприйняті) суспільством і підтримується (формалізується) державою [15, с. 221].
Критикуючи такий підхід, Є. Євграфова зазначає, що не можна стверджувати, що доктрина
природного права, маючи значну популярність у суспільстві, особливо серед громадян, є загальновизнаною юридичним середовищем. Наприклад, не має підтримки більшості в спільноті і ліберально-юридична доктрина права, тим не менше вона існує, привертає увагу значного кола юристів, філософів, політологів [16, с. 52-63].
Однак, на наш погляд, у даній дискусії йде мова про підміну понять, праворозуміння і правової доктрини. Автор веде мову саме концепції праворозумінння, для яких юридична сила, загальнообов’язковість не є критерієм розмежування та характеристики. Природно-правова концепція
праворозуміння передбачає, що всі норми права мають ґрунтуватися на певних об’єктивних (природних) засадах, що не залежать від волі людини й суспільства, установлень держави. Концепція
справедливості (ліберально-юридична) є, так само, різновидом праворозуміння.
Більшість російських дослідників визначають правову доктрину через формально-юридичні
властивості, як «систему теоретичних та науково обґрунтованих положень про право, які мають
переконливу силу та прикладне значення, санкціоновані законодавцем або правозастосовцем»
[17, с. 11]. Н. Є. Садохіна визначення доктрини наводить як створені науковими школами положення загального характеру, що отримали підтримку з боку держави і використовуються в правозастосовній діяльності в обґрунтування рішень, які приймаються [18, с. 15]. М. Расолова вважає,
що правова доктрина складається з ідей та висловлювань авторитетних вчених-юристів, які отримують статус обов’язкових до застосування [19, с. 356–357].
Отже, прихильники другого підходу вважають, що правова доктрина – це наукові положення загального характеру, що отримали підтримку з боку наукової спільноти, суспільства і держави та використовуються в правотворчій, правозастосовній діяльності. Поділяючи такий підхід, слід відзначити, що у сфері правотворчої діяльності держави правова доктрина здійснює вплив на суб’єктів
законотворення, які втілюють у законах тенденції, що сформувались у доктрині. У правозастосовній
діяльності юридична сила правової доктрини проявляється при обґрунтуванні рішень, які приймаються. Легітимізація доктринальних положень реалізується через втілення юридичних категорій
і понять, теорій і концепцій, що є формами вираження змісту правової доктрини. Слід визнати,
що відтворення доктринальних положень у змісті законів, судових рішень є визнанням практичної
цінності правової доктрини з боку держави. Визначаючи юридичну силу і загальну обов’язковість
правової доктрини, слід зауважити, що вона є вторинним джерелом права, адже первинним формально-юридичним джерелом у цих випадках стане закон чи судовий прецедент, в яких втілено
доктринальні ідеї, а не правова доктрина.
Цілком обґрунтованим, зважаючи на визначення правової доктрини, видається вживання терміна «доктрина» у назвах юридичних актів президента, парламенту, уряду країни, якими визначаються напрями здійснення заходів впровадження державної внутрішньої і зовнішньої політики.
Ці акти базуються на втіленні юридичних категорій і понять, теорій і концепцій, що є формами
вираження змісту правової доктрини та спрямовані на ті сфери суспільства, які потребують удосконалення або реформування. Базуючись на створених юридичною наукою системі поглядів, яка виражена у формі принципів, презумпцій, аксіом, у таких документах встановлюються основні цілі,
засади, завдання, етапи, строки, заходи, методи їх здійснення тощо. Вони мають загальнодержавне
значення і затверджуються вищими органами державної влади, є загальнообов’язковими.
У сфері права на свободу творчості така практика була втілена, зокрема схваленням Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17 квітня 2002 року
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№ 347/2002, і Доктрини інформаційної безпеки України, затвердженої Указом Президента України
№ 47/2017 від 25 лютого 2017 року.
Національна доктрина розвитку освіти передбачає формування державної політики, яка полягає
у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості. Це концептуальне завдання лежить в основі забезпечення права на свободу
творчості, адже без розвитку творчих здібностей у людини не виникатиме потреби реалізувати
їх, право на свободу творчості буде в площині декларативності. Національна стратегія розвитку
освіти в Україні на період до 2021 року конкретизує основні шляхи реалізації концептуальних ідей
та поглядів розвитку освіти, визначених Національною доктриною розвитку освіти [20].
Система теоретичних та науково обґрунтованих положень, санкціонована законодавцем, як складова загальної правової доктрини втілена в Доктрині інформаційної безпеки України, яка визначає
національні інтереси України в інформаційній сфері, загрози їх реалізації, напрями і пріоритети
державної політики [21].
У доктрині закріплено, що національними інтересами України в інформаційній сфері є забезпечення конституційних прав і свобод людини на збирання, зберігання, використання та поширення
інформації; забезпечення конституційних прав людини на захист приватного життя; захищеність
від руйнівних інформаційно-психологічних впливів; захист українського суспільства від агресивного інформаційного впливу Російської Федерації, спрямованого на пропаганду війни, розпалювання
національної і релігійної ворожнечі, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом або порушення суверенітету і територіальної цілісності України; збереження і примноження духовних,
культурних і моральних цінностей Українського народу; забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України; зміцнення
інформаційних зв’язків з українською діаспорою, сприяння збереженню її етнокультурної ідентичності; розвиток медіа-культури суспільства та соціально відповідального медіа-середовища; формування ефективної правової системи захисту особи, суспільства та держави від деструктивних пропагандистських впливів; створення з урахуванням норм міжнародного права системи і механізмів
захисту від негативних зовнішніх інформаційно-психологічних впливів, передусім пропаганди; розвиток інформаційного суспільства, зокрема його технологічної інфраструктури тощо.
Висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Правова доктрина – це наукові
положення загального характеру, що отримали підтримку з боку наукової спільноти, суспільства
і держави та використовуються в правотворчій, правозастосовній діяльності. У сфері правотворчої діяльності держави правова доктрина здійснює вплив на суб’єктів законотворення, які втілюють у законах тенденції, що сформувались у доктрині. Легітимізація доктринальних положень
реалізується через втілення юридичних категорій і понять, теорій і концепцій, що є формами вираження змісту правової доктрини. Слід визнати, що відтворення доктринальних положень у змісті
законів, судових рішень є визнанням практичної цінності правової доктрини з боку держави.
Визначаючи юридичну силу і загальну обов’язковість правової доктрини, слід зауважити, що вона
є вторинним джерелом права, адже первинним формально-юридичним джерелом у цих випадках
стане закон чи судовий прецедент, в яких втілено доктринальні ідеї, а не правова доктрина.
Цілком обґрунтованим, видається вживання терміна «доктрина» у назвах юридичних актів президента, парламенту, уряду країни, якими визначаються напрями здійснення заходів впровадження
державної внутрішньої і зовнішньої політики. Ці акти базуються на втіленні юридичних категорій
і понять, теорій і концепцій, що є формами вираження змісту правової доктрини та спрямовані на
ті сфери суспільства, які потребують удосконалення або реформування.
Легітимізація доктринальних положень у сфері права на свободу творчості була реалізована
у Національній доктрині розвитку освіти та Доктрині інформаційної безпеки України. Джерелом
права на свободу творчості є Національна доктрина розвитку освіти в частині створення умов
для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, розвитку творчих
здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості.
Це концептуальне завдання лежить в основі забезпечення права на свободу творчості, адже без розвитку творчих здібностей у людини не виникатиме бажання реалізувати їх, право на свободу творчості буде в площині декларативності.
Встановлення балансу обмежень права на свободу творчості, які зумовлені сучасними реаліями, визначено у Доктрині інформаційної безпеки України, яка передбачає захист українського су-
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спільства від агресивного інформаційного впливу Російської Федерації, спрямованого на пропаганду війни. Як джерело права на свободу творчості доктрина передбачає сприяння збереженню
етнокультурної ідентичності, розвиток медіа-культури суспільства та соціально відповідального
медіа-середовища.
Зважаючи на те, що зазначені акти спрямовані на вдосконалення правових та організаційних засад розвитку освіти, інформаційної безпеки і є дотичними до права на свободу творчості, видається
доцільним у перспективі подальших досліджень та розвідок у цьому напрямі сформувати доктрину
свободи творчості та легітимізувати визнані доктринальні положення у цій сфері.
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Опольська Н. М. Правова доктрина як джерело права на свободу творчості
У статті визначено, що правова доктрина – це наукові положення загального характеру, що отримали підтримку
з боку наукової спільноти, суспільства і держави та використовуються в правотворчій, правозастосовній діяльності. Доведено, що як джерело права, правова доктрина забезпечує синтез права, виявлення прогалин у праві,
використовується у сфері правотворчої діяльності держави, адже у законах втілюються тенденції, які сформувались у доктрині. У правозастосовній діяльності правова доктрина має юридичну силу при обґрунтуванні рішень,
які приймаються. Доведено, що легітимізація доктринальних положень реалізується через втілення юридичних
категорій і понять, теорій і концепцій, що є формами вираження змісту правової доктрини. Встановлено, що у формально юридичному значенні в Україні правова доктрина є джерелом права.
Легітимізація доктринальних положень у сфері права на свободу творчості була реалізована у Національній
доктрині розвитку освіти та Доктрині інформаційної безпеки України. Джерелом права на свободу творчості є Національна доктрина розвитку освіти в частині створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації
кожного громадянина України, розвитку творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості. Це концептуальне завдання лежить в основі забезпечення права на свободу
творчості, адже без розвитку творчих здібностей у людини не виникатиме бажання реалізувати їх, право на свободу творчості буде в площині декларативності.
Ключові слова: правова доктрина, право на свободу творчості, джерела права.

Opoleska N. M. Legal doctrine as a source of rights to freedom of creativity
The article has been informed that the doctrine of the right to legalize the primary role in establishing and developing
conceptual ambushes for the Institute for Freedom of Creativity. It has been established that scholarship between
science and doctrinal attainment is important and important – that is, more often than not, the recognition of freedom
of information, as well as practical powers of freedom of creativity. The doctrine of law, based on the power of the key
concept of the concept of the right to freedom of creativity, is justified, but not less, to be overlooked by one of the discussive and superlative clowns.
It is signified that the legal doctrine is based on a scientific position of an obscene nature, that we have rejected a legal
notice on the side of science, suspense and power, and have the right to law-making and legal duty. It has been clarified
that, as a lawless law, the legal doctrine will protect the synthesis of law, manifested gaps with the right, victorious with
the sphere of law-making and dignity of the state, tendencies are also observed in the laws, with the doctrines being formed.
The right of law has a legal doctrine with legal force in case of ruling, so that I accept. It has been clarified that the legal
principles of doctrinal provisions are realized through the incorporation of legal categories and understand the theory
and concept, and the forms of supremacy of legal doctrines. It has been established that the doctrine of ер dzherel law
is officially formally significant in Ukraine.
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It was justified, calling for the legal doctrine to be adopted, introducing the term «doctrine» in the names
of the president’s legal acts, the parliament, the state ordinance of the country, which are clearly indicated in the state
mandates. These are based on a number of legal categories and understand the theory and concept, in terms of supremacy
of legal doctrine and hidden in these areas of suspicion, in order to require a more complete reform.
Legitimization of doctrinal position in the sphere of the right to freedom of creativity of the Bula was implemented
by the National doctrine of development of the doctrine of informational security of Ukraine. Dzherelom of the right
to freedom of creativity є The national doctrine of developing awareness in part of the development of minds for developing
specialties and creative self-realization of the skin lesion of Ukraine, the development of creative health and self-learning.
As a whole, it is conceptual to lay the foundation of the security of the right to freedom of creativity, even without
developing creative interests in people, it is not necessary to have the right to freedom of creativity, the right to freedom
of creativity will be in the area of declarativeness.
Docity was brought forward from the perspectives of the farthest gains and growth from the whole directly formulate
the doctrine of freedom of creativity and the legitimacy of the doctrinal position in these spheres.
Keywords: Legal doctrine, the right to freedom of creativity, source of law.
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ПРАВОВІ ЗАСОБИ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОТВОРЕННЯ:
ДОКТРИНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ АНАЛІЗУ
Постановка проблеми. Життєдіяльність сучасного суспільства, успішність здійснюваних реформ, забезпечення природних прав людини і можливість урівноваження різноманітних інтересів
і потреб безпосередньо залежить від ефективності процесу правотворення. Не зважаючи на його
поліструктурність і складність, можливо говорити про наявність механізму правотворення, який
складають певні елементи, що забезпечують об’єктивність та дієвість правотворення. Одним з основних завдань української держави у сфері правотворення є приведення національного законодавства та практики його застосування у відповідність до міжнародних стандартів та потреб
сучасного суспільства. Правові засоби є основним інструментом досягнення цієї мети, отже, їх наукове дослідження має як теоретичне, так і практичне значення. Сучасна правова наука приділяє
недостатньо уваги аналізу змісту та сутності категорії «правові засоби», малодослідженість якої
актуалізує необхідність ґрунтовного доктринального дослідження щодо їх місця в механізмі сучасного правотворення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основу теоретичних досліджень категорії «правові
засоби» як основної категорії інструментальної теорії права становлять праці С. С. Алексєєва,
О. В. Малько, К. В. Шундікова та В. А. Сапун, які запропонували обґрунтовані підходи до розуміння категорії «правові засоби». Сучасним дослідженням категорії «правові засоби» активно приділяли увагу такі вітчизняні вчені, як М. В. Буроменський, Д. О. Андреєв, Н. В. Аніщук, Т. В. Волинець, Н. В. Волкова, Ю. В. Гридасов, Н. М. Дятленко, Г. В. Єрьоменко, Л. В. Карабут, В. І. Ткаченко,
Б. В. Кузьменко, М. М. Кузьміна, О. А. Куций, І. І. Митрофанов, О. С. Мірошниченко, Є. Б. Ольховський, О. В. Онуфрієнко, В. В. Пахомов, О. Ю. Салманова, О. О. Степанов, А. М. Чернобай
та інші. Однак, не применшуючи значення праць цих вчених, ми повинні зазначити, що дослідження правових засобів залишаються малочисельними та не забезпечують формування цілісного уявлення про цю категорію. Крім того, приділена ще недостатня увага правовим засобам в контексті
правотворення.
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Мета статті. Дослідити місце правових засобів як складової механізму правотворення.
Основні результати дослідження. З’ясування місця правових засобів у механізмі правотворення потребує обґрунтування їх розуміння на доктринальному рівні. Під правовими засобами О. Зайчук та Н. Оніщенко розуміють норми, суб’єктивні права та юридичні обов’язки тощо,
під правовими способами – дозволи, заборони, зобов’язання, під правовими формами – дотримання, виконання, використання заборони, зобов’язання [1, с. 11]. Л. Удовика та О. Ганзенко вважають, що правові засоби – «ключова категорія інструментальної теорії права і у найбільш загальному розумінні є системою передбачених нормами права методів, способів та прийомів досягнення
приватної чи публічної мети суб’єктами правовідносин. Такий методологічний підхід до вивчення
та сприйняття права дозволяє бачити у будь-якому правовому явищі не просто систему дозволів,
заборон та зобов’язань, а сукупність реальних та дієвих інструментів досягнення приватної чи публічної мети» [2, с. 202]. Тобто поняття «правові засоби» і «правові інструменти» автори вважають
фактично синонімічними.
На думку О. В. Онуфрієнко, правові засоби – це система субстанційних та діяльнісних правових
явищ, за допомогою яких конкретні суб’єкти правовідносин, які поступово набувають характеру інструментальної гри, досягають приватних та публічних цілей. Новаційність запропонованої
О. В. Онуфрієнко дефініції визначається введенням до її понятійного простору ознаки системності,
комплексним обґрунтуванням сучасного цільового призначення правових засобів. Використання категорії «система» підкреслює, по-перше, системотворчий характер правових засобів стосовно
правових цілей і, по-друге, означає, що саме правові засоби виступають окремими реально функціонуючими елементами правової системи в цілому. Цільове призначення правових засобів детермінується виявленою роллю права в суспільствах, що поступово набувають постмодерністського
характеру. Розгляд правовідносин як специфічної інструментальної гри дозволяє підкреслити особливу змагальність, що є властивою правовідносинам за сучасних умов [3, с. 14-15].
Правові засоби правотворення є субстанційними, адже забезпечують створення самої правової
матерії. Так, А. М. Денисова до таких правових засобів (засобів-постанов, інструментів) відносить
зобов’язання, дозволи, заборони, заохочення, пільги, норми права, принципи права тощо, тоді як до
дієвих (засобів-дій, технологій) – акти реалізації права, акти застосування права, акти тлумачення
права і всі процеси юридичної діяльності. Усі правові засоби, на думку вченої, в результаті узагальнення (трансформації) поділяються на правові стимули та правові обмеження. Правовий стимул визначається як засіб формування у суб’єкта необхідної законослухняної поведінки шляхом
створення необхідних умов щодо задоволення суб’єктивних інтересів суб’єкта завдяки виконанню
правових приписів. А правові обмеження – це правовий засіб стримування протиправного діяння, що створює умови для задоволення інтересів уповноваженого суб’єкта і суспільних інтересів
в охороні й захисті [4, с. 191-192].
На нашу думку, найбільш доречно визначити правові засоби як правові явища, що відображаються в інструментах (установленнях) та діяннях (технології), за допомогою яких задовольняються
інтереси суб’єктів права, забезпечується досягнення соціально корисних цілей. В якості правових
засобів виступають норми та принципи права, правозастосовні акти, договори, юридичні факти,
суб’єктивні права, юридичні обов’язки, заборони, пільги, акти реалізації прав тощо [5, c. 381].
Аналіз юридичної літератури підтверджує висновок про те, що науковці надають механізму
правотворення значно ширшого значення, ніж лише як сукупності правових засобів. Так, М. Осипов механізм правотворення визначає як організований комплекс юридичних та не юридичних
засобів, що використовується суб’єктами правотворчості з метою створення, зміни або відміни
діючих норм права та вказує на такі його елементи, як засоби аналізу сучасного стану системи
права; засоби, спрямовані на розробку концепції законопроєкту (концептуальне проєктування);
засоби, направлені на підготовку проектів нормативно-правових актів; засоби внесення проєктів
нормативно-правових актів у правотворчий орган; засоби обговорення проєктів у правотворчому
органі; засоби прийняття законопроєкту в правотворчому органі; засоби підписання і затвердження проєктів нормативно-правових актів, особливості вступу в силу нормативно-правових актів.
На думку М. Осипова, зазначені засоби сприяють здійсненню правотворчих дій і операцій, а також самі є цими правотворчими діями, комбінаціями і операціями, які сприяють досягненню цілі
правотворчості [6]. Зазначимо, що у такому визначенні механізм правотворення максимально поєднаний із правотворчим процесом і є сукупністю видів правової діяльності у цій сфері.
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Механізм правотворення науковцями поділяється на етапи та стадії. Так, С. Дєєв виділяє два
етапи механізму правотворення. Перший етап – це етап попереднього формування державної волі
(підготовка проєкту), який починається із стадії прийняття рішення про підготовку проєкту. Іншими послідовними стадіями є стадія попередніх робіт, що передують складенню тексту проєкту
(виявлення суспільної потреби в нормативному регулюванні відповідної сфери суспільних відносин; аналіз діючого законодавства у цій сфері, вироблення основних положень майбутнього акта);
стадія підготовки початкового тексту проєкту (залучення до цього процесу відомств, науково-практичних закладів, окремих науковців, кваліфікованих юристів-практиків); стадія попереднього обговорення проєкту (головною умовою є всебічність цієї процедури та обов’язковість проведення
правової, фінансової, екологічної та іншої спеціалізованої експертизи).
Другий етап починається з часу, коли робота над проєктом вступає в офіційну фазу і здійснюється самим правотворчим органом. С. Дєєв його визначає як зведення державної волі в закон (діяльність правотворчого органу з розгляду і прийняття нормативного акта). На цьому етапі здійснюються такі стадії: внесення розгляду проєкту в порядок денний засідання; обговорення і офіційне
прийняття проєкту, офіційне оголошення прийнятого нормативного акта [7, с. 109-114].
У науковій літературі наявна проблема розмежування механізмів правотворення і правотворчості. З одного боку, вказує В. Сапун, єдиними для обох категорій є: цілі і завдання цих механізмів
(створення основ нормативно-правового регулювання, правових законів); принципи (демократизм,
гласність, пріоритет прав і свобод людини і громадянина, несуперечливість законодавства, врахування об’єктивних властивостей права та ін.); загальносоціальні правові засоби, їх поєднання
в різних пропорціях у процесі правотворення і правотворчості. З іншого боку, ці механізми є різними явищами правової дійсності. Правотворення в більшій мірі забезпечується загальносоціальним механізмом формування права, яким є: духовні, культурологічні та інші фактори процесу правотворення; рівні та структурні елементи правосвідомості (масового, професійного, наукового)
[8, с. 384].
В якості правових засобів діяльності, пов’язаної з удосконаленням законодавства, В. Риндюк називає: норми права, юридичні терміни і юридичні конструкції, правові акти, модельні нормативно
правові акти тощо. До правових засобів вчений також відносить процесуальні форми здійснення
діяльності: зокрема, сесії та пленарні засідання Верховної Ради України, засідання парламентських комітетів. Кожна діяльність, відзначає науковець, здійснюється у певний спосіб за допомогою
використання певних прийомів, методів, з дотриманням певного порядку дій (певних процедур),
такими способами щодо удосконалення законодавства є правотворча техніка [9, с. 42-43].
Основними елементами механізму правотворення, на нашу думку, є правові засоби (щодо механізму правотворчості ними є регламентована нормативно-правовими актами діяльність уповноважених державних органів із прийняття, зміни, скасування правових норм); нормативно-правові
акти, відповідно до яких здійснюється вказана діяльність; акти застосування права; правовідносини між суб’єктами механізму правотворчості з впорядкування та удосконалення правотворчого процесу. До правових елементів механізму правотворення віднесемо також акти застосування
права, якими визначаються індивідуальні правові акти-волевиявлення (рішення) уповноваженого
компетентного державного органу або посадової особи, які на основі юридичних норм установлюють (змінюють, припиняють) права і обов’язки учасників конкретних правовідносин або міру
відповідальності конкретних осіб за вчинене ними правопорушення.
На нашу думку, кожен етап правотворення складається зі стадій формування права, кожна з яких
вимагає власних правових засобів з метою оптимізації цього процесу.
На першій стадії виникають об’єктивні передумови в правовому регулюванні тих чи інших суспільних відносин. В її межах необхідно визначити ці передумови зацікавленими соціальними групами у формі визначених соціальних вимог, які на цій стадії правотворення виражають потребу
у правовому регулюванні суспільних відносин.
Друга стадія правотворення пов’язана з формуванням самої ідеї проєкту нормативного акта
або іншого офіційного джерела права. На цій стадії правотворення формуються уявлення не тільки
про зміст майбутнього закону, але й про засоби, типи та методи правового регулювання суспільних
відносин.
Нарешті, на третій стадії правотворення спостерігається актуалізація соціальних вимог у формі
завершення ідеї майбутнього нормативного акта, виражена у вигляді пропозицій та вимог щодо
його створення.
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Висновки та пропозиції. Сучасні дослідження теоретичних та практичних проблем правотворення мають бути зосереджені на розвитку та удосконаленні правотворення:
1) впорядкування та усталення правотворення задля зупинення хаотичної роботи з правотворення при нестабільній політичній ситуації. Ці дії вимагатимуть покладення відповідальності
на суб’єктів правотворчості за прийняття та введення в дію нормативно-правових актів;
2) створення визначених стандартів правотворення, що саме зараз набуває особливої актуальності. При цьому слід враховувати, що процес правотворення є складним правотворчим явищем,
що включає в себе певний суб’єктний склад та ряд етапів;
3) експертне забезпечення процесу правотворення, що має принципове значення для покращення його якості, та який допускає участь учених у підготовці проєктів нормативно-правових актів.
Саме на них буде покладено завдання з трансформації волі законодавця у проєкт нормативно-право
вого акта, а також забезпечення спрогнозованості дії та ефективності нормативно-правового акта;
4) посилення координації щодо програмного характеру правотворення, що буде проявлятись
у виробленні єдиної програми розвитку законодавства в певній сфері суспільних відносин;
5) подальша концептуалізація правотворення, що передбачає проведення діяльності на основі
єдиних принципів і правил з метою формування системності законодавчої бази та забезпечення
комплексності правового регулювання;
6) врегулювання правового статусу суб’єктів правотворення, процедурно-процесуальних основ
роботи органів правотворення, правового статусу юридичних документів, що приймаються, порядку уведення їх у дію тощо. Ці дії мають бути спрямовані на збільшення ефективності функціонування правотворчої діяльності.
Перспектива подальшого дослідження даної теми зумовлена широким спектром правових засобів правотворення, необхідністю створення якісної доктринальної основи для продовження процесів правотворення.
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Павлюков І. І. Правові засоби в механізмі правотворення: доктринальний рівень аналізу
У статті проаналізовано підходи до визначення правових засобів та наведено авторське визначення цієї правової категорії. Автор визначає, що механізм правотворення максимально поєднаний із правотворчим процесом і є
сукупністю видів правової діяльності у цій сфері. Окрім того, стаття аналізує етапи механізму правотворення: етап
попереднього формування державної волі (підготовка проєкту), який починається із стадії прийняття рішення про
підготовку проєкту, та етап, коли робота над проєктом вступає в офіційну фазу і здійснюється самим правотворчим
органом. Також автором розглянуто проблему розмежування механізмів правотворення і правотворчості та наведено єдині для обох категорій критерії.
Автор статті доходить висновку, що основними елементами механізму правотворення є правові засоби (щодо
механізму правотворчості ними є регламентована нормативно-правовими актами діяльність уповноважених державних органів із прийняття, зміни, скасування правових норм); нормативно-правові акти, відповідно до яких здійснюється вказана діяльність; акти застосування права; правовідносини між суб’єктами механізму правотворчості
з впорядкування та удосконалення правотворчого процесу. Також, на думку автора, кожен етап правотворення
складається зі стадій формування права, кожна з яких вимагає власних правових засобів з метою оптимізації цього
процесу: на першій стадії виникають об’єктивні передумови в правовому регулюванні тих чи інших суспільних
відносин, тоді як друга стадія правотворення пов’язана з формуванням самої ідеї проєкту нормативного акта або
іншого офіційного джерела права.
Ключові слова: правові засоби, механізм правотворення.

Pavliukov I. I. Legal means in mechanism of law-making: doctrinal level of analysis
The article analyzes the approaches to the definition of legal means and provides the author’s definition of this legal
category. The author determines that the mechanism of law-making is maximally combined with the law-formation process
and is a set of legal activities in this area. In addition, the article analyzes the stages of the law-making mechanism:
the stage of preliminary formation of state will (project preparation), which begins with the stage of decision-making
on project preparation, and the stage when work on the project enters the official phase and is carried out by the law-making
body. Also, the author considers the problem of distinguishing between the mechanisms of law-making and law-formation
and provides common criteria for both categories.
The author of the article concludes that the main elements of the mechanism of law-making are legal means (in relation
to the mechanism of law-making they are regulated by regulations of authorized state bodies for the adoption, amendment,
repeal of legal norms); normative-legal acts, according to which the specified activity is carried out; acts of application
of law; legal relations between the subjects of the law-making mechanism for streamlining and improving the law-making
process. Also, according to the author, each stage of lawmaking consists of stages of law formation, each of which requires
its own legal means to optimize this process: at the first stage there are objective prerequisites in the legal regulation
of certain social relations, while the second stage of law-making associated with the formation of the very idea of the draft
regulation or other official source of law.
Keywords: legal means, mechanism of law-making.
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ПАРТНЕРСТВО БІАРРІЦ: НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ
ТА МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ
Постановка проблеми. Питання гендерної рівності та забезпечення рівних прав і можливостей
для всіх категорій жінок і дівчат на даний час є актуальним для всіх країн світу. З метою покращення ситуації у цій сфері найоптимальнішим методом удосконалення законодавства та моніторингу
його виконання є обмін досвідом. Саме з такою метою було створена платформа гендерної рівності
«Партнерство Біарріц».
Консультативна рада з питань гендерної рівності була створена Прем’єр-міністром Джастіном
Трюдо під час головування Канади в «Великій сімці» у 2018 році. У 2019 році Президент Франції
Еммануель Макрон поновив її. До складу Ради 2019 року входять 35 членів, серед них представники міжнародних організацій, представники громадських організацій, приватних компаній, влади,
журналісти та митці.
Консультативна рада підготувала Звіт із рекомендаціями та надала його Президенту Макрону
у День рівності жінок 23 серпня 2019 року, безпосередньо перед самітом G7 у м. Біарріц. Саме цей
Звіт [1] та Заклик до дій [2] був представлений під час сесії на вищому рівні в м. Біарріц з питань
боротьби з нерівністю.
Консультативна рада у своєму Звіті визначила 79 найкращих законів щодо гендерної рівності
у чотирьох сферах (насильство, економічне зростання, освіта та охорона здоров’я і рівність представлення у політиці та громадському життя) у всіх регіонах світу. Цей документ закликає лідерів
«Великої сімки» та інших країн взяти на себе зобов’язання через «Партнерство Біарріц» прийняти
та впровадити прогресивні законодавчі рамки щодо гендерної рівності, спираючись на його рекомендації у наступних сферах:
– припинення гендерного насильства;
– забезпечення чесної та якісної освіти та охорони здоров’я;
– сприяння економічному зміцненню жінок;
– забезпечення повної рівності між чоловіками та жінками в державній політиці.
Як зазначено у Звіті Консультативної ради, більше 2,5 мільярдів дівчат та жінок у всьому світі
по-різному потерпають від дискримінаційних законів та відсутності правового захисту.
Звичайно, у світі проводиться активна робота задля забезпечення гендерної рівності, саме однією з особливостей «Партнерства Біарріц» є приділення особливої уваги питанню економічної
незалежності жінок. Питання так званих «нежіночих професій» часто обговорюється, проте ряд
професій так і не втратили «чоловічого обличчя». Все частіше ми чуємо від різних організацій,
що жінки самі повинні вирішувати, де і ким їм працювати. Проте стверджувати про наявний факт
гендерної рівності в доступі до професії ще надто рано.
Безумовно, варто відмітити, що у міжнародному та українському законодавстві є ряд позитивних зрушень. Гарним прикладом стала нова патрульна поліція України, яка почала створювати
гендерно збалансовану соціальну рекламу, говорити про права жінок.
Водночас, законодавство все ще містить низку гендерних заборон, в тому числі, прихованих,
які не дають можливості жінками в повній мірі реалізувати свої можливостей у тій професії,
яка їй подобається. Таким чином, проблема рівних можливості, зокрема, в доступі до професії існує та потребує детального вивчення та аналізу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню гендерної рівності приділяли увагу такі
вчені, як Н. Оніщенко, В. Бутенко, Т. Дідич, П. Корнієнко, Н. Пархоменко, Т. Мельник, К. Левченко,
Н. Болотіна, З. Ромовська, А. Олійник, В. Буроменський та інші. Проте відсутні наукові публікації,
які б розкривали особливості «Партнерства Біарріц». Можливо, це спричинено відносно молодим
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віком платформи гендерної рівності, а також відсутністю перекладів текстів Звіту та Заклику до дій
Консультативної Ради. Тому наразі інформації про ініціативу «Партнерство Біарріц» є дуже мало.
Хоча вивчення даного питання є надзвичайно важливим для України.
Підтвердження актуальності згаданого питання є те, що дружина Президента України Олена
Зеленська ініціювала приєднання України до «Партнерства Біарріц» з утвердження гендерної рівності. Про це вона заявила у своїй промові на третьому Українському жіночому конгресі, який
проходив у Києві 10-11 грудня 2019 року, та виступила з відповідним закликом до Президента
та Кабінету Міністрів України.
Крім того, як зазначає у своєму фейсбуці МФО «Рівні можливості/ Equal Opportunities Caucus»,
4 жовтня 2019 року разом з колегами із Секретаріату Кабінету Міністрів, міністерств, міжнародних та громадських організацій опрацьовувались перспективи приєднання України до Партнерства
Біарріц, а також формування «дорожньої карти» для імплементації його рекомендацій.
Однак, потрібно зазначити, що ініціатива приєднання до «Партнерства Біарріц» викликала
ряд дискусії у суспільстві, які в основному були спровоковані закликом Консультативної ради
ратифікувати всі відповідні стандарти гендерної рівності, включаючи Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW), Стамбульську конвенцію, Конвенцію МОП
про насильство та домагання, прийняту в червні 2019 року, та зняти всі можливі застереження
щодо цих інструментів.
Така ініціатива викликала негативні емоції у противників ратифікації Стамбульської конвенції,
які вважають, що цей документ не є таким, що достатньо регулює питання запобігання насильству
стосовно жінок.
В той же час, світове співтовариство вітає ініціативу України приєднатися до «Партнерства
Біарріц». Підтвердженням цьому є проведені зустрічі у лютому 2020 року Олени Зеленської з Надзвичайним Повноважним послом Німеччини та з Повноважним послом Австрії в Україні на яких
була досягнута домовленість налагоджувати співпрацю в рамках міжнародного Партнерства Біарріц, що дасть змогу обмінятися досвідом у сфері розширення професійних можливостей жінок.
Також підтвердженням існування нагальної проблеми є Звіт Світового банку «Жінки, бізнес
та закон» (2019) [3], який показує, що дискримінаційне законодавство, яке заважає жінкам мати
ті ж можливості, що й чоловіки, мати доступ до ринків праці чи підприємництва та захищати
їх на робочому місці, є перешкодами для їх економічного зростання.
Розробка регуляторних рамок є одним із семи факторів змін, визначених «Комітетом високого рівня Секретаря ООН з питань економічного розширення можливостей жінок» у своєму звіті
за 2016 рік [4]. Наприклад, понад 2,7 мільярда жінок не можуть отримати доступ до тієї ж роботи,
що і чоловіки у світі. У 18 країнах чоловіки можуть юридично заборонити дружинам працювати
[1, с. 33].
Мета статті. Автор має намір зосередити увагу на важливості вивчення, обговорення та дослідження питання доступу жінок до професії. Громадянське суспільство зробило важливий внесок,
порушивши мовчання щодо дискримінації та насильства щодо жінок. Зараз черга законодавців
вжити заходів. Водночас, вивчення міжнародного досвіду країн, де є позитивна практика впровадження таких норм, є запорукою якісного врегулюванню питання захисту прав жінок в Україні.
Зважаючи на численні виклики в світі, з якими ще стикаються дівчата та жінки, Звіт Консультативної ради не має на меті запропонувати вичерпний аналіз законів, що забезпечують гендерну
рівність. Так само не претендує на надання готових рішень. Він пропонує шляхи роздумів та дій з метою залучення до процесу, який рухається до більшої свободи та рівності для дівчат та жінок [1, с. 5].
Метою даного дослідження є аналіз ініціативи Партнерства Біарріц в світлі захисту прав людини на вільний вибір жінкою професії та місця праці. Ознайомлення з іноземним досвідом дасть
змогу оцінити можливість використання тих чи інших законодавчих ініціатив в нашій державі
задля досягнення гендерної рівності. Ілюстрацією позитивних змін є прийняття Додатка до Партнерства Біарріц щодо гендерної рівності [8], де висвітлюються законодавчі ініціативи, які покликані забезпечувати гендерну рівність в окремих країнах.
Основні результати дослідження. В першу чергу, варто зазначити, що метою «Партнерства
Біарріц» є консолідація зусиль розвинутих держав щодо досягнення гендерної рівності.
Рекомендації Консультативної ради з питань гендерної рівності представляють закони окремих країн, які можуть бути прикладом для наслідування задля прийняття відповідного законодав-
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ства в окремих країнах та мають основоположне значення для забезпечення прав дівчат та жінок
у країнах G7 та в цілому світі.
Проблеми особливо актуальні для вразливих категорій осіб – для дівчат та жінок, що живуть
у бідності, з корінних та етнічних спільнот, для дівчат та жінок, які живуть з інвалідністю, біженців
та мігрантів. Їх особливості потребують конкретних підходів, що враховують множинний та перехресний характер дискримінації, з якими вони стикаються.
Варто відмітити комплексний підхід Консультативної Ради, який відображений у її Звіті, зокрема, наявність розділу 2, який присвячений забезпеченню інклюзивного, правильного і якісного
навчання та здоров’я, що є запорукою розширення економічних можливостей жінок.
Консультативна рада вважає освіту жінок та дівчат однією із сходинок до успішної кар’єри
і вільного вибору професії. Освіта дівчаток є центральним питанням в наданні їм можливостей
досягти повного громадянства та економічних можливостей [1, с. 21].
Незважаючи на те, що в цих сферах були досягнуті великі успіхи, ще потрібно пройти довгий
шлях, щоб переконатися, що всі дівчата та жінки є освіченими та здоровими.
Статистика щодо освіти свідчить про те, що дві третини неграмотного населення світу становлять жінки, і загалом 262 мільйони – кожен п’ятий – діти, підлітки та молодь поза школою, мільйони в школі, але не навчаються. Дівчатка все ще в 1,5 рази частіше, ніж хлопчики, виключені з початкової школи, а нерівність можливостей особливо яскраво виражена в країнах, що розвиваються;
з початковою освітою закінчують менше двох третин дівчат, і лише одна третя закінчує нижчу
середню школу в країнах з низьким рівнем доходу. Понад 130 мільйонів дівчат взагалі не відвідують школу. Наприклад, на глобальному рівні майже щороку 15 мільйонів дівчат у віці до 18 років
виходять заміж, найчастіше жертвуючи школою [3, с. 23].
З метою поширення ефективного досвіду Консультативна рада визначила деякі закони та практики різних країн, які зафіксували позитивні зміни в освіті та здоров’ї дівчат та жінок та допомогли
забезпечити їх рівність у цих сферах.
Розділ 3 присвячений жінкам у професії, питанням самореалізації жінок у кар’єрі, питанням
трудової дискримінації. Консультативна рада закликає забезпечити рівну оплату за роботу однакової вартості та сприяти економічному зміцненню жінок.
Аналізуючи документ «Партнерство Біарріц» загалом, важливо зазначити, що особливу увагу
країни G7 приділяють питанням доступу жінки до професії, що є важливим фактором захисту прав
людини.
Консультативна рада «Партнерства Біарріц» щодо гендерної рівності неодноразово повторює,
що економічне розширення можливостей жінок та їх фінансова незалежність є необхідними умовами для всебічного та справедливого зростання. Усі країни повинні усунути бар’єри для доступу
жінок до економічних можливостей.
Незважаючи на певний прогрес у досягненні гендерної рівності у сфері зайнятості та економічних вигод, у цілому в світі розрив в оплаті праці за ознакою статі все ще складає в середньому 20%
[5]. В усьому світі 64% жінок беруть участь у ринку праці проти 94% чоловіків [6].
Окрім наявної трудової дискримінації, гендерна нерівність супроводжується факторами множинності. Жінки, як правило, стикаються з бар’єрами на шляху до повного економічного розширення можливостей, коли вони беруть на себе роль матерів, особливо з маленькими дітьми. У період
з 2005 по 2015 рік спостерігався розрив у 38,4% між матерями дітей молодшого віку та жінками
без дітей. Крім того, у матерів дітей молодшого віку найнижчий показник участі на керівних посадах (25,1%) порівняно з колегами-чоловіками (тобто батьками дітей молодшого віку) (74,9%)
[4]. В Україні відсутня чітка статистика щодо даного питання. Проте можна зробити однозначні
висновки, що така проблема має місце у нашому суспільстві і потребує вивчення та знаходження
можливих шляхів вирішення.
Крім того, неоплачувана робота по догляду є однією з головних причин того, що жінки залишаються поза формальним ринком праці. Щоб зрозуміти, як ця динаміка впливає на економічні
можливості жінок, держави повинні спочатку визнати та оцінити неоплачену допомогу.
Як зазначає Консультативна рада, економічне розширення можливостей жінок також потребує
культивування жіночого лідерства в державному та приватному секторах. При збільшенні представництва жінки мають можливість виступати за гендерну політику та соціально-економічні реформи, які враховують конкретні потреби та проблеми жінок і дівчат. Аналогічно, у корпоратив-
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ному секторі представництво жінок на дирекційному та управлінському рівнях може допомогти
подолати бар’єри для економічних зростання жінок, такі, як: розриви у оплаті праці та нерівноправна політика відпусток [7].
Варто звернути увагу, що у деяких країнах боротьба з дискримінацією жінок супроводжується необхідністю усунення чоловічого подружнього дозволу. «Партнерство Біарріц» звертає увагу
на те, що закони, які передбачають дозвіл чоловіка на низку видів діяльності, включаючи можливість відкриття банківського рахунка, отримання посвідчення особи, реєстрацію народження
або отримання позики, виступають головними перешкодами для економічних та інших форм надання прав. У 17 країнах заміжні жінки не можуть подорожувати поза домівкою так само, як чоловіки. Це означає, що вони стикаються з труднощами при поїздці на роботу, до банків чи інших
постачальників послуг [3]. Це обмежує їхню можливість знаходити та відвідувати роботу чи жити
в тому місці, яке пропонує їм економічні можливості.
Задля вирішення питання вільного вибору професії жінками Консультативна рада вважає,
що, як мінімум, закони про зайнятість та економічні вигоди повинні включати такі елементи:
– гарантування рівних прав на правоздатність, включаючи вибір професії;
– мандат на недискримінацію за ознакою статі при працевлаштуванні;
– забезпечення рівної винагороди за роботу рівної вартості;
– дозвіл жінкам працювати в тих же секторах, робочих місцях і з тими ж функціями, що й чоловіки; незважаючи на те, чи є ці роботи корисними чи вважаються небезпечними або болючими
(нічна робота), і виконувати ті ж завдання на роботі, що й чоловіки;
– забезпечення оплачуваної відпустки по вагітності та пологах матерям;
– передбачення оплачуваної материнської та батьківської відпустки, доступні батькам або партнерам;
– гарантування рівних прав на правоздатність, включаючи визнання головою домогосподарства
чи головою сім’ї;
– гарантування рівних прав на володіння подружнім майном, доступ до нього та контроль,
у тому числі після розлучення.
Ще одне питання, якому приділяє свою увагу Консультативна рада у своєму Звіті, міститься
у розділі 4 «Забезпечення повної гендерної рівності у політиці та суспільному житті».
Окремо слід розглянути питання підвищення відсотка рівності жінок в органах економічного управління шляхом встановлення квоти, що є ефективним та необхідним заходом, для того,
щоб дати жінкам можливість працювати в органах управління компаніями.
У Франції встановлення законодавством квоти у розмірі 40% для адміністративних та наглядових рад великих компаній або компаній з 500 працівниками та оборотом у 50 мільйонів євро, поєднане з штрафами у разі невідповідності, призвели до прискорення фемінізації в Радах та керівних
органах [1, с. 37]. У Німеччині постійні оцінки та моніторинг Закону про рівну участь у керівних
посадах з 2015 року показали, що німецька гендерна квота працює і має позитивні наслідки навіть
поза сферою її застосування. Частка жінок у наглядових радах у великих компаніях із обов’язковою квотою не менше 30% зросла до 34,9%. Більше того, компанії з обов’язковою квотою встановлюють більш масштабні цілі щодо інших керівних посад та працюють краще, коли йдеться
про збільшення кількості жінок у виконавчих радах та на вищих рівнях управління в порівнянні
з тими компаніями, на які не поширюється обов’язкова квота [6, с. 9].
У багатьох пострадянських країнах законодавство містить низку заборон на деякі види робіт.
Проте у більшості розвинутих країн світу відсутні заборони доступу жінок до тих чи інших професій і видів робіт. Крім того, це передбачено Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом з громадянських та політичних прав і Міжнародним пактом з економічних, соціальних
та культурних прав.
Зокрема, розділ 4 висвітлює такі питання, як: сприяння впровадженню гендерних питань через феміністичну дипломатію; сприяння участі жінок у політиці; сприяння рівності у забезпеченні
миру та безпеки.
Представництво жінок у прийнятті рішень політичному та громадському житті є однією з областей, де прогрес у гендерній рівності є особливо повільним.
Сьогодні жінки представляють 6,6% глав держав, 5,2% глав урядів та 24,3% парламентарів
у всьому світі [9]. Проте, як показує практика країни з квотою гендерного паритету, обрали до пар-
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ламенту більшу кількість жінок, ніж країни без неї [1, с. 42]. Говорячи про національний аспект,
потрібно зауважити, що в Україні присутня позитивна динаміка у питанні представленості жінок
у політиці. Зокрема, до Верховної Ради 9-го скликання обрались 87 жінок, тоді як у попереднього
складу парламенту їхня кількість складала 54 нардепи. Це 20,52% депутатів від фактичної кількості депутатів. Будемо сподіватися, що такі позитивні зміни сприятимуть також збільшенню впливу жінок і у громадському житті.
Повертаючись до Звіту рекомендацій Консультативної Ради «Партнерства Біарріц», особливо
цікавим є висвітлення можливості сприяння впровадженню гендерних питань через феміністичну
дипломатію.
Як зазначено на офіційній сторінці уряду Франції, «цей дипломатичний успіх досягається
завдяки феміністичній дипломатії, якою Франція активно займалася останні місяці. Це позитивний
крок вперед як на міжнародному рівні, так і на національному, забезпечують Франції шлях до економічного розширення можливостей жінок. Під час Генеральної асамблеї ООН у вересні 2018 року
Президент Республіки вже закликав гендерну рівність стати глобальною гідною справою» [10].
Питання про те, як враховувати гендерні аспекти на кожному етапі розробки міжнародної
політики допомоги (фінансування, критерії оцінювання, моніторинг), є центральним для феміністичної дипломатії.
Рада закликає держави G7 встановити феміністичну зовнішню політику та зробити гендерну
рівність пріоритетом їх зовнішньої політики та офіційної допомоги розвитку, а також національного внеску в багатосторонні організації [2, c. 1].
Як зазначається у Звіті, з 2017 року Канада розгорнула феміністичну дипломатію, одним із стовпів якої було передбачення міжнародної політики допомоги, яка встановлює конкретні цілі, пов’язані з гендерною рівністю. Завдяки законодавчим заходам та різній політиці (навчання, плани дій,
кількісно визначені зобов’язання), розроблені у відповідних міністерствах та адаптовані до особливостей міжнародної політики кожного з партнерів G7, феміністична дипломатія та інтеграція
гендерних питань можуть зробити можливою реалізацію мети 5 Сталого Розвитку «Досягнення
гендерної рівності та розширення можливостей усіх дівчат та жінок» [1, c. 47].
Канада також розпочала Ініціативу «Elsie» щодо збільшення участі жінок у мирних операціях
у 2017 році. У цьому ж році Сполучені Штати прийняли «Закон про жінок, мир та безпеку» з метою
запобігання, пом’якшення та вирішення конфлікту шляхом посилення участі жінок у переговорних
та медіаційних процесах. Визнається, що жінки недостатньо представлені в зусиллях щодо запобігання, врегулювання та миротворчості; та переваги участі жінок у мирних переговорах. Закон забезпечує значну участь жінок у цих сферах, інтегруючи перспективи та інтереси постраждалих жінок,
заохочуючи уряди партнерів збільшувати кількість жінок, які залучені у справах миру та безпеки.
«Закон про жінок, мир та безпеку» 2017 року став знаковим, оскільки США були першою країною,
яка створила всеосяжний закон про визнання істотного внеску жінок у сприяння миру, підтримку
безпеки та запобігання конфліктів.
Варто відзначити, що «Партнерство Біарріц» звертає увагу країн на нагальні проблеми і заохочує до діалогу, спонукає країни усунути наявність прогалин у гендерному законодавстві.
Декларація про гендерну рівність та розширення можливостей жінок «Партнерства Біарріц»
підкреслює важливість змістовної консультації з громадянським суспільством загалом для вирішення належних практик нових та інноваційних законів щодо гендерної рівності [13].
У Звіті Консультативної ради містяться ілюстрації з законів окремих країн, які можна використовувати як приклад для наслідування. Проте дана ініціатива не є зобов’язанням. Платформа створена з метою обговорення, яка дає змогу лідерам «Великої сімки» та інших країн приділити увагу
питанню гендерної рівності та, зокрема, питанню доступу жінок до професії.
Висновки. Не можна не погодитись з твердженням, висловленим у Заклику до дій, про те,
що законодавство є потужним інструментом змін, якщо воно всебічне, реалізується, фінансується
та контролюється санкціями та стимулами.
«Партнерство Біарріц» надає стратегічну можливість зробити значний крок до рівності через
прийняття законів та їх реалізацію.
Законодавчі реформи для досягнення гендерної рівності повинні використовувати комплексний
і цілісний підхід, а щоб бути ефективними, повинні поєднуватися з усуненням дискримінаційних
законів, включаючи усунення прогалин у праві, які можуть сприяти негативній практиці. Сьогод-
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ні багато законів є декларативними. З цією метою необхідно забезпечити механізми фінансування,
моніторингу та перевірки їх виконання.
Закони можуть виступати як фасилітатором, так і перешкодою рівності. Деякі закони активно заважають дівчатам і жінкам бути рівними; але навіть за умови «найкращих» законів на папері, імплементація залежить від сприятливого середовища, фінансування та врахування першопричин нерівності.
Як зазначено у Звіті, економічне розширення можливостей жінок – це трансформаційний процес, що досягається, в тому числі, розвитком їх правоздатності.
Україна обрала курс на закріплення в законодавстві гендерної рівності, в тому числі, рівних
можливостей жінок у професії. Підтвердженням цього є ініціювання вступу України до «Партнерства Біарріц».
Під час свого звернення до учасників конгресу Олена Зеленська звернула увагу на позитивні
зміни, які вже відбулися для покращення становища жінок в українському суспільстві. Серед них –
визнання пріоритету гендерної політики на урядовому рівні, скасування заборони для жінок мати
низку професій, зокрема у сфері безпеки та оборони, ухвалення національного законодавства
з протидії домашньому насильству.
Водночас, нам ще є над чим працювати і наслідування позитивного досвіду інших країн, однозначно, сприятиме зростанню можливостей жінок на вільний вибір професій та допомагатиме
формуванню платформи гендерної рівності в Україні.
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Палій Н. О. Партнерство Біарріц: національний контекст та міжнародне визнання
У статті розкриваються питання рівного доступу жінок до професій. Метою дослідження є аналіз платформи
«Партнерства Біарріц», як міжнародної ініціативи гендерної рівності. «Партнерство Біарріц» дає змогу ознайомитися з позитивним міжнародним досвідом, який може бути предметом для наслідування і може бути використаний
в національних системах права окремих країн, в тому числі і в Україні.
На даний час Україна обрала курс на закріплення в законодавстві гендерної рівності, зокрема, рівних можливостей жінок у професії. Підтвердженням цього є ініціювання вступу України до «Партнерства Біарріц».
В процесі дослідження було проаналізовано рекомендації, в основному, країн «Великої сімки» щодо впровадження прогресивних законів з метою забезпечення гендерної рівності. Зокрема, були проаналізовані такі напрямки
протидії дискримінації жінок, як припинення гендерного насильства, забезпечення якісної освіти та охорони здоров’я, сприяння гендерному зміцненню жінок та забезпечення повної рівності між чоловіками та жінками в державній політиці.
Практичне значення даної статті полягає у дослідженні питання вільного вибору жінками професії. Такі знання допоможуть усунути бар’єри для доступу жінок до економічних можливостей. Наукові напрацювання в даній
сфері можуть бути використані для забезпечення гендерної рівності, внесення змін в існуючу законодавчу базу
України з метою захисту прав людини на вільний вибір жінкою професії та місця праці.
Ключові слова: Партнерство Біарріц, гендерна рівність, доступ жінок до професії, вільний вибір професій,
захист прав людини.

Paliy N. O. Partnership Biarritz: national context and international recognition
This article highlights the issues of equal women’s access to professions. The purpose of the study is to analyse Biarritz
Partnership platform as an international gender equality initiative. Biarritz Partnership gives an opportunity to learn about
positive international experience that can be a subject for imitation and use in national systems, including in Ukraine.
At present, Ukraine has chosen a course to consolidate gender equality legislation, in particular, equal opportunities
for women in profession. The confirmation of this is the initiation of Ukraine’s accession to Biarritz Partnership.
In the course of the study, it was analysed recommendations, mainly for the countries G7 regarding implementation
of the progressive laws to ensure gender equality. Specifically, it was analysed such areas of combating discrimination
against women, as: ending gender-based violence, ensuring inclusive, equitable, and quality education and health, promote
the economic empowerment of women, and ensuring full gender equality in policies and in public life.
The article focuses on the gender equality platform, which provides to countries the strategic opportunity to take
a significant step toward equality through the adoption of laws and their implementation. In particular, the article analyses
the Recommendation of the Gender Equality Advisory Council for advancing gender equality and the empowerment of girls
and women and Call to Action. Recommendation of the Gender Equality Advisory Council contains illustrations of the laws
of certain country, adoption of whose show positive developments in the area of women’s rights. The platform of gender
equality is created for discussion that allows leaders of G7 members and other countries to focus on gender equality,
and in particular, on women’s access to the profession. Biarritz Partnership draws countries’ attention to urgent issues
and encourages countries to dialogue to close gaps in gender legislation.
The article focuses on the importance of studying, discussing and researching the international experience of countries
where there is a positive practice of implementation legislation concerning women’s access to the profession. This is the key
to a quality settlement of the issue of protection of women’s rights in Ukraine.
The practical significance of this article is to explore the issue of women’s free choice of profession. Such knowledge
will help to remove barriers to women’s access to economic opportunities.
Scientific developments in this field can be used to ensure gender equality, to amend in the existing legislative of Ukraine
in order to protect human rights to women’s free choice of profession and place of work.
Keywords: Biarritz partnership, gender equality, women’s access to the profession, free choice of professions, protection
of human rights.
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ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
«ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ»
Постановка проблеми. При ґрунтовному дослідженні тієї чи іншої правової категорії ключову
роль займає використовуваний понятійно-категоріальний апарат та «наскрізне» дотримання єдиного підходу у визначенні, хоча це не є перешкодою у еволюції розуміння самого поняття.
Досліджуючи «доступ до правосуддя» як категорію права, центральним елементом якого є,
власне, поняття «правосуддя», слід відзначити, що останнє, на перший погляд, є конкретним
та нормативно означеним в тій же Конституції. Хоча, якщо використовувати етимологічний підхід,
то конструкцію «Access to Justice», яка первинна саме в англо-американській правовій системі,
при перекладі може утворювати зовсім інші категорії, як-от: «доступ до правосуддя», «доступ
до юстиції», «доступ до справедливості» тощо. Беззаперечно, що як в національному законодавстві, так і в науковій доктрині, усталеним є термін «доступ до правосуддя», але чи відповідає він
тому глибокому змісту, закладеному в ньому первинно?
Крім цього, євроінтеграційні процеси в Україні та прогресивна практика Європейського суду
з прав людини стали кроссекторальним каталізатором вдосконалення не тільки національного
законодавства, а й переосмислення ключових правових категорій на доктринальному рівні. Право на доступ до правосуддя вже давно займає ключову роль у механізмі захисту прав людини.
Проте, як показують дослідження та практика, використання однакових понять не завжди означає
однакове їх розуміння, що й обумовлює необхідність здійснення системного осмислення поняття
«доступ до правосуддя» з урахуванням реалій сьогодення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі аспекти доступу до правосуддя досліджувалися в працях В. О. Бурого, С. В. Давиденка, І. Я. Мокрицької, О. М. Овчаренка, Н. Ю. Сакари. Також значну увагу цьому питанню приділено в оглядах практики Європейського суду з прав
людини щодо застосування статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(Довидас Віткаускас).
Мета статті. Метою статті є дослідження сучасних підходів до трактування поняття «доступ
до правосуддя», а також визначення нормативної складової національного законодавства, яка обумовлює звужене тлумачення змісту вказаного поняття.
Основні результати дослідження. В Україні визнається і діє принцип верховенства права (частина перша статті 8 Конституції України). Однією зі складових конституційного принципу верховенства права є право на доступ до правосуддя.
За юридичними позиціями Конституційного Суду України правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах (абзац десятий пункту 9 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду
України від 30 січня 2003 року № 3-рп/2003); кожен під час розгляду будь-якої справи, у тому числі
кримінальної, щодо діяння, у вчиненні якого обвинувачується, має право на правосуддя, яке відповідало б вимогам справедливості (абзац перший пункту 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004); суди здійснюють правосуддя
з метою забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави (абзац другий підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної
частини Рішення Конституційного Суду України від 30 червня 2009 року № 16-рп/2009) [1].
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Виходячи виключно з ітеративного (послідовного) підходу Конституційного Суду України, піддається сумніву теза про те, що доступ до правосуддя – це насамперед задоволення правової потреби особи, яке може відбуватися і поза правовими рамками та в незаконний спосіб.
Більше того, у статті 124 Конституції України імперативно закріплено, що правосуддя в Україні
здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно із Законом України «Про судоустрій
та статус суддів» суди України утворюють єдину систему.
Таким чином, доступ до правосуддя у вузькому розумінні можливо визначати лише через призму відсутності формальних бар’єрів та створення рівних умов для кожного у можливості захищати права і свободи в суді. При цьому суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин
України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх права і свободи не визнаються або
порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші обмеження їх прав та свобод [2].
Що ж стосується позиції вітчизняних науковців, то здебільшого питання доступу до правосуддя
розглядається у вузькому розумінні з прив’язкою до конкретних процесуальних гарантій, встановлених у законодавстві.
Так, І. Я. Мокрицька зазначає, що доступність правосуддя є невід’ємним атрибутом правової
держави. У цьому розумінні чітке і недвозначне законодавче врегулювання суспільних відносин,
що пов’язані з правами особи, – це необхідна передумова додержання відповідних прав, а у разі
їх порушення – запорука санкціонованого та регламентованого державою захисту. Повною мірою
це стосується і гарантій реалізації права на звернення до суду, невід’ємною складовою якого є доступ до правосуддя. Реальне забезпечення доступу до правосуддя залишатиметься, найімовірніше,
бажаним результатом, своєрідним «дороговказом» на шляху до подальшої демократизації системи
судочинства [3, с. 6].
При цьому, на думку О. М. Овчаренка, вивчаючи доступність правосуддя, слід насамперед з’ясувати особливості правового регулювання не лише порядку звернення до суду, а й усієї процедури
розгляду справ, а також питання побудови судової системи, що разом узяте впливає на можливість
реалізації розглядуваного права [4, с. 57].
Н. Ю. Сакара визначає доступність правосуддя як певний стандарт, який відбиває вимоги справедливого та ефективного судового захисту, що конкретизується у необмеженій судовій юрисдикції, належних судових процедурах, розумних строках і безперешкодному зверненню будь-якої особи до суду [5, с. 63].
На думку С. В. Давиденка, право доступу до правосуддя – це нормативно закріплена і забезпечена державою реальна можливість кожної зацікавленої особи безперешкодного звернення безпосередньо до компетентних державних органів (дізнання, слідства, прокуратури) та суду за відновленням своїх порушених злочином прав, свобод і законних інтересів, без якого особа не може
реалізувати право на судовий захист [6, с. 8].
Вузьке розуміння, як слушно зазначає В. О. Бурий, не може належно відповісти на виклики,
що постали перед демократичними суспільствами, та контрастує з надбаннями доктринальних
і нормативних підходів іноземних держав [7, с. 25].
Більш широке розуміння поняття «суду» і похідної від нього категорії «доступ до правосуддя»
використовується в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція)
та практиці Європейського суду з прав людини, які, згідно з частиною першою статті 17 Закону
України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»,
є джерелами права.
Статтею 6 Конвенції передбачено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд
його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом,
який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Це право включає три основні характеристики, яким повинен відповідати судовий орган, причому деякі з них іноді збігаються: суд, «встановлений законом» («Н. проти Бельгії»); «незалежний»
суд («Кемпбелл і Фелл», п. 78-82); «безсторонній» суд («П’єрсак проти Бельгії», п. 30-32).
Коли професійний, дисциплінарний чи виконавчий орган не відповідає наведеним вище вимогам, статтю 6 усе одно буде дотримано, якщо заявник згодом матиме доступ до повного судового
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розгляду питань за фактами та законом («A. Menarini Diagnostics S.R.L. проти Італії», п. 57-67).
Вимоги щодо «безсторонності», «незалежності» та «встановлення законом» застосовуються лише
до судових органів. Органи поліції чи прокуратури не повинні бути безсторонніми, незалежними
чи законно створеними. Проте якщо в системі кримінального судочинства існує інститут слідчого
судді, чи juge d’instruction, до цього інституту можуть застосовувати вимогу щодо безсторонності
(«Вера Фернандез-Уйдобро проти Іспанії», п. 108-114); аналогічним чином, коли судовий помічник головного судді де-факто виконує важливі функції в судовому процесі, його особиста зацікавленість у результаті справи здатна вплинути на безсторонність суду («Белліцці проти Мальти»,
п. 57-62) [8, с. 51].
Окрім прямих вимог до суду, передбачених статтею 6 Конвенції, існує низка імпліцитних вимог
у практиці Європейського суду з прав людини. Поняття «суду» визначається з огляду на його функції відправлення правосуддя, тобто вирішення питань, віднесених до його компетенції, на підставі
правових норм і шляхом належно проведеного процесу. Крім цього, суд має відповідати й іншим
вимогам: незалежності, зокрема щодо виконавчої влади, неупередженості, тривалості мандату
його членів, процесуальним гарантіям, окремі з яких перелічені у тексті самої статті 6 § 1 («Belilos
проти Швейцарії», § 64; «Coëme і інші проти Бельгії», § 99; «Richert проти Польщі», § 43) [9, с. 21].
Одним з найважливіших принципів норм права є принцип юридичної визначеності, який, між
іншим, вимагає, що у випадку, коли суд виніс рішення у справі, питання більше не може ставитися
під сумнів (схожа ситуація, у справі за заявою щодо права на апеляцію («Брумареску проти Румунії») [ВП], § 61).
Приклади органів, що визнаються, як такі, що мають статус «суд» відповідно до статті 6 § 1
Конвенції – регіональний орган влади, що регулює питання, пов’язані із нерухомим майном: Срамек проти Австрії, § 36; комітет з компенсації завданої шкоди у кримінальному провадженні:
«Рольф Густафсон проти Швеції», § 48; комітет з врегулювання питань лісової промисловості:
«Аргіру ті інші проти Греції», § 27 [10, с. 22].
Що стосується іноземних доктринальних розробок, то вони в більшості трактують доступ
до правосуддя у широкому розумінні.
Річард Вагнер, головний суддя Канади, стверджує: «якщо не переконатися в тому, що насправді
означає доступ до правосуддя, то це може створити серйозні проблеми для демократії. «Доступ
до правосуддя» може означати багато речей, зокрема, мати фінансову можливість отримати юридичну допомогу, коли це потрібно; бути поінформованим про ваше право на захист, коли свобода
поставлена під загрозу; мати суди, які можуть вчасно вирішити проблему. Це також означає знати,
які інструменти та послуги доступні та як до них дістатися; знати свої права, а також те, як «працюють» наші правові системи. Це навіть може означати, що «люди, як ти, представлені у всіх частинах правової системи», а це, у свою чергу, означає мати впевненість у тому, що система прийде
до справедливого результату, знаючи, що ти можеш її поважати та приймати, навіть якщо ти не згоден з нею. Зрештою, мова йде про те, щоб отримати справедливе правосуддя для всіх, а не ідеальне
правосуддя для нечисленних щасливчиків. Це демократичне питання. Це питання прав людини.
Це навіть економічне питання» [11].
Поняття «ефективний доступ до правосуддя» зазвичай не використовується як юридична термінологія або, як правило, не визначається у відповідних юридичних документах. В результаті воно
може покрити різні загальні аспекти, такі, як доступ до суду, справедливий суд, юридична допомо
га тощо [12].
На думку професора Річарда Мурхеда, доступ до правосуддя не просто прирівнюється до юридичної допомоги. Доступ до правосуддя означає справедливе поводження відповідно до закону,
а якщо з вами вчинили несправедливо, то мати можливість отримати відповідне відшкодування.
Це не означає лише доступ до адвокатів та судів. Це означає доступ до омбудсменів, консультаційних агентств та поліції. Це означає, що органи державної влади поводяться належним чином.
Це означає, що кожен має базове розуміння своїх прав. Це означає зробити закон менш складним
і більш зрозумілим [13].
Катріна Фанесток зазначає, що існує чотири елементи, необхідні для надання універсального
доступу до правосуддя. Перший – всі і кожен індивід у суспільстві (громадянин чи ні) повинні знати свої юридичні права і розуміти, що вони мають абсолютне право використовувати судову владу для захисту своїх прав. Другий – індивід повинен вірити, що участь у юридичному процесі забезпечить захист прав і заходи проти несправедливості. Цей другий елемент є критичним, бо коли
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громадяни переконані, що їх права і доступ до правосуддя існують лише для багатих і впливових,
вони не будуть користуватися судами. Третій – суди й судові процеси мусять бути, говорячи комп’ютерною мовою, «доброзичливі до споживачів». Це означає, що кожен аспект судового звернення
повинен бути простим і допомагати участі в ньому. Починаючи з першої розмови в офісі адвоката
або в суді до судових слухань і остаточної ухвали, всі документи і процедури повинні давати можливість позивачеві розуміти, що для нього існує право вибору і наслідки кожного вибору. Нарешті, четвертий – доступ до правосуддя означає, що правова система надає кожній стороні – незалежно
від рівня доходів, етнічної приналежності чи статі – справедливі слухання перед незалежним і нейтральним суддею, котрий забезпечує правову процедуру у відкритому і гласному судовому процесі,
і що кожна людина, яка потребує послуг адвоката, отримує компетентні юридичні послуги [14].
Доступ до правосуддя набагато більше, ніж спрощення доступу особи до судів або гарантування
юридичного представництва. Він повинен бути визначений з точки зору того, що судові та правові
рішення справедливі та рівноправні [15, с. 6].
Висновки. Очевидно, що, ґрунтуючись на положеннях Конституції України, державна правова
політика України визначає доступ до правосуддя як виключно реалізацію права на судовий захист.
В переважній більшості на цьому засновані праці вітчизняних науковців. Даний підхід неможливо
назвати хибним, однак він не розкриває всю глибину поняття. Маючи правові проблеми, які, до слова, часто бувають латентними, для особи важливо їх вирішити, а не потрапити до суду. Більше того,
для держави набагато важливіше попередити виникнення правової проблеми (обізнаність про свої
права та механізми їх захисту), аніж боротися з її наслідками (судовий захист).
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Сверба Ю. І. Деякі підходи до визначення поняття «доступ до правосуддя»
Стаття присвячена аналізу поняття «доступ до правосуддя». Проаналізовано національне законодавство, рішення Конституційного Суду України, практику Європейського суду з прав людини, доктринальні дослідження
з даної проблематики. Зроблено висновок про існування двох підходів до визначення поняття «доступ до право
суддя»: широкого і вузького. Останній притаманний Україні, оскільки в Конституції імперативно закріплено,
що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.
У статті досліджена практика Європейського суду з прав людини, яка демонструє широке тлумачення права
на справедливий суд, оскільки часто квазісудові органи наділені значним обсягом повноважень виносити рішення,
що безпосередньо впливають на права та обов’язки особи.
Іноземні доктринальні праці є більш прогресивними, оскільки не звужують доступ до правосуддя виключно
як доступ до класичного судового захисту, а трактують це через вирішення правових проблем особи.
Оскільки доступ до правосуддя, зазвичай, нормативно не визначено, то до його складових елементів включають: обізнаність про свої права, відсутність фінансових перешкод у доступі до суду, право на юридичне представництво за рахунок держави, справедливий та незалежний суд, розумний строк вирішення спору, а також виконання
судового рішення.
Лише в сукупності цих елементів держава може забезпечити ефективний доступ до правосуддя. При цьому,
в держави виникають як позитивні (забезпечити право на безоплатну правову допомогу), так і негативні зобов’язання (не втручатися у діяльність суду тощо).
Ключові слова: доступ до правосуддя, правосуддя, право на справедливий суд, верховенство права.
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Sverba Y. I. Some approaches to define the concept of «access to justice»
The article is dedicated to the analysis of the concept of «access to justice». The national legislation, the case law of the
Constitutional Court of Ukraine and the European Court of Human Rights, as well as academic papers have been analyzed
by the author. The author concludes that there are at least two approaches to define the concept of «access to justice»:
broadside and restricted one. The latter is inherent in Ukraine, since the Constitution stipulates that justice in Ukraine
is exercised by the courts exclusively.
The case law of the European Court of Human Rights explored in this article demonstrates a broad interpretation
of the right to a fair trial, as quasi-judicial authorities are often empowered to make decisions that directly affect a person’s
rights and obligations.
Foreign researchers are more progressive in determining the concept of access to justice: the latter is considered
as an intention to resolve person’s legal problems, not limited with access to classical judicial protection.
Even though the access to justice concept is not legally defined, it includes the core elements as legal awareness
of person’s rights; lack of financial barriers to access to the court; the right to free legal aid guaranteed by the state; a fair
and independent court; a reasonable time to settle a dispute, as well as the enforcement of the judgment.
The state could ensure the effective access to justice only if all of the said elements are implemented. At the same time,
the states have both positive (to provide the right to free legal aid) and negative obligations (not to interfere with court
activities, etc.).
Keywords: access to justice, justice, right to a fair trial, rule of law.
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Роль та призначення держави
в течіях неолібералізму
Постановка проблеми. Неолібералізм – комплексне явище культури початку ХХ століття у країнах Європи та США як реакція на кризи, спричинені здійсненням політики класичного
економічного лібералізму. Неолібералізм охоплює теоретичні напрями гуманітарних досліджень
та втілення доктринальних ідей, концепцій, теорій у практичній діяльності. Неолібералізм сформувався у галузях економіки, політології, юриспруденції, міжнародного права, філософії як наукових
галузях знань та втілився в економічній, соціальній та культурній політиці західних демократій,
включаючи закріплення окремих його доктринальних положень в конституціях європейських держав. Тому неолібералізм можна визначити як комплекс доктринальних течій та соціальних практик, що характеризується економічною, політичною, правовою та ідеологічною складовими.
Представники неолібералізму намагалися по-новому визначити роль, значення та завдання
держави відповідно до міжвоєнних та повоєнних економічних та політичних умов. Разом з тим
їх ідеї стосувалися індивідуальних прав та свобод, правового порядку, соціального ладу, а також
світоглядних та методологічних засад, на яких ґрунтувалися, зрештою, усі течії неолібералізму.
Виходячи із такої всеохопності проблематики суспільного життя, неолібералізм став провідною
доктриною та практикою західних демократій у ХХ столітті, а з розпадом комуністичного табору
в Центральній Європі не втратив значення і в ХХІ столітті.
На нашу думку, правова, економічна, соціальна, культурна політики держави повинні базуватися на відповідній теоретичній основі, вважаємо, що неоліберальні концепції не втратили для нашої
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держави актуальності та потенціалу. Серед іншого, неолібералізм пропонує певну концепцію сучасної держави, виходячи з якої можливо ідентифікувати конкретні функції, завдання, роль та призначення останньої відповідно до реальних потреб суспільства. Зрештою, результати дослідження
цього питання в подальшому надають можливості порівняти умови, за яких в західних демократіях
почала реалізовуватись політика неолібералізму, та умови, які склалися в українському соціумі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Виникнення неолібералізму припадає на 30-ті роки
минулого століття. Цьому передували складні, несприятливі та кризові явища в багатьох західних країнах, такі, як: велика депресія в США, економічний спад у Великобританії, крах німецької економіки після Першої світової війни, світова економічна криза 1929-1933 рр. Причинами
економічного спаду та криз була реалізація в політиках цих держав концепції «держави нічного
сторожа» та принципу «laissez-faire», себто ідеї саморегулювання ринку та невтручання держави
в економіку, і такі їх наслідки, як: виникнення нічим не обмежених монополій, перевиробництво,
інфляція, зростання цін, зниження купівельної спроможності найманих працівників, руйнація
структури вільного ринку, незахищеність трудових прав працівників, ненормований робочий час,
соціальне відторгнення та неблагополуччя.
Говорячи про неолібералізм, використовують також терміни «соціальний лібералізм», «сучасний лібералізм», ордолібералізм, «держава загального благоденства». Основними його представниками є Л. фон Мізес, В. Ліппман, Ф. фон Гаєк, В. Ойкен, В. Рьопке, А. Рюстов, В. Ростоу, Д. Белл,
Е. Тоффлер, Дж. Гелбрейт та ін.
В українському науковому дискурсі ідеї неолібералізму найбільше обговорювалися у 90-х роках
ХХ століття та у першій декаді 2000-х років. Це роботи Н. Гедікової, О. Гужви, В. Денисенка, М. Жовтобрюха, В. Заблоцького, Г. Куц, В. Лісового, О. Нестеренко, О. Панкевича, О. Проценка та ін.
Зауважимо, що низка цих досліджень має політологічне, філософське або економічне спрямування, і проблематика ролі держави в неолібералізмі майже не розглядалася з позицій загальнотеоретичної юриспруденції. Останнє десятиліття інтерес серед державних діячів, науковців та практиків
до неоліберальних ідей майже згас, так і не втіливши принаймні основні засади неоліберальних
теорій у вітчизняному державотворенні.
Мета статті. Дослідити та розкрити розуміння ролі та призначення держави в течіях неолібералізму в ХХ столітті.
Основні результати дослідження. У серпні 1938 року в Парижі відбулася конференція неоліберальних економістів, відома під назвою «Колоквіум Ліппмана», на якій було сформульовано 5 основних теоретичних позицій неолібералізму стосовно нової ролі держави [4, с. 229-231]. Концепція держави в неолібералізмі полягала в наступному.
По-перше, держава має визначати систему правил, в межах яких формується економічна активність, та гарантувати їх виконання. В юридичному аспекті це означає, що держава повинна створити стабільний правовий порядок як сукупність норм, а також систему інститутів влади та правовий
режим, які б забезпечували виконання цих правил та невідворотність юридичної відповідальності
за їх порушення. За своїм змістом такий правовий порядок має бути вільний від корупції та характеризуватися, якщо згадати Г. Радбруха [8], правопевністю. Тобто бути стабільним та передбачуваним, забезпечуючи таким чином сприятливі умови для ведення підприємництва. В цьому контексті
неоліберали дотримуються ідеї тісного зв’язку ринкової економіки, демократії та політичної свободи [1; 7]. Все це можливо за умови створення, підтримання та захисту правового порядку, а, отже,
і реалізації доктрин правової держави та верховенства права.
Сукупність єдиних для всіх правил поведінки стосується не лише індивідів, але також і держави.
Так, німецькі економісти та юристи (представники напряму ордолібералізму) вважали, що втручання держави може деформувати економічну систему, тому її діяльність має суворо регламентуватися законами та бути впорядкованою завдяки правовій системі. Держава в першу чергу має
дотримуватися правових норм і ретельно слідкувати за їх виконанням іншими суб’єктами [9, с. 81].
Стабільний правовий порядок держава має підтримувати за допомогою примусу. Власне, неоліберали ніколи не заперечували державу як інститут примусу, призначений для загального блага.
На думку Л. фон Мізеса, для забезпечення мирної людської співпраці необхідний державно
правовий примус, адже суспільство не може нормально функціонувати, якщо існують постійні
загрози сваволі котрогось з його членів. Держава має «змусити особу, яка не поважатиме життя,
здоров’я, особисту свободу або приватну власність інших, погодитися із правилами життя у су-
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спільстві». Таким чином основне призначення держави в ліберальній теорії – захист власності,
свободи, миру [6, с. 10].
Держава визнається абсолютною необхідністю і заради захисту власності, свободи економічної діяльності та миру її механізм та режим мають бути влаштовані так, щоб її розвиток «ніколи
не переривали громадянські війни, революції та повстання» [6, с. 10]. З юридичної точки зору, інструментами досягнення цієї мети є демократія, розподіл влад, визнання та захист індивідуальних
прав та свобод, доступ до правосуддя, справедливість, неупередженість та законність судових розглядів та рішень, невідворотність юридичної відповідальності, законність у процедурах виборів,
рівність перед законом, подолання корупції, національна безпека. В цьому контексті значення держави нібито зміщується у бік інструментального, обслуговуючого, утилітарного. Адже держава
умовно перестає бути метою та цінністю самою по собі, але вона вибудовується таким чином, щоб
створити умови для найбільш ефективного економічного розвитку. Тобто такі ідеали та пов’язані
з ними цінності, як правова держава та верховенство права, набувають прагматичного характеру,
оскільки за їх реалізації економічне зростання більш ймовірне, аніж в умовах беззаконня, корупції, ручного управління тощо. З огляду на це, очевидно, чому країни західної демократії настільки
прискіпливо ставляться до перелічених інструментів та їх непорушності. Хронологічно ж склалося
так, що визнання та гарантії природних прав людини з боку держави стали можливими в умовах
неоліберального способу організації держави.
А. Рюстов писав: «На мою думку, найбільшою та найгіршою слабкістю нашої позиції є те,
що досі ми не маємо контрпрограми проти більшовизму. І тому для нас немає більш важливого
та нагального завдання, ніж створення та розробка такої програми» [11, c. 99-102]. Альтернативою соціалізмові він вважав саме програму неолібералізму, який має назву також «соціального
лібералізму», або «соціального ринкового господарства».
Разом з тим прихильники неолібералізму наголошують, що незважаючи на сильну роль держави в економічних відносинах, її соціальну функцію, їх теорія суттєво відрізняється від соціалізму.
Коренева відмінність полягає в тому, що неолібералізм ґрунтується на визнанні права приватної
власності та в жодному разі не заперечує свободу договорів чи підприємницької діяльності.
Так, Л. фон Мізес стверджує, що лібералізм, приймаючи приватну власність на засоби виробництва, все, що суперечить цьому, логічним чином заперечує. Соціалісти намагаються ввести державний контроль на всі ті сфери, для яких лібералізм залишає свободу. Лібералізм захищає інститут
приватної власності не заради збагачення власників, а тому що очікує високий рівень життя від такої економічної організації життя для всього суспільства [7, с. 134-135].
По-друге, на конференції визнавалося, що ринковий механізм не забезпечує автоматичного саморегулювання та рівноваги, а тому потребує певного державного втручання.
У 1932 році німецький неоліберал Олександр Рюстов запропонував замінити принцип «laissezfaire» на «ліберальний інтервенціоналізм» наголошуючи, що «лише сильна та незалежна держава
може забезпечити вільний ринок». Разом з тим її втручання (інтервенціоналізм) потрібно розуміти
не як таке, що протидіє законам ринку, а як таке, що уможливлює та забезпечує їх максимальну
та безперервну реалізацію [10, c. 130].
У неолібералізмі знайшли нове втілення ідеї Т. Джеферсона, Б. Франкліна, Т. Пейна про власність як результат соціального контракту. Відповідно, «субстанція власності» розглядалася як сукупність двох елементів – «приватного» та «соціального», що й склало методологічну основу
обґрунтування права держави на соціально-економічне регулювання та планування [5, с. 163].
Зауважимо, що визнання необхідності державного втручання не означало перехід до функції
керування економікою на кшталт планового господарювання. Тому третім положенням конференції визнавалося, що держава має здійснювати лише ті заходи, які б забезпечували підтримку вільної конкуренції.
В аспекті державного втручання погляди неолібералів значною мірою ґрунтувалися на течії
кейнсіанства. Так, Дж. М. Кейнс в своїй роботі «Кінець laissez-faire» зазначав, що держава повинна
реалізувати ті функції, які виходять за межі підприємницької діяльності індивідів, тобто належить
до тієї сфери, яку не може вирішити ніхто. Ця діяльність держави повинна була полягати у спрямованому та централізованому контролі грошового обігу та кредитування, забезпеченні повної публічності усіх даних та фактів в галузі підприємництва з метою зменшення соціальної нерівності
та безробіття. Держава також має здійснювати координування суспільних заощаджень та здійснен-
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ня зовнішніх інвестицій. Тобто вирішувати, із яких галузей економіки акумулювати та в які галузі
скеровувати фінансові потоки [6, с. 757]. Однак, на відміну від кейнсіанства, у власне неоліберальних теоріях об’єктом впливу держави визнавалися інституційні основи конкурентного механізму
ринку [2, с. 30]. Тобто заради досягнення відповідної мети держава має здійснювати митну, податкову, патентну, торговельну політики.
На думку німецького неоліберала В. Рьопке, держава має бути достатньо сильною, щоб обмежити потужні монополії та інші групи, які прагнуть панувати на ринку. Тому вона має зосередити
увагу на захисті принципів ринкової економіки, зокрема, конкуренції, замість необмеженого перерозподілу ресурсів [9, с. 86].
В зв’язку з цим завданням держави, по-четверте, визнавалося обмеження монополій. Ця ідея лежить в основі антимонопольних законодавств (наприклад, в політиці Л. Ерхарда та антитрастового
законодавства в США).
Як зазначав засновник ордолібералізму В. Ойкен, правовий порядок не заперечує та не перешкоджає економічній свободі, а навпаки, забезпечує її та захищає. Однак конкуренція, притаманна та необхідна для ринкової економіки, не відтворюється та не зберігається автоматично сама
по собі. Її знищують монополії, якщо держава не вживатиме відповідних заходів щодо їх обмеження [9, с. 78].
Тому, необхідно підкреслити, що прихильники неолібералізму виступають не лише за конкуренцію, вони вимагають активного державного втручання для захисту, підтримки та формування
конкурентної економіки.
П’ятим пунктом неолібералізму проголошувалося обмежене втручання держави в економічні
відносини. Воно допускалося лише тимчасово та у випадках, коли порушувалась гнучкість попиту
та пропозиції та втрачалася рівновага на основі цінового механізму. Держава не має встановлювати
ціну на ринку, однак має впливати на величину попиту чи пропозиції, вирівнюючи таким чином
ціни та запобігаючи різким коливанням.
У 40-х роках ХХ ст. визнавалося обмежене втручання держави в економіку. Німецькі ордоліберали вважали, що будь-яка держава прагне до розширення свого впливу. Якщо ж заради «загального блага» чи «наведення порядку» держава займе монополістичні позиції у певній сфері
господарювання, то це призведе до таких самих негативних наслідків, як і у випадку з приватними
монополіями [9, с. 81]. В зв’язку з цим, як вже було згадано, держава сама має бути обмежена системою правових норм і антимонопольну політику слід також поширити на саму державу.
Однак вже у 60-х американський економіст Дж. Гелбрейт у роботі «Нове індустріальне суспільство» зазначив, що з розвитком техніки, поширення вищої освіти, виникнення працівників категорії топ-менеджерів, економіка набуває формату індустріальної системи. В ній ринковий механізм
може бути замінений іншим механізмом, конкуренція зникає, окремі фірми тяжіють до злиття і утворення великих корпорацій. Останні завжди прагнуть до усунення ризиків та невизначеностей,
а тому прагнуть усунути конкуренцію. Разом з тим, в індустріальній системі складні технології потребують навчання персоналу, програм наукових досліджень, якими далеко не завжди займаються
корпорації, оскільки це не дає швидкого прибутку.
За таких умов завданням держави залишається усунення невизначеності на ринку через право
ві механізми, регулювання попиту та пропозиції в сфері технологій, фундаментальних наукових
досліджень (наприклад, здійснення держзамовлень, фінансування освіти). Держава повинна займатися тими сферами, які невигідні в аспекті швидких доходів для приватного сектору економіки.
За Дж. Гелбрейтом, це сфера сільського господарства, оскільки неможливо передбачити та гарантувати урожайність і дохід, сфера регулювання забруднюючих екологію викидів, сфера довготривалих наукових досліджень, які можуть не мати конкретного прикладного характеру найближчі
десятиліття [3].
Ідеї неолібералізму втілювалися у політиках західних урядів у міжвоєнний період та продовжували реалізуватися після Другої світової війни. Так, найбільш яскравими прикладами успішного
застосування доктрини сучасного лібералізму стали «Новий курс» Рузвельта у США, програма
Дж. М. Кейнса у Великобританії, концепція соціально-ринкового господарства за міністра Л. Ерхарда у ФРН. Економічне зростання та наслідки науково-технічного прогресу дозволили звернути
увагу неолібералів на соціальну функцію держави.
Американський економіст та політичний філософ В. Ростоу обґрунтовував теорію, відповідно
до якої США та демократичні держави Європи після Другої світової війни перейшли в своєму ро-
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звитку до епохи високого масового споживання. Це період високого рівня комфорту для індивідів
завдяки реалізації ідей неолібералізму. На цій стадії суспільство може обирати, як розвиватися
і на що витрачати кошти, а також через демократичні інститути обирати політику держави, вирішувати питання оборони та безпеки, питання рівності та соціального забезпечення, питання створення
дорогих товарів та послуг (медичне обладнання, ракети, кораблі тощо). Реалізуючи в своїх політиках неоліберальні ідеї, західне суспільство обрало безпеку та соціальний добробут [12, c. 4-16].
На думку цього вченого, всі держави рано чи пізно можуть досягти цієї стадії розвитку, однак
для цього вони мають вжити такі заходи, як: демократизація на західний зразок (поширення освіти,
створення представницьких органів влади, розподіл влад, наявність інституту виборів); зміна системи цінностей та способів легітимації влади. Щодо останнього, вочевидь, мається на увазі перехід від веберівських традиційної та харизматичної легітимностей влади до раціонально-правового способу організації та визнання влади.
Висновки. Неолібералізм як комплекс наукових теорій та соціальних практик, що виник і розвинувся у ХХ столітті в країнах Західної Європи та США, по-новому, на відміну від класичного
лібералізму, розглядає проблему ролі та призначення держави.
Головним призначенням держави в неоліберальній теорії проголошується захист власності, свободи та миру.
Держава визнається необхідним інститутом організації суспільства, основним завданням якої
є створення правого порядку та забезпечення мирного співжиття і правової стабільності. Інструментами для реалізації цих завдань виступають демократичні інститути влади, реалізація теорій
правової держави та верховенства права, зміна цінностей та способів легітимації влади у раціонально-правовому напрямі.
Крім того, держава в неолібералізмі має сильний вплив на економічну систему шляхом усунення
монополій на ринку, забезпечення вільної конкуренції, регулювання надлишків попиту та пропозиції. Також одна з провідних ролей держави полягає у здійсненні діяльності, яка не надає прибутку
в найближчих перспективах (гуманітарна, наукова, медична, екологічна сфери). Створивши умови
для сталого економічного розвитку, держава реалізовує соціальні та безпекові завдання.
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Середюк В. В. Роль та призначення держави в течіях неолібералізму
У статті розкриваються положення неолібералізму – комплексної філософської та наукової течії, а також соціальної практики, що стосуються нового розуміння ролі та призначення держави у ХХ столітті. Результати дослідження ґрунтуються на аналізі робіт представників німецького та американського неолібералізму. Описано сильну
роль держави в економічній сфері, а також гуманітарне, соціальне та безпекове призначення держави.
Ключові слова: неолібералізм, держава, роль, порядок, втручання, економіка, право, мир, безпека, гуманітарні
та соціальні завдання.

Serediuk V. V. The role and purpose of the state in the currents of neoliberalism
The article reveals the theses of neoliberalism – a complex philosophical and scientific course, as well as social practices
concerning a new understanding of the role and purpose of the state in the twentieth century. The results of the study
are based on an analysis of the works of representatives of German and American neoliberalism. The strong role of the state
in the economic sphere, as well as the humanitarian, social and security purpose of the state are described.
Neoliberalism was formed in the fields of economics, political science, jurisprudence, international law, philosophy
as scientific fields of knowledge and embodied in the economic, social and cultural policy of Western democracies, including
the reflection of its doctrinal provisions in the constitutions of European states. Therefore, neoliberalism can be defined
as a set of doctrinal currents and social practices, characterized by economic, political, legal and ideological components.
Representatives of neoliberalism tried to redefine the role, significance and tasks of the state according to the interwar
and postwar economic and political conditions. At the same time, their ideas concerned individual rights and freedoms,
the legal social order, as well as the worldview and methodological foundations on which all currents of neoliberalism were
based. In August 1938, a conference of neoliberal economists, known as the Lippmann Colloquium, was held in Paris,
at which a new concept of the state was essentially formulated. It consisted of the following provisions. First, the state must
determine the system of rules within which economic activity is formed, and guarantee their implementation. Secondly, it was
recognized at the conference that the market mechanism does not provide automatic self-regulation and balance, and therefore
requires some government intervention.The third provision of the conference established that the state had to take only those
measures that would ensure the support of free competition. Fourth, the restriction of monopolies was recognized. This idea
underlies at the basis of antitrust laws in USA. The fifth point of neoliberalism was the limited intervention of the state
in economic relations. It was allowed only temporarily and in cases when the flexibility of supply and demand was violated
and the balance on the basis of the price mechanism was lost. The state should not set the price on the market, but should
influence the magnitude of supply or demand, thus equalizing prices and preventing sharp fluctuations. As a result, the state
in neoliberalism has a strong influence on the economic system by eliminating market monopolies, ensuring free competition,
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regulating excess supply and demand. Also, one of the leading roles of the state is to carry out activities that do not provide
profit in the near future (humanitarian, scientific, medical, environmental spheres). Having created conditions for sustainable
economic development, the state has to embody social and security tasks.
Keywords: neoliberalism, state, role, order, intervention, economy, law, peace, security, humanitarian and social tasks.
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ПРИНЦИП РОЗУМНОСТІ В ПРАВІ
ТА ЙОГО ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
В СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ ПРАВА
Постановка проблеми. Питання функціонального призначення принципів права як явища правової реальності займає центральне місце в межах вивчення теоретико-правових аспектів принципів права в цілому. В науковому плані особливо актуалізуються питання дослідження окремих
різновидів принципів права крізь призму їх функціонального призначення в системі принципів
права. Це пояснюється тим, що вказане дослідження потенційно спроможне заповнити прогалину
наукового пізнання та сприятиме проведенню подальшого вивчення проблем правового забезпечення і практики реалізації відповідного принципу права. Функціональне призначення принципу
розумності в праві в юридичній літературі майже не досліджені, однак слід відзначити наявність
в юридичній науці досить широкого кола праць, які в цілому стосуються принципів права, їх функціонального призначення. На нашу думку, такий стан наукової розробки принципу розумності права є недостатнім, засвідчує наявність прогалин наукового пізнання функціонального призначення
зазначеного принципу права.
Актуальність теми дослідження доводиться і відсутністю єдності поглядів вчених-правознавців на питання визначення категорії «розумність», характеристики його змісту та значення, напрямів
удосконалення реалізації в правовій сфері життя суспільства. В свою чергу, це відбивається і на результатах наукового дослідження функціонального призначення принципу розумності в праві.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ідея розумності здавна проповідується західною
філософією права (І. Кант, Г. Гегель, І. Фіхте та ін.) та визнається основою функціонування правової
системи. Серед представників юридичної науки, які досліджували питання розумності в праві як невід’ємного його принципу доцільно назвати таких вчених, як С. С. Алексєєв, В. М. Баранов, С. В. Бобровник, A. М. Вacильєв, О. В. Зайчук, В. М. Карташов, А. А. Козловський, А. М. Колодій, В. В. Костицький, В. В. Лазарєв, В. І. Леушин, С. І. Максимов, Г. В. Мальцев, М. М. Марченко, М. І. Мaтузов,
В. C. Нерcеcянц, Н. М. Оніщенко, О. В. Петришин, В. М. Сирих, Ю. О. Тихомиров та інші.
В межах галузевих юридичних наук окремі питання принципу розумності в праві, в тому числі
і крізь призму його функціонального призначення в системі принципів права, були досліджені:
A. A. Богомоловою, Л. В. Бориcовою, О. М. Костенко, С. Я. Фурсою, Я. М. Шевченко, Н. Л. Швидких та іншими. Слід особливо відзначити праці зарубіжних вчених: А. Барака, Дж. Велеса, А. Грінвольта, Р. Зіммермана, М. Каппеллеті, Е. Маккендіка, С. Олівера, П. Райта, Р. Трейнора, в яких проблематика розумності досліджена крізь призму принципів правосуддя та функціонування системи
судочинства.
Відзначаючи безумовну цінність досліджень зазначених вище науковців, маємо зауважити
на необхідності вивчення теоретико-правових аспектів функціонального призначення принципу

●

АЛЬМАНАХ ПРАВА 2020 Випуск 11
●

●

●

219

ПРАВОВА ДОКТРИНА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

розумності в праві у розрізі існуючого стану функціонування правової системи України, практики його поширення на правову сферу життєдіяльності суспільства, а також аналізу потенційної
можливості вдосконалення функціонування принципу розумності в правовій сфері. Означене вище
і обумовило вибір теми цієї наукової роботи.
Мета статті. Враховуючи те, що принцип розумності в праві займає центральне місце в системі
правових принципів, відзначаючи недостатність його теоретико-правових досліджень, особливо
в частині його функціонального призначення в сучасних умовах функціонування правових принципів, вважаємо за доцільне в цій науковій роботі: провести аналіз доктринальних підходів до характеристики функціонального призначення принципів права, надати їм критичну оцінку, розкрити
функціональне призначення принципу розумності в праві.
Виклад основного матеріалу. Принцип розумності в праві, як і будь-яка ідея – це система,
що складається з певних елементів, що дозволяють глибше розкрити зміст і призначення даного
правового явища. На нашу думку, такими елементами є певні ідеї, синтез яких дозволяє пояснити
і сформулювати сутність розумності як правового принципу. Дійсно, при будь-якому підході, а тим
більше при аналізі розумності як принципу, яким слід керуватися при здійсненні будь-якої юридично значимої діяльності, вона виражається в певній системі ідей, рельєфно показуючи специфіку
засобів, способів і форм здійснення такої діяльності, організації суспільних відносин, управління
суспільством за допомогою цього принципу. Справедливо зазначає А. М. Васильєв про те, що зміст
розумності як складової режиму законності не може розкриватися інакше як через систему вимог
щодо грамотного сприйняття правових приписів та їх втілення в правовій поведінці [1, с. 12].
Слід відзначити, що принцип розумності в праві – це насамперед така субстанція, що виражена
в системі політико-юридичних вимог, нормативних сторін, підвалин політико-юридичного життя,
що відображають глибокі нормативні засади суспільства. Під принципом розумності в юридичній
літературі розуміються основні правові ідеї, які, будучи самостійними структурними елементами
даного принципу, відображають окремі аспекти даного явища в сукупності, висловлюють зміст розумності. У них фіксуються об’єктивні закономірності становлення і реалізації правовідносин, опосередкованих державою, що отримали своє матеріальне втілення у відповідних правових нормах.
Деякі вчені розрізняють принцип і вимоги розумності, маючи на увазі під першими вихідні
засади (керівні ідеї), що визначають її риси як своєрідного режиму суспільно-політичного життя, під другими – елементи її власного змісту [2, с. 321]. В юридичній літературі така структура
часом зображується у вигляді ієрархії елементів, в якій принципи – верхній рівень, вимоги розумності – нижній, вторинний елемент [3, с. 43], або у вигляді способу зв’язку юридично правомірних суспільних відносин, заснованих на раціональних засадах, та їх компонентів [4, с. 64] тощо.
На нашу думку, поділ принципу розумності на окремі елементи-категорії «вимоги» і «принцип»
є штучним та за своєю сутністю не може бути розмежований в межах зазначених елементів-категорій, оскільки вони позначають конкретний правовий режим, який виявляється у дотриманості
відповідного комплексу вимог. Тобто окремо вимоги розумності і окремо розумність як принцип
існувати не можуть, навіть в стані органічного взаємозв’язку, вони за своєю сутністю є невід’ємними та неподільними. Отже, на нашу думку, категорія «вимога» не може бути віднесена до числа
структурних елементів, що входять в поняття «розумність» як правового принципу. Хоча, з лінгвістичної точки зору, слова «вимога» і «принцип» не є синонімами, їх диференціація з юридичної
точки зору є необґрунтованою, якщо мова, звичайно, йде про розумність як правовий принципі.
Зокрема слово «вимога» в тлумачних словниках означає наказ, прохання, виражене як наказ, правило, умова, обов’язкова для виконання [5, c. 345]. В свою чергу, слово «принцип» означає підставу,
вихідне положення якої-небудь теорії, вчення; переконання, погляд на речі. Таке положення має
теоретичний, тобто загальний характер, що стосується основного [5, с. 749].
В юридичній літературі функціональне призначення принципу розумності в праві переважно
розкривається опосередковано крізь призму розуміння розумності в цілому як складової раціональної діяльності в сфері права, або крізь призму характеристики юридичної практичної діяльності.
Зокрема, розумність характеризується як вимога усвідомленого ставлення до виконання законів
[6, с. 11], визнання та виконання положень нормативно-правових актів [3, с. 27], добровільного
дотримання правових норм і недопущення свавілля відносно громадян [7, с. 24], абсолютного усвідомлення загальносоціальної корисності законів [8, с. 62], гарантування прав і законних інтересів
громадян шляхом точного дотримання законів і здійснення всіх владно-адміністративних функцій
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в повній відповідності із законом [9, с. 238-239] тощо. Зазначені погляди вчених, без сумніву, притаманні принципу розумності, однак вони не вичерпують його змісту.
На нашу думку, найбільш виразно принцип розумності виявляється у співвідношенні з вимогами доцільності та моральності. Розглядаючи питання співвідношення розумності та доцільності,
необхідно підкреслити, що найвища соціальна доцільність виражена в самій сутності прав та в нормативних юридичних актах. Тому неприпустимо відступ від вимог закону з будь-яких міркувань,
навіть за мотивами «вищих інтересів», революційної обстановки, користі тощо, якими вагомими
вони не здавалися тій чи іншій особі. Аксіоматичне усвідомлення соціальної корисності права
та закону вже є безумовною підставою до його дотримання, виконання або використання, а отже,
в основі цього алгоритму знаходиться принцип розумності в праві.
З аналогічних позицій вирішується питання про мораль і розумність. Відомо, що мораль і право
тісно взаємодіють і взаємопроникають. Вищі моральні ідеали, передова мораль, панівні в даному суспільстві, як правило, виражаються, знаходять своє життя саме в нормах права. Думка про
винятковість закону не допускає будь-якого відступу від визнання його розумності з тих міркувань, що здійснення прав і виконання обов’язків, на думку тієї чи іншої особи, не узгоджується
з моральними уявленнями. Слід враховувати вже відзначене раніше специфічне положення права
і моралі в системі нормативного регулювання: їх різнопорядковість, самостійну цінність ісуверенність. Відступ від встановлених законом загальних правил з моральних міркувань можливо лише
у випадках і на підставах, які теж передбачаються законом.
Як у будь-якої ідеї, так і в ідеї розумності є свої цілі, які визначають її роль в системі принципів права. Цілі розумності – це її результат, до якого необхідно прагнути, постійно вдосконалюючи юридичну практику. Особливістю цілей розумності, як правового принципу, є та обставина,
що її цілі носять глобальний, всеосяжний характер. Як зазначає В. М. Степанов, вказаний принцип
права включає в себе постійний і позитивний імпульс суспільної корисності [10, с. 12]. Найважливішою ціллю принципу розумності є забезпечення балансу між різними юридично значущими
інтересами (держави і особистості і т. д.) за допомогою загальносуспільного визнання та свідомої
реалізації норм права в порядку, встановленому процедурними нормами. До числа цілей даного
принципу можна віднести: впорядкування суспільних відносин на основі норм права; усвідомленість права та високий рівень його суспільного визнання; забезпечення високого рівня правової
свідомості та правової культури громадян, сприяння правильному (точному) застосуванню норм
права. Виходячи з встановлених нами цілей принципу розумності, вважаємо, що його роль виявляється у системоутворюючому впливі на функціонування права крізь призму високого рівня
його визнання та сприйняття суспільством, виконання вимог права на основі усвідомлення його
соціальної корисності та цінності.
В юридичній літературі вченими переважно наголошується на тому, що функціонально принципи права: закріплюють основні вихідні положення, що втілюють в собі об’єктивні закономірності
суспільного життя. Вони акумулюють найбільш характерні риси права, визначають його юридичну
природу. Принципи права лежать в основі діяльності правової держави, всіх органів державної
влади. Керуючись ними, держава забезпечує соціально-економічні, політичні та особисті права
і свободи своїх громадян, гарантує виконання ними юридичних обов’язків; закріплюють керівні
положення юридичної практики тощо.
Вченими також зроблено спробу обґрунтувати наявність функцій, що притаманні принципам
права, які викладені у вигляді певної системи. Не надаючи визначення поняттю «функції принципів права» та не обґрунтовуючи їх самостійність в системі понятійно-категоріального апарату
юридичної науки, вченими виокремлюються такі функції, як: систематизуюча; правотворча; регулятивна; інтегративна [11, с. 117]. О. С. Сидоркін функціональне призначення принципів права
розкриває через категорію засобу виразу сутності права, розкриття і конкретизації його загального
поняття [12, с. 3].
Висновки та пропозиції. Зважаючи на вищезазначене, вважаємо за доцільне узагальнити функціональне призначення принципів права та конкретизувати функціональне призначення принципу
розумності в праві, як самостійного правового феномену. Під функціями принципу розумності слід
розуміти основні напрями впливу ідей розумності на правотворчу, правоінтерпретаційну та правозастосовну діяльність, що визначаються сутністю та соціальним призначенням даного принципу,
з метою їх упорядкування. Функції принципу розумності характеризуються тим, що вони є похід-
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ними від сутності даного принципу. Виходячи з юридичної природи і специфіки принципу розумності, слід виділити такі його функції:
– стабілізаційна, оскільки принцип розумності є політико-юридичним, він відіграє важливу
роль у забезпеченні стабільної демократичної політичної системи, яка була б гарантом політичної
стабільності та безконфліктності, ліберальності суспільства і його інститутів. Встановлення легітимних норм права, адекватних потребам суспільного розвитку, призводить не тільки до розвитку
суспільних відносин, воно стабілізує відносини в суспільстві, виводить їх на новий більш якісний
рівень розвитку, що сприяє нормальному і стабільно сприятливому існуванню суспільства;
– орієнтаційна, сутність якої полягає в тому, щоб зорієнтувати суб’єкта правозастосування відповідно до його високого рівня свідомості та професійних здібностей до розуміння та усвідомлення змісту і сутності права на вибір оптимального варіанта поведінки, який відповідає вимогам
правових норм;
– ідеологічна, в межах якої розумність виражає зв’язок правових питань з політичним режимом,
існуючим в суспільстві. Характеристика розумності дозволяє побачити зв’язок її з природою соціального ладу, особливостями, властивих державі, способів і методів здійснення політичної влади. Ідеологія розумності являє собою систематизоване наукове вираження таких принципів і поглядів про те: що з себе представляє розумність, як принцип права, її сутність, елементний склад;
як забезпечити визнання суспільної корисності права; за допомогою яких засобів можна домогтися
досягнення правом загальносоціальної корисності; яким повинен бути раціональний припис права,
націлений на визнання та добровільне виконання;
– уніфікації практики застосування норм права, що полягає в належному забезпеченні однаковості практики застосування норм права компетентними державними органами відповідно до духу
і букви закону, усвідомленому суб’єктами правозастосування;
– виховна, яка розкриває розумність як вираз загальнообов’язковості права, що впливає на свідомість особистості з метою розвитку переконань і поглядів про суворе і неухильне дотримання норм
права. Вона визначає способи поведінки людини в правовому просторі. Крім того, ідея розумності
формує уявлення у індивіда і в суспільстві в цілому про корисність дотримання норм права тощо.
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Страшинський Б. Р. Принцип розумності в праві та його функціональне призначення в системі
принципів права
Проблематика функціонального призначення принципів права як явища правової реальності займає центральне місце в межах вивчення теоретико-правових аспектів принципів права в цілому. Вказане дослідження потенційно спроможне заповнити прогалину наукового пізнання та сприятиме проведенню подальшого вивчення проблем
правового забезпечення і практики реалізації принципів права як ключового засобу забезпечення прав і свобод
людини. Важливе місце в системі принципів права займає принцип його розумності, функціональне призначення
якого є похідним від функцій права в цілому. Водночас дефіцит наукових досліджень питань функціонального
призначення принципу розумності, а також його практичне значення в сучасних умовах посилення правового регулювання в Україні потребують суттєвого посилення наукового дослідження зазначеного принципу, особливо
в частині встановлення його ролі, виокремлення його функцій та їх характеристики.
Дослідження питань функціонального призначення принципу розумності права потребує ґрунтовного аналізу
існуючого стану наукової розробки вказаної проблематики, її критичного осмислення та вироблення конкретних
підходів до характеристики його функціонального призначення з огляду на поточні процеси трансформації досліджуваного явища. Автором в роботі проведено аналіз доктринальних підходів до характеристики функціонального
призначення принципів права в цілому та принципу розумності в праві зокрема. Надано критичну оцінку функціонального призначення принципу розумності в праві. Визначено перспективи наукового пізнання принципу розумності в праві. Встановлено функції принципу розумності в праві та здійснено їх класифікацію, до яких віднесено:
стабілізаційну, орієнтаційну, ідеологічну, виховну, прогностичну функції, функцію уніфікації практики застосування норм права, розкрито їх зміст.
Ключові слова: принципи права, функції принципів права, принцип розумності в праві, роль принципу розумності в праві, система принципів права.

Strashinsky B. R. The principle of reasonableness in law and its functional purpose in the system
of principles of law
The problem of the functional purpose of the principles of law as a phenomenon of legal reality is central to the study
of the theoretical and legal aspects of the principles of law as a whole. This research is potentially able to fill the gap of
scientific knowledge and will facilitate further study of the problems of legal support and the practice of implementing the
principles of law as a key means of ensuring human rights and freedoms. An important place in the system of principles of
law is the principle of its reasonableness, the role and function of which is derived from the functions of law as a whole. At the
same time, the lack of research on the role and functional purpose of the principle of reasonableness, as well as its practical
importance in the current context of strengthening legal regulation in Ukraine, requires a significant strengthening of the
scientific study of this principle, especially in terms of establishing its role, isolating its functions and their characteristics.
Research on the role and functional purpose of the principle of reasonableness of law requires a thorough analysis of the
current state of scientific development of these issues, its critical reflection and the development of specific approaches to
the characteristics of its functional purpose and role in view of the current processes of transformation of the phenomenon
under study. The author analyzes the doctrinal approaches to the characterization of the functional purpose of the principles
of law in general and the principle of reasonableness in law in particular. Critical evaluation of the functional purpose
of the principle of reasonableness in law is given. Prospects of scientific knowledge of the principle of reasonableness in law
are determined. The functional purpose of the principles of law is generalized and the functional purpose of the principle of
reasonableness in law as an independent legal phenomenon is specified. The functions of the principle of reasonableness
should be understood as the basic directions of influence of ideas of reasoning on law-making, law-interpreting and lawenforcement activities, determined by the essence and social purpose of this principle, with the purpose of ordering them.
it is noted that the functions of the principle of reasonableness are characterized in that they are derived from the essence
of this principle. The role of the principle of reasonableness in law is established and its functions are classified, which
include: stabilization, orientation, ideological, educational, prognostic functions, the function of unification of the practice
of applying the rules of law, their content is revealed.
Keywords: law principles, functions law principles, principle of reasonableness in law, role of principle of reasonableness
in law, system law principles.
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ПРАВОВА ДОКТРИНА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
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КОНЦЕПТИ «ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО»
ТА «ЕЛЕКТРОННА ДЕРЖАВА»:
ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Постановка проблеми. Однією з основних ознак постіндустріального суспільства, яке перебу
ває нині на етапі свого стрімкого становлення майже в планетарному масштабі, є суттєве збільшення ролі інформації, знання та інформаційних технологій в соціальному житті. На теперішній час
вже впевнено можна констатувати, що перманентно зростаюча інформатизація суспільства з використанням як традиційних, так і електронних засобів створення, обробки, зміни та поширення
інформації, вже призвела до виникнення глобального інформаційного простору, здатного забезпечити злагоджену інформаційну взаємодію людей на приватному та публічному рівнях, а також
їх доступ до світових інформаційних ресурсів та реалізацію ними своїх прав, свобод і законних
інтересів в інформаційній сфері. При цьому особливу значущість в сучасних умовах набуває такий
аспект розвитку інформаційного суспільства, як «електронна держава», що має відповідні форми
свого прояву в межах національних держав (наприклад, «держава в смартфоні» в Україні).
У вказаному контексті слід відзначити, що інформаційне суспільство та електронна держава,
як вже цілком фактично сформовані реалії нинішнього суспільного життя, виникли не на порожньому місці, а є закономірним наслідком стрімкого розвитку інформаційних і цифрових технологій,
що активно почали впроваджуватися у більшість соціальних сфер та галузей вже у другій половині
ХХ століття. Втім, незважаючи на об’єктивний характер інформаційно-технологічного прогресу
та наявність низки позитивних наслідків його всеохоплюючого розповсюдження в соціальній матерії, сучасний етап його розвитку вимагає розробки нових та переосмислення деяких існуючих
концептуальних засад функціонування інформаційного суспільства та породжених ним соціальних
концептів у зв’язку із посиленням окремих кризових явищ і процесів практично на всіх рівнях
міжособистісної комунікації.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика правового забезпечення інформаційного суспільства загалом та електронної держави зокрема вже стала предметом доктринального осмислення багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, причому як теоретиків та філософів
права, так і представників галузевих юридичних наук. Зокрема, серед представників філософської
та юридичної наукової думки відповідні питання досліджували такі вчені: І. Арістова, І. Бачило,
А. Гетьман, В. Горбатенко, В. Данільян, О. Дзьобань, В. Мілаш, Н. Оніщенко, О. Петришин, І. Рассолов, І. Сердюк, Ю. Тихомиров, Е. Фромм, Ю. Шемшученко тощо. Не применшуючи величезної
ролі та значення наукового доробку цих та багатьох інших вчених, спробуємо системно осмислити найважливіші, концептуальні проблеми належного правового забезпечення функціонування
сучасного інформаційного суспільства та електронної держави як одного з основних напрямів його
практичного розвитку.
Мета статті. Метою цієї статті є визначення основних, концептуальних проблем правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства та електронної держави, які спричиняють відповідні деформації у його сучасному функціонуванні та суттєво гальмують практичну реалізацію
норм законодавства у цій сфері.
Основні результати дослідження. Звертаючись до характеристики поняття «інформаційне суспільство», насамперед зазначимо, що воно має міждисциплінарний, кроссекторальний характер,
у зв’язку з чим його конкретний зміст формується з урахуванням специфіки певної сфери чи галузі науки та суспільного життя, зокрема, соціології, політології, кібернетики, економіки тощо.
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Наявність такого різноманіття підходів до розуміння поняття «інформаційне суспільство» обумовлюється, зокрема тим, що основним, найголовнішим та невід’ємним елементом, атрибутивною
властивістю інформаційного суспільства є інформація, яка не лише виступає засобом будь-якої
міжособистісної комунікації, а й становить необхідну сполучну ланку між всіма явищами і предметами матеріального та духовного світу, з одного боку, та суб’єктами їх сприйняття – з іншого.
Характеризуючи зміст категорії «інформація», окремі науковці зауважують, що вона являє собою
«характеристику оточуючого світу у всій багатоманітності його прояву, яка сприймається та розуміється людиною, виникає в процесі пізнання відповідних явищ, фактів, предметів тощо та надає
можливість на основі їх властивостей та відображення їх у різних формах сприймати і відрізняти
їх ознаки, елементи, значення, а також встановлювати взаємозв’язки і взаємозалежності всього різноманіття матеріальної та духовної складової соціального і біологічного життя» [1, с. 25].
Слід зазначити, що запропоноване розуміння поняття «інформація» має загальний характер,
який може і повинен бути деталізований з урахуванням специфіки тієї сфери або галузі суспільного життя, в якій відбувається пізнання певних явищ, фактів та процесів. Якщо, наприклад, поняття «інформація» досліджувати у контексті права як особливого соціонормативного феномену
або, скажімо, юридичної науки і практики, то його зміст неминуче буде пов’язаний з правовим
регулюванням суспільних відносин, його конкретним режимом, різновидами юридично значущої
інформації та формами її фіксації, її соціальним призначенням тощо. У контексті інших галузей
знань, зокрема соціології, поняття «інформація» пов’язуватиметься з особливостями функціонування та розвитку відповідних соціальних інститутів, розкриттям внутрішніх механізмів побудови
суспільства та його елементів, закономірностями формування соціальних дій тощо; в політології
специфіка поняття «інформація» обумовлюватиметься особливостями розвитку політичної системи суспільства, характером державно-владних відносин, специфікою політичних інститутів.
У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі можна зустріти такі дефініції поняття «інформаційне суспільство», а саме:
1) якісно новий етап соціотехнологічної еволюції суспільства, що формується в результаті
довгострокового соціально-економічного розвитку, який передбачає збільшення ролі інформації
і знань, а також формування та споживання інформаційних ресурсів у всіх сферах життєдіяльності
суспільства за допомогою розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, що існують у глобальних масштабах [2, с. 22];
2) суспільство нового типу, що формується внаслідок глобальної соціальної революції та породжується вибуховим розвитком і конвергенцією інформаційних і комунікаційних технологій [3, с. 56];
3) фаза у розвитку цивілізації, коли головними продуктами виробництва стають не речі й енергія, а інформація і знання [4, с. 3];
4) суспільство, в якому обробкою інформації, а особливо вищої її форми – знання, зайнято більше людей, ніж обробкою сировини і матеріалів [5, с. 536].
Втім, характеризуючи поняття «інформаційне суспільство», на нашу думку, потрібно виходити
не стільки з факту надзвичайної значущості інформації для суспільства та індивідів, яка завжди
відігравала ключову роль у забезпеченні їх стабільного функціонування та розвитку, скільки з факту
невід’ємності, невіддільності інформаційних технологій від сучасної особистості та прямої залежності її соціального і приватного комфорту та добробуту від доступу до певної інформації та можливості її швидкої обробки, зміни і розповсюдження. Адже інформаційне суспільство – це не просто
суспільство, в якому діяльність більшості людей пов’язана зі створенням, аналізом, збереженням
та поширенням інформації, з використанням інформаційних мереж, каналів інформаційного зв’язку
тощо, а таке суспільство, в якому буття та діяльність практично кожної особистості є невіддільними
від комплексу інформаційно-технічних пристроїв та пов’язаних з ними сегментів інформаційного
простору, вільний доступ до яких є можливим і необхідним незалежно від конкретних темпорально
просторових вимірів, тобто з будь-якого місця та у будь-який час за бажанням самої особи.
З цього випливає, що основу сучасного інформаційного суспільства складає не інформація
як така, на що зазвичай звертається увага, а певні технології та технічні пристрої, що здатні забезпечувати її швидкісний обіг, обробку, зміну тощо. Іншими словами, на сьогодні ми фактично маємо
справу передусім з інформаційними технологіями, а не з самою інформацією, яка завжди, тобто у всі історичні епохи мала унікальне значення, що випливає з її об’єктивної природи. Адже людство загалом та кожна особистість зокрема завжди перебували і продовжують перебувати у процесі
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пізнання відповідних явищ, фактів і процесів, їх переосмислення та аналізу, що здійснюється саме
за допомогою певної інформації, яка ще й нерідко примножується у результаті такого пізнання.
У нашому ж випадку, тобто в реаліях сьогодення першочергове значення у будь-якому суспільстві
набувають саме інформаційні технології, які все більше проникають практично у всю систему приватних і публічних відносин, набуваючи при цьому якість основної передумови реалізації індивідами своїх інтересів, прагнень, прав і свобод тощо.
Більше того, навіть професійна кваліфікація індивідів в сучасному інформаційному суспільстві
вже не стільки пов’язана з наявністю відповідних знань, вмінь та навичок здійснення певної діяльності, скільки з його широкою поінформованістю щодо відповідних соціальних процесів чи явищ
та здатністю ефективно комунікувати з іншими суб’єктами у режимі реального та віртуального
спілкування. Відтак, інформаційне суспільство – це насамперед суспільство високих технологій обробки, зберігання, обміну та розповсюдження інформації, майже тотальне впровадження яких у соціальну матерію вже призвело до неоднозначних наслідків, які потребують окремого осмислення.
У зв’язку із розвитком інформаційного суспільства і технократизацією життя все більшої гостроти набуває питання щодо розробки та впровадження нових підходів у правовому регулюванні
інформаційних та пов’язаних з ними відносин. При цьому пошук таких підходів, на нашу думку,
не доцільно обмежувати лише формально-правовими аспектами, зокрема, необхідністю визначення на законодавчому рівні правового статусу нових учасників інформаційних відносин, діяльність
яких в нинішніх умовах стає все більш затребуваною та значущою як у контексті формування
інформаційно-технологічного простору сучасних суспільств, так і при здійсненні різноманітних
та важливих соціальних функцій в державі (наприклад, блогер, провайдер, робот тощо). Адже питання, які потребують свого вирішення в процесі визначення пріоритетних напрямів правового забезпечення функціонування та розвитку сучасного інформаційного суспільства, мають сутнісний,
концептуальний характер, досягнення згоди щодо якого є необхідною передумовою ефективної
реалізації відповідних правових норм.
З огляду на зазначене, в межах цієї статті спробуємо окреслити лише найважливіші, концептуальні проблеми правової регламентації суспільних відносин в інформаційно-технологічному суспільстві. На нашу думку, серед найгостріших проблем правового регулювання сучасного інформаційного суспільства потрібно виділити насамперед такі:
1. Проблема оптимальності співвідношення права та інших соціальних регуляторів у регулюванні
відносин, що функціонують в інформаційному суспільстві, зокрема, пошуку балансу між правовою
та моральною регуляцією відносин в екстериторіальному (глобальному) інформаційному просторі.
Слід відзначити, що вказана проблема стосується не лише, власне, інформаційного суспільства,
а всього контексту нормативності людського буття як такого, тобто визначення найбільш оптимальної форми взаємозв’язку системи соціальних регуляторів, що у певних пропорціях завжди справляють вплив на поведінку та діяльність осіб. Водночас, особливої гостроти вказана проблема набуває
саме в сучасних реаліях функціонування інформаційного суспільства і проявляє себе найбільше
насамперед на рівні взаємозв’язків права і моралі як специфічних соціонормативних систем.
Так, досліджуючи специфіку прояву даної проблеми в контексті функціонування та розвитку
сучасного інформаційного суспільства, необхідно наголосити на тому, що реалізації ефективної
правової політики держави, спрямованої на становлення і прогресивний розвиток інформаційного
суспільства, перешкоджає поширений у його глобальному просторі моральний релятивізм, який
заперечує обов’язковість моральних норм та об’єктивність моралі як соціонормативного феномену. Яскравим свідченням такого релятивізму глобального інформаційного простору сучасності,
представленого передусім у вигляді мережі Інтернет, є той факт, що в межах останньої цілком
нормально співіснують прямо протилежні явища і факти з точки зору їх об’єктивної або традиційної моральної оцінки. Зокрема, діапазон вибору інформаційної продукції (відео, аудіо, фото,
текст) в мережі Інтернет є настільки великим, що кожен індивід за своїм особистим вибором може
вільно обрати будь-що: від релігійної тематики, у тому числі канонічних текстів, до будь-якого
злочинного та аморального контенту. При цьому така особа не може бути піддана моральному
осуду за ті чи інші дії в Інтернеті, оскільки в межах його віртуального простору традиційні норми
моралі або іронізуються, або взагалі заперечуються. Сучасний Інтернет фактично вже став тим
глобальним інформаційним простором, в якому кожен індивід має можливість здійснити певні дії,
на які в реальному житті він навряд чи би погодився з огляду на можливість понести несприят-
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ливі моральні та матеріальні обмеження, окремі з яких забезпечені, серед іншого, примусовою
силою держави [6, с. 224-235]. Зрозуміло, що такі правила функціонування Інтернету, які фактично склалися та сприйняті переважною більшістю його користувачів, практично унеможливлюють
або принаймні суттєво гальмують правову регламентацію відповідних інформаційних відносин.
Останнє пов’язано, зокрема, з тим, що право через закріплені у законодавстві норми не може одночасно і захищати традиційні моральні цінності, і забезпечувати вільну можливість їх свідомого
порушення, яка фактично може реалізовуватися без будь-яких обмежень лише в межах глобального віртуального простору з огляду на специфіку його технологічної природи.
У вказаному контексті відзначимо, що відносини, які складаються в сучасному Інтернеті, засновуються на практично нічим нестримуваній індивідуальності особистості, свобода вибору
якої може бути звільнена від будь-яких зовнішніх нормативних обмежень. Адже електронні інформаційні мережі насамперед тим і приваблюють користувачів, що в силу своєї природи вони
здатні відображати крайні форми індивідуалізму та небажання суб’єктів зазнавати нормативних
обмежень, які здатні зменшити рівень відчуття ними особистого комфорту. Саме тому навіть якщо
на законодавчому рівні закріпити різноманітні варіанти однозначної ідентифікації реальних осіб
у віртуальних мережах (наприклад, ідентифікація за банківською карткою, введення так званих
ID-паспортів тощо), встановити обов’язок їх застосування під час кожного використання глобальної мережі та конкретну міру юридичної відповідальності за його невиконання у той чи інший
спосіб, навряд чи це призведе до суттєвих позитивних зрушень на практиці. Останнє пов’язано
з перманентним удосконаленням технологічних і технічних засобів охорони та захисту принципу
абсолютної моральної свободи індивідів в Інтернеті.
Зокрема, на теперішній час надзвичайно швидкими темпами розвиваються програмно-технологічні засоби забезпечення анонімності в Інтернеті, які надають можливість кожному суб’єкту обрати різноманітні способи забезпечення своєї анонімності в цій глобальній інформаційній мережі.
Взагалі, проблема ідентифікації користувачів Інтернету, тобто встановлення того факту, що конкретно визначена особа є користувачем Інтернету у певний час та у певному місці, є, мабуть, найголовнішою проблемою, яка випливає з природи цієї інформаційної мережі. Адже за ім’ям та навіть
зображенням конкретного користувача Інтернету, розміщеному, наприклад, у соціальній мережі
чи у відповідному обліковому записі, не завжди втілюється, власне, цей користувач і не виключено, що даний аккаунт використовується або управляється іншою особою у своїх особистих цілях,
які можуть суперечити встановленим нормативно правилам. При цьому такому порушнику у багатьох випадках необов’язково навіть використовувати якісь додаткові програмно-технологічні засоби забезпечення особистої анонімності, хоча вони можуть суттєво допомогти йому приховати
відповідні ідентифікаційні дані про себе та свої неправомірні дії.
Звичайно, на законодавчому рівні можна встановити загальну заборону на використання програмно-технологічних засобів забезпечення анонімності в Інтернеті, але як забезпечити її реальне дотримання? Юридична відповідальність у цьому випадку не може слугувати ефективним
засобом забезпечення дотримання цієї заборони вже хоча б з огляду на наявність об’єктивних перешкод, які значно ускладнюють процес її практичної реалізації у демократичних суспільствах.
Зокрема, виникає питання щодо необхідності забезпечення дотримання принципів юридичної відповідальності, особливо адміністративної та кримінальної, у тому числі принципів своєчасності,
індивідуалізації та справедливості юридичної відповідальності в цих випадках. Адже як у подібних
справах, наприклад, забезпечити своєчасне встановлення та дослідження всіх фактичних обставин
справи, що мають юридичне значення, яким чином забезпечити можливість обрання різноманітних засобів державно-правового впливу з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпеки
чи шкоди здійсненого протиправного діяння, особистості правопорушника, обставин, які пом’якшують чи обтяжують відповідальність тощо?
Юридична відповідальність могла би бути ефективним засобом забезпечення правопорядку
у віртуальному просторі лише у тому випадку, якби на законодавчому рівні були встановлені чіткі
критерії визначення негативної (шкідливої) інформації і щодо необхідності та важливості їх встановлення і дотримання у більшості громадян не виникало б жодних сумнівів, якби вищі соціальні
цінності, закріплені на конституційному рівні, не обмежувалися б правами і свободами людини,
що відтворює лише індивідуалізм як основу забезпечення особистого та соціального добробуту,
а включали б в себе низку традиційних моральних цінностей (наприклад, любов і сім’я, народ-
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ження і виховання дітей, зв’язок і наступність поколінь, соціальна справедливість, совість та моральність людини тощо), на досягнення панування у суспільстві яких спрямовувалася б діяльність
держави та більшості соціальних інститутів, у тому числі засобів масової інформації.
Натомість у сучасних ліберально-демократичних суспільствах на конституційному рівні закріплюється положення про заборону цензури, яке, по суті, є правовою фікцією, оскільки практично
кожна держава до певної міри здійснює контрольно-наглядову діяльність за змістом і розповсюдженням інформації у тій чи іншій формі з метою обмеження чи недопущення поширення серед
громадян ідей та відомостей, визнаних державною владою шкідливими та небажаними.
Очевидно, що в таких об’єктивно існуючих умовах неможливо вести мову про належне правове
унормування інформаційного простору взагалі, а тим більше його віртуальної складової, функціонування якої вже змінило навіть традиційні уявлення людей про такі фундаментальні, основоположні категорії людського буття, як простір і час. Втім, у контексті заявленої проблеми головна
небезпека для майбутнього розвитку сучасного демократичного співтовариства полягає не стільки
у практичній неможливості забезпечення належної правової регламентації відносин в інформаційному суспільстві, скільки у все більшій моральній деградації особистості, яка завдяки всеохоплюючому впливу на неї сучасних інформаційних технологій поступово звільняється від будь-яких
моральних обмежень та заборон, які завжди були основною передумовою нормальних взаємовідносин в межах будь-якого соціального інституту або суспільства. Більше того, високий рівень моральної свідомості особистості є запорукою ефективної правореалізації, оскільки повага до права
і законодавства, що функціонує в державі, починається саме з моралі, яка вимагає від особи свідомого та добровільного виконання діючих у суспільстві нормативів. Якщо ж рівень моральної
свідомості перебуває у перманентному зниженні, то це не може не позначатися на якості режиму
законності і правопорядку в суспільстві, які в таких умовах можуть підтримуватися хіба що примусовими засобами, що все більше віддаляються від об’єктивних передумов свого застосування.
У контексті зазначеного потрібно звернути увагу також на наступну обставину, а саме: першочергове значення в межах сучасних культурних практик набуває масова культура споживання, яка вже
фактично домінує над всіма іншими видами культури, зокрема, над національними та елітарними.
За своєю сутністю масова культура представляє собою таку діяльність індивідів та їх об’єднань,
яка зорієнтована на різноманітні розваги, отримання задоволення та проведення дозвілля. Подібна динаміка соціокультурного розвитку може мати місце саме в умовах стрімкого зростання впливу
інформаційно-комунікативних технологій та засобів масової інформації, які є невід’ємною складовою сучасної масової культури, на свідомість і волю громадян. Такий вплив відбувається за рахунок інтенсивного використання різноманітних каналів комунікацій, серед яких особливого значення
в сучасних реаліях набувають аудіовізуальні та інші комбіновані засоби впливу на індивідів. Внаслідок цих процесів створюється особлива нормативна реальність, специфіка якої полягає у тому, що:
1) по-перше, соціальний добробут вимірюється лише мірою матеріального забезпечення (достатку) та доступності складових індустрії розваг для кожного індивіда;
2) по-друге, конкретна міра матеріального добробуту для кожної особистості, а відтак і рівень
доступності для неї різних розваг, визначається лише її власним вибором та вмінням досягати поставлених цілей, а також випадковими зовнішніми обставинами, які є наслідком об’єктивної суперечливості життя і не залежать від тих чи інших соціальних чинників;
3) по-третє, всі соціальні інститути, у тому числі духовного характеру, поступово позбавляються вищої мети свого функціонування та розвитку, не пов’язаної із забезпеченням матеріального
добробуту. Вказані вищі цілі соціального розвитку перетворюються у суто номінальні складові
соціогуманітарного дискурсу, які все більше оцінюються суспільством як засіб маніпулювання свідомістю та волею громадян задля досягнення певної особистої вигоди;
4) по-четверте, всі соціальні інститути, у тому числі держава, повинні виконувати лише сервісні
функції, спрямовані на задоволення поточних потреб та інтересів громадян;
5) по-п’яте, поведінка індивідів обумовлюється їх природними потребами, прагненнями та інтересами, нормативними обмеженнями яких можуть бути лише чітко визначені правові норми,
закріплені в актах законодавства.
Як бачимо, в умовах інформаційного суспільства продукти масової культури споживання, за допомогою яких забезпечуються індивідуальні чуттєві задоволення, все більше домінують над іншими елементами соціокультурної реальності суспільства, у тому числі над такими найзагальнішими
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її нормативними явищами, як право і мораль. Акцентуючи увагу на повсякденності та буденних
формах свідомості і поведінки, сучасна масова культура порушує процес засвоєння моральних
та правових нормативних конструкцій, які вимагають наявності потенціалу у суб’єкта до абстрактного та системного мислення, здатного до рефлексії. Більше того, внаслідок вже сформованого
завдяки сучасним інформаційно-комунікативним технологіям величезного за обсягом простору віртуальної реальності суттєвої деформації зазнає нормативна складова людської свідомості,
все більше руйнується цілісність її природи, у зв’язку з чим для індивіда стає все важче зрозуміти,
яка саме поведінка є, з одного боку, соціально корисною та схвальною і, відповідно, соціально
шкідливою та осудною, а з іншого – які саме вчинки або діяння є протиправними або такими,
що тягнуть за собою конкретну юридичну відповідальність. Зазначеному сприяє, зокрема, широка
розповсюдженість у сучасному медійному просторі зразків аморальної та навіть кримінальної поведінки, оцінка яких подається не об’єктивно, а залежно від конкретних обставин, наявність яких
трансформує контекст її суб’єктивного сприйняття у бік належності до певної соціальної норми,
нормальної улаштованості життя людини. У будь-якому випадку, така велика кількість контенту
аморального та протиправного змісту у сучасному медійному просторі є недопустимою, оскільки
такого роду інформація змушує суспільство сприймати це як визначену природну даність, з якою
потрібно змиритися і не звертати на неї посиленої уваги. В таких умовах майже неможливо забезпечити адекватне правове, моральне та інше виховання особистості, а будь-які спроби його практичного впровадження нівелюватимуться відсутністю належного нормативно визначеного розмежування соціально корисної та шкідливої інформації.
2. Проблема встановлення більш рельєфних взаємозв’язків між національним та міжнародним
(наднаціональним) правом у процесі регулювання сучасних інформаційних відносин.
Варто наголосити, що вказана проблема пов’язана не стільки з формальними принципами
взаємодії міжнародного та внутрішньодержавного права, скільки з трансформацією темпорально
просторових характеристик сучасного інформаційного суспільства, зокрема, його віртуальної складової, а також з питанням визначення юрисдикції держав по відношенню до суб’єктів або учасників інформаційних відносин.
Так, якщо вести мову про просторовий вимір інформаційного суспільства, то потрібно визнати, що регіони та адміністративно-територіальні утворення держави позбавляються в ньому свого культурного, історичного, географічного значення та інтегруються у функціональні мережі
або «образні колажі», утворюючи простір інформаційних потоків, що замінює собою простір місць
[7, с. 53]. Це означає, що об’єкти в інформаційному суспільстві не містять у просторі в його традиційному значенні, а формують власні простори [8, с. 157] та символізують визначені темпорально-просторові виміри. Зазначене не може не впливати на трансформацію концепції територіального суверенітету держави, оскільки у всесвітньому мережевому просторі географічні місцевості,
принаймні до певної міри, втрачають своє юридичне значення. І хоча суверенітет сучасних держав
продовжує поширюватися на відповідні їм території, його фактична реалізація вже не може бути
такою ж повною, як це було у попередні історичні періоди, оскільки держава втратила монополію
контролю за інформаційними потоками всередині суспільства, стосовно якого вона здійснює відповідні владні функції.
Як зазначає В. Горбатенко, «у результаті поширення новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій державні кордони стають дедалі більш транспарентними як для потоків капіталів
і товарів, так і для передачі інформації, що створює нові комплексні зв’язки на рівні держав, великих корпорацій і окремих індивідів. Національна держава, хоче вона цього чи ні, поступається
своєю суверенністю олігополії, що керує глобальними телекомунікаційними мережами, включаючи Інтернет» [9, с. 269].
Крім цього, правове регулювання сучасного інформаційного суспільства не може не враховувати
асинхронного характеру інформаційних потоків, які мають місце в сучасних цифрових мережах,
що мають до того ж екстериторіальний характер. Адже час в їх межах розглядається не як природний цикл проходження, розвитку, зміни певних процесів, що вимірюється у чітко визначених часових
одиницях (дні, місяці, роки тощо), а як тривалість конкретного інформаційного процесу, який нерідко неможливо заздалегідь чітко прорахувати і встановити. Так само з розвитком електронних інформаційних мереж змінюється і традиційне розуміння категорії «простір» як форми споглядання предметів та речей, яка надає можливість сприймати об’єкти зовнішнього світу як такі, що знаходяться
в тому чи іншому місці та займають визначене положення по відношенню один до одного.
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Відтак, правове регулювання більшості сучасних відносин у суспільстві повинно враховувати,
що електронну або цифрову інформацію не можна розглядати як таку, що міститься у певному фізичному просторі, оскільки обсяги такої інформації конституюють або утворюють свої власні простори,
які існують незалежно від фізичних, територіальних та інших просторових меж. Відтепер, поряд
із природною територією, яка в нинішніх умовах все більше втрачає своє пріоритетне значення та існує лише як «засіб задоволення вітальних потреб та символізації реальності» [7, с. 38], все більшого
поширення та значення набуває так звана «віртуальна територія», яка унеможливлює реалізацію
принципу верховенства національної конституції та законів над інформаційною інфраструктурою,
елементи якої підпадають під дію різних юрисдикцій та мають фактично глобальний характер.
Таким чином, важливою проблемою забезпечення належного правового регулювання відносин в сучасному інформаційному суспільстві є необхідність вирішення питання юрисдикції держави та її органів влади по відношенню до відповідних суб’єктів. Особливу значущість вказана
проблема набуває у зв’язку із надшвидким характером розповсюдження інформації в Інтернеті,
а також її загальною публічною доступністю. Адже інформація у глобальній цифровій мережі поширюється миттєво і при цьому, як правило, будь-яка особа, яка має технічне підключення (доступ)
до Інтернету, є принаймні потенційним користувачем такої інформації. Крім цього, інфраструктура мережі Інтернет допускає такі комбінації національних юрисдикцій, в кожній з яких може
здійснюватися діяльність, пов’язана з реалізацією певного Інтернет-проєкту. Зокрема, певний сайт
може бути зареєстрований в доменній зоні в межах юрисдикції однієї держави, провайдер даного
ресурсу може бути зареєстрований в іншій державі, фактично здійснюючи свою діяльність в межах
іншої національної юрисдикції. При цьому контент такого сайта може бути орієнтований на користувачів зовсім інших держав, а розміщувати на ньому інформацію можуть громадяни всіх без винятку юрисдикцій.
З огляду на зазначене, у сучасній юридичній літературі вірно відзначається, що «під час вирішення питання про межі здійснення національного законодавчого впливу на відносини, що виникають в Інтернет-просторі, у тому числі у зв’язку із здійсненням господарської діяльності, важливе
значення має принцип балансування інтересів, оскільки однією з найскладніших проблем у цій
царині є пошук потрібного балансу між національними інтересами держави й інтересами осіб,
що здійснюють свою діяльність у мережі Інтернет незалежно від того, резидентами якої країни
вони є» [10, с. 44].
Втім, вказана проблема не обмежується лише вищезгаданим контекстом. Адже очевидним
є також те, що юрисдикція кожної держави об’єктивно може поширюватися лише на так званий
національний сегмент Інтернету, тобто держава, використовуючи правові та адміністративні ресурси, має можливість регулювати особливості доступу до Інтернету та діяльності в ньому лише
в межах своїх фізичних просторових меж, обмежених чітко визначеними кордонами. Це означає,
що відповідні правила, встановлені державою, поширюються лише на громадян, іноземців чи осіб
без громадянства, які перебувають на її території та користуються в її межах Інтернетом, а також
юридичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері надання телекомунікаційних послуг в межах
відповідної території.
Більше того, важливим ракурсом вказаної проблеми, на який також потрібно звернути увагу,
є наступний: річ у тім, що, реалізуючи політику правового регулювання Інтернету в межах національних кордонів, яка включає в себе, серед іншого, певні заборони та обмеження, держава, по суті,
протиставляє себе глобальному інформаційному простору, в доступності якого зацікавлений кожен
громадянин, а отже, виборець. Подібні обмежувальні, а тим більше забороняючі норми, встановлені державою, як правило, сприймаються індивідами як посягання на їх конституційні права і свободи. Зокрема, окремі вітчизняні науковці обґрунтовують думку, згідно із якою блокування доступу
до інформації в сучасному світі є порушенням прав людини, оскільки стаття 19 Загальної декларації прав людини на міжнародному рівні встановлює, що кожен має право «шукати, одержувати
і поширювати інформацію та ідеї незалежно від державних кордонів» [11]. Саме тому закріплення
відповідних обмежень в межах національних держав є, на їхню думку, неприпустимим в сучасному світі [12, с. 196, 204].
У зв’язку з цим маємо своєрідний парадокс: маючи принаймні потенційну можливість забезпечити належне правове регулювання використання національного сегменту мережі Інтернет, держава, водночас, не може реалізувати відповідний механізм у реальній соціальній практиці, оскільки
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надто високим є ризик виникнення негативних наслідків такої реалізації, який є вищим за певний
позитивний ефект.
Враховуючи зазначене, можемо стверджувати, що для забезпечення ефективного правового регулювання відносин у сучасному інформаційному суспільстві вже недостатньо закріпити на законодавчому рівні загальний принцип примату міжнародного права над національним, а потрібно
розробити та затвердити на відповідному рівні спеціальні правила взаємодії та взаємозв’язку внутрішньодержавних і міжнародно-правових норм.
3. Проблема забезпечення ефективного функціонування в Україні концепту «електронна держава», який передбачає різноманітні способи здійснення багатоаспектної цифрової взаємодії між органами публічної влади, фізичними та юридичними особами.
Як зазначається у сучасній юридичній літературі, «електронна держава» – це особливий «спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних Інтернет-мереж
і сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування певних служб у режимі реального часу і робить максимально простим і доступним щоденне спілкування громадянина з офіційними установами. На практиці це означає організацію управління державою і взаємодію
з фізичними і юридичними особами шляхом максимального використання в органах влади сучасних інформаційних технологій, що, у свою чергу, передбачає можливість будь-якої особи через
інформаційно-комунікаційні засоби звернутися до органів державної та місцевої влади для отримання необхідної інформації, а головне адміністративних послуг» [12, с. 283-284].
З огляду на зазначене видається очевидним, що соціальна ефективність функціонування «елект
ронної держави» залежить насамперед від того, наскільки були враховані відповідні передумови
її становлення та реалізації у відповідній формі, а саме: 1) високий рівень розвиненості телекомунікаційних технологій та відповідної інфраструктури в межах всієї території держави; 2) мініма
льний рівень цифрової нерівності серед громадян; 3) високий ступінь довіри суспільства до механізмів електронної держави, що безпосередньо залежить від загального рівня довіри громадян
до діяльності національних владних інституцій. Відсутність хоча б однієї з вказаних об’єктивних
передумов ефективного функціонування «електронної держави» значно знижуватиме її соціальну
ефективність, сприятиме зменшенню рівня доступності публічної інформації суб’єктів владних
повноважень для громадян тощо.
Слід відзначити, що в Україні є чинною Стратегія розвитку інформаційного суспільства,
яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 р. № 386-р [13]. У вказаній Стратегії визначено основні напрями розвитку електронної держави в Україні, серед яких
можна назвати, зокрема, електронний уряд та електронну демократію. При цьому кожен з названих
напрямів включає в себе низку відповідних засад та форм його практичного впровадження в суспільне життя (наприклад, створення системи електронної взаємодії державних органів; надання
адміністративних послуг населенню та бізнесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій тощо).
У заявленому контексті важливо зрозуміти, що впровадження нових електронних форм публічно-приватної комунікації лише тоді можуть досягнути позитивного соціального ефекту, якщо в суспільстві існує довіра як до владних інститутів та державної служби, так і до нових інформаційних технологій, що слід визнати необхідною передумовою сприйняття громадянами відповідних
новацій. При цьому потрібно усвідомлювати: для того, щоб цей рівень довіри був на високому
рівні, держава і громадянське суспільство повинні знайти ефективну формулу вирішення фундаментальної колізії між правом на безпеку та якістю життя, з одного боку, та правом на особисту
свободу – з іншого.
Практичне впровадження концепту «електронна держава» («держава в смартфоні», «електронний уряд» тощо), тобто фактично здійснення системних трансформацій державного управління
та його поступове перетворення у цифрову платформу, спрямовану, серед іншого, на надання фізичним та юридичним особам якісних адміністративних послуг, передбачає, що останні повинні надаватися на основі стандартизованих та автоматизованих процедур. Відтак, кожна особа має
можливість отримати для себе відповідну адміністративну послугу в он-лайн режимі зі свого смартфона або комп’ютера, що, за умови нормальної роботи відповідних автоматизованих електронних
систем, економить її часові та матеріальні ресурси, а також, на перший погляд, повністю виключає
корупцію в цих відносинах. Погоджуючись в цілому з тим, що такі електронні управлінські сервіси
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держави потрібно розвивати, все ж, на нашу думку, їм не потрібно надавати абсолютного значення,
оскільки вони мають, так би мовити, і зворотний бік медалі, який ми спробуємо зараз прояснити.
Так, наприклад, потрібно визнати, що повне та безальтернативне переведення адміністративних послуг в електронну форму повністю витісняє явище адміністративного розсуду, яке нерідко
має позитивний вимір та надає можливість обрати конкретній посадовій особі державного органу
найкращий варіант вирішення певної практичної ситуації з урахуванням її унікальних обставин,
які комп’ютер об’єктивно не може прорахувати. Адміністративний розсуд передбачає можливість
вільного вибору суб’єктом владних повноважень способу вирішення відповідної практичної ситуації, який він здійснює в межах особливостей правового регулювання певних суспільних відносин
та вимог основоположних принципів права. Такий вільний вибір свідчить про те, що адміністративний розсуд – це багато в чому моральне явище, яке реалізується з урахуванням основних правових вимог, виражених у законодавстві.
В процесі реалізації виконавчої влади адміністративний розсуд є об’єктивно необхідним, оскільки він надає можливість забезпечити прийняття більш виважених та необхідних рішень в межах
обставин конкретної ситуації, забезпечуючи тим самим більшу ефективність державного управління загалом. Адміністративний розсуд необхідно поєднує в собі елементи моралі, які об’єктивно не можуть бути замінені формальною правовою регламентацією відповідних відносин. Вказаний факт, у свою чергу, свідчить про те, що адміністративний розсуд має переважно позитивний
вимір лише в тих суспільствах, в яких на належному рівні підтримується суспільна та індивідуальна мораль. Незважаючи на той факт, що в сучасних ліберально-демократичних суспільствах
мораль вже не відіграє роль важливого чинника його консолідації та солідаризації, хоча лише вона
здатна найефективніше виконувати цю роль, це не означає, що всі представники суспільства загалом та його державного апарату зокрема є такими, що не керуються відповідними моральними
ідеалами у своїй поведінці та діяльності. Адже мораль до певної міри є необхідною внутрішньою
складовою свідомості кожного індивіда, яка в процесі його фізичного та інтелектуального розвитку
зазнає відповідний (позитивний або негативний) вплив як з боку інших складових його свідомості,
так і з боку параметрів зовнішнього соціального буття.
З огляду на зазначене, вважаємо за недоцільне повністю відмовлятися від традиційних способів
надання адміністративних послуг та реалізації інших державно-владних повноважень, які передбачають необхідність встановлення безпосередніх комунікацій між відповідними суб’єктами, та замінювати їх на безальтернативний цифровий формат. Адже лише тоді суспільство сприйматиме відповідні новації не як нав’язування державою своєї волі стосовно способів вирішення тих чи інших
соціальних питань, а як встановлення альтернатив, які за певних обставин можуть полегшити процес взаємодії його суб’єктів з органами державної та місцевої влади. Більше того, тим самим залишатиметься певний простір для здійснення позитивного адміністративного розсуду, який можна
контролювати за допомогою відповідних різновидів громадського та державного контролю.
Крім цього, на нашу думку, не можна також стверджувати, що електронні урядові та інші
державні сервіси здатні повністю ліквідувати корупцію у відповідних відносинах або знизити
її до мінімального рівня, коли вона стає майже непомітною і не впливає на позитивний розвиток
суспільства, держави та громадян. Спробуємо обґрунтувати зазначену думку.
Річ у тім, що, зменшуючи роль та значення традиційних міжособистісних комунікацій у різноманітних відносинах між приватними та публічними суб’єктами шляхом оцифрування процесу
реалізації повноважень відповідних органів влади, створюється державна інформаційна мережа
різноманітних даних, у тому числі персональних. Вказані дані включають в себе великі обсяги
інформації, які можуть стосуватися, зокрема, кредитних позик, вчинення тих чи інших правочинів,
складу сім’ї та кількості утриманців, зарубіжних поїздок, банківських рахунків, боргових зобов’язань тощо. У такий спосіб держава фактично стає монопольним володільцем інформації про кожну фізичну та юридичну особу, яка проживає та здійснює діяльність на її території. При цьому
адміністрування цієї інформації здійснюється уповноваженими державними органами та іншими
визначеними у законодавстві суб’єктами, які несуть відповідальність за її повноту, цілісність та достатність, а у багатьох випадках і за достовірність та збереження, якщо це закріплено у законодавстві. У зв’язку з цим, цілком можливою є ситуація, коли, наприклад, посадова особа відповідного
органу, яка за своїми повноваженнями має доступ до такої інформації про фізичних або юридичних
осіб, може за певну особисту вигоду передати її третім особам, а ті, у свою чергу, використати
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її проти тієї особи, якої вона стосується. Такий вчинок, принаймні за своєю сутністю та змістом,
має характер корупційного правопорушення, оскільки владні повноваження конкретної посадової
особи державного органу використовуються для здобуття ним додаткових особистих благ або преференцій та порушують або як мінімум створюють всі необхідні умови для порушення прав та інтересів інших осіб та суспільства в цілому.
Отже, як бачимо, реалізація концепту «електронна держава» може реально і не знизити рівень
корупції, оскільки будь-яка влада та управління завжди у той чи інший спосіб пов’язані з людським
чинником, від якого неможливо повністю відмовитися. Електронна ж форма комунікації або взаємодії між державою та суспільством, його інститутами та особами, хоча формально, безпосередньо і виглядає як зв’язок людини з певною автоматизованою цифровою системою (комп’ютерною
програмою), але опосередковано являє собою відношення з автором (авторами) такої електронної
платформи, яким може бути лише людина.
З цього випливає також і те, що всі електронні бази даних, особливо державні, в яких акумулюється найбільша кількість найрізноманітнішої інформації про громадян та юридичних осіб,
повинні ефективно захищатися від будь-яких посягань третіх осіб, які не мають права доступу
до неї, а також від суб’єктів адміністрування таких баз даних, у тому числі відповідних державних
службовців, відповідальних за збереження, передання та охорону цих баз даних. При цьому потрібно посилити відповідальність держави в особі її органів та посадових осіб за несанкціоновану
зміну, видалення, передання даних та інше неправомірне втручання у статус персональних даних
конкретного суб’єкта [14, с. 137-141].
Крім цього, констатуючи факт наявності деяких переваг цифрової (електронної) форми інформації у порівнянні з документарною, не потрібно забувати або нівелювати значення об’єктивних
переваг «інформації на папері» перед «інформацією у файлі». Зокрема, використання паперового
носія інформації не вимагає дорогої техніки та є доступним практично в будь-яких умовах для кожної особи. Крім цього, для документарної форми інформації, у порівнянні з цифровою, можливо
забезпечити більш надійний режим обмеженого доступу, а сам документ значно підвищує гарантії
перевірки автентичності інформації, розміщеній у ньому.
Відтак, вважаємо, що розвиток інформаційних технологій не повинен замінити документарну
форму підтвердження тих чи інших юридичних фактів, відміняти або скасовувати традиційні гарантії правильного встановлення конкретних життєвих обставин. Навпаки, сучасні цифрові технології повинні оптимізувати порядок здійснення певної діяльності та надання відповідних адмі
ністративних чи інших послуг, полегшити роботу посадових осіб органів держави та місцевого
самоврядування, а для громадян – реалізацію ними своїх прав і обов’язків. На нашу думку, документарну форму втілення та зберігання інформації за жодних обставин не можна вважати архаїзмом,
що втратив своє актуальне значення у зв’язку із інформаційно-технологічним прогресом, оскільки
у протилежному разі суттєвого зниження зазнає рівень відповідальності держави за забезпечення
належного правопорядку в суспільстві на основі нормативно закріплених процедур, ефективність
яких неодноразово підтверджувалася протягом багатьох століть. Адже якщо всі публічно-приватні
відносини перевести в електронну форму, то це неминуче призведе до посилення та навіть масового поширення так званого «цифрового рейдерства», протидіяти якому значно складніше саме
у зв’язку із об’єктивними ризиками сучасних інформаційних (цифрових) технологій, про які частково зазначалося вище.
Враховуючи наведене, можна виокремити такі принципи розвитку концепції «електронної держави» в Україні:
а) принцип поєднання переваг матеріальної та цифрової форми вираження інформації, що надасть можливість, з одного боку, розширити гарантії реалізації особами наданих їм прав та законних інтересів, а з іншого – знизити ризики фальсифікації юридично значущої інформації. Реалізація цього принципу передбачає, зокрема, необхідність встановлення на нормативно-правовому
рівні конкретного переліку найважливішої для особи і держави інформації або даних, які повинні
зберігатися як в електронній, так і в документальній формі. Незважаючи на те, що одночасне зберігання інформації у матеріальній та цифровій формі обумовлює необхідність здійснення додаткових
витрат як часу, так і матеріальних засобів, саме таке поєднання надасть можливість забезпечити
верифікацію її автентичності або достовірності, а відтак – її стабільне використання на благо відповідних суб’єктів, а також звести до мінімуму різноманітні шахрайські махінації зі змістом важливої інформації або принаймні негативні для конкретної особи наслідки здійснення таких махінацій;
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б) принцип добровільності використання каналів цифрової інформаційної комунікації для фізичних та юридичних осіб за умови наявності відповідних альтернативних варіантів. Даний принцип передбачає, що впровадження нових електронних комунікацій та офіційно визнаного елект
ронного документообігу не повинно позбавляти особу можливості самостійно обирати для себе
альтернативні форми комунікації з іншими суб’єктами, у тому числі органами держави та місцевого самоврядування. Відтак, якщо громадянин з тих чи інших причин бажає, наприклад, звертатися
до органів влади та отримувати від них адміністративні послуги в традиційному порядку (письмово або усно), документально підтверджувати свої обставини і статуси, держава повинна залишити
за нею таку можливість, інакше відповідні новації сприйматимуться громадянами як владний тиск,
що може лише посилювати рівень недовіри до владних інститутів.
У контексті змісту даного принципу необхідно також зазначити, що розвиток цифрового формату комунікації не повинен нівелювати значення реального, живого людського спілкування, а реалізацію державними органами наданих їм повноважень не можна зводити до суто технологічного
процесу, позбавленого відповідних моральних координат своєї оцінки. Адже діяльність на державних посадах – це насамперед сфера служіння та посиленої особистої відповідальності відповідних
посадових осіб, що поєднує в собі як суто моральні, так і правові засади. Позбавляючи чи суттєво
обмежуючи можливості людини безпосередньо спілкуватися з представниками державного апарату,
держава тим самим сприяє вихолощенню з її змісту визначених моральних категорій (наприклад,
добро, сумління, честь, повага, сором тощо), а отже, стійких та перевірених часом критеріїв людської поведінки в цілому. У такому випадку фактично відбувається підміна змісту реальних міжособистісних комунікацій електронною формою їх вираження, в якій немає місця для моральних координат, що, у свою чергу, іманентно властиві практично кожному акту людської волі та свідомості;
в) принцип пріоритетності використання засобів цифрової комунікації між органами державної влади та місцевого самоврядування з метою забезпечення більшої оперативності реагування
на потреби і запити осіб та інститутів громадянського суспільства. Даний принцип передбачає
необхідність створення та забезпечення стабільного функціонування єдиної системи міжвідомчої
електронної взаємодії;
г) принцип достовірності ідентифікації заявника в умовах віддаленого доступу до державних
та інших суспільно значущих інформаційних ресурсів, що може здійснюватися, зокрема, на основі
електронного цифрового підпису та інших засобів ідентифікації, які зможе вільно обрати суб’єкт
звернення;
ґ) принцип розмежування прав доступу до інформаційних ресурсів залежно від їх ролі та значення у системі інформаційної чи іншої складової національної безпеки держави. Вказаний принцип передбачає необхідність закріплення на законодавчому рівні конкретних режимів доступу
до інформації, розміщеної у відповідних комп’ютерних мережах, а також механізмів і умов надання права доступу до неї визначеним суб’єктам.
4. Проблема трансформації інституту юридичної відповідальності за правопорушення, вчинені
за допомогою використання інформаційно-телекомунікаційних систем, зокрема, мережі Інтернет.
В основі вказаної проблеми перебуває той факт, що «основною тенденцією в інформаційному суспільстві стає повсюдний відхід від відповідальності фактично на всіх рівнях її прояву.
Це, у свою чергу, дозволяє вести мову про асиметричний розвиток суспільства: при надзвичайно
високому рівні технологічного розвитку очевидною є деградація етики й моралі. Саме це стає основною суперечністю, що продукує соціальні конфлікти різного спрямування: від міжособистісних до міждержавних. Глобалізація, як процес, що супроводжує інформаційно-технологічну революцію, призводить до глобалізації безвідповідальної поведінки, а також до глобалізації наслідків
такої безвідповідальності. При існуючих суперечностях і конфліктах є очевидним, що глобальна
безвідповідальність стає не тільки загрозою окремим особам чи соціальним групам, а й усім соціальним системам чи планеті в цілому» [15, с. 22-23].
Як відомо, природа глобального віртуального середовища влаштована так, що реальним суб’єктом створення та розповсюдження в ньому певної інформації може виступати будь-яка особистість,
якій для цього в умовах сьогодення потрібен лише смартфон. Так, користувачі Інтернету в режимі
реального часу зі свого смартфону пишуть різноманітні коментарі, знімають фото- та відеосюжети
тощо і одразу ж викладають їх у мережу для загального доступу, який вже не обмежується територіальними кордонами певної держави. При цьому слід звернути увагу на те, що в цих відносинах
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також беруть участь так звані «інформаційні посередники» або «Інтернет-провайдери», які забезпечують доступ фізичних і юридичних осіб до глобальної мережі та в сучасних реаліях, як правило, включають в себе не одну, а певне коло організацій, кожна з яких надає чітко визначені послуги,
пов’язані з Інтернет-технологіями (наприклад, провайдери доступу, хостинг-провайдери тощо).
Очевидно, що ефективний державний контроль над миттєвим виробництвом/розповсюдженням такої інформації, зміст та форма якої визначаються самим індивідом як користувачем Інтернету, є практично неможливим. У цьому зв’язку особливу актуальність набуває також питання
співвідношення відповідальності за інформацію, яка розміщується в Інтернеті, між зазначеними
інформаційними посередниками, виробниками і розповсюджувачами такої інформації, а також
її користувачами. З цим, серед іншого, пов’язана неефективність відповідних штрафних та інших
обмежувальних санкцій, які закріплюються на законодавчому рівні та повинні застосовуватися
до всіх порушників заборон, що стосуються виробництва, розповсюдження, розміщення та споживання певної інформації у всесвітній мережі.
Більше того, юридична відповідальність передбачає застосування до порушника правових норм
конкретних санкцій, тобто тих несприятливих наслідків, визначених у законодавстві, яких повинна
зазнати чітко встановлена реальна особа у зв’язку із вчиненням нею протиправного, шкідливого
(небезпечного) діяння. При цьому застосування будь-якого різновиду юридичної відповідальності
вимагає обов’язкове дотримання відповідним суб’єктом низки процедурних норм, що, у свою чергу, виступають однією з важливих та необхідних гарантій її законності та обґрунтованості. Юридична відповідальність також передбачає осуд конкретної людини, а також відсутність будь-яких
сумнівів стосовно наявності вини саме цієї особи у здійсненні чітко визначених неправомірних дій.
Віртуальний інформаційний простір, в якому реальні суб’єкти функціонують через створені ними
віртуальні персонажі, що одночасно виступають об’єктом певних даних, які можуть бути використані іншими учасниками глобальної мережі в особистих, у тому числі аморальних та протиправних цілях, фактично унеможливлює повноцінну реалізацію фундаментальних принципів юридичної відповідальності, зокрема, законність і справедливість застосування відповідних примусових
мір до передбачуваного правопорушника.
Очевидно, що можна навести і чимало інших концептуальних проблем забезпечення належного функціонування інституту юридичної відповідальності у глобальному віртуальному просторі.
Проте вже наведені питання, на нашу думку, обумовлюють необхідність здійснення пошуку особливих підходів до розуміння природи юридичної відповідальності в інформаційному суспільстві,
без впровадження яких законодавче регулювання конкретних складів правопорушень чи злочинів,
здійснених у віртуальному просторі (наприклад, відповідальність користувачів Інтернету за розповсюдження завідомо неправдивих відомостей, які порочать честь, гідність або репутацію інших
осіб; відповідальність за порушення в Інтернеті авторських прав [16, с. 127-153] тощо), по суті
матиме декларативний характер.
Безумовно, наведеними вище концептуальними питаннями правового забезпечення сучасного
інформаційного суспільства не вичерпується вся сукупність взаємопов’язаних між собою проблем
нормативного регулювання різноманітних аспектів його прояву. Утім, постановка вже цих питань,
визначення основних передумов їх виникнення та окремих напрямів можливого вирішення деяких
з них, свідчить про те, що сучасна соціогуманітарна наука загалом та правова доктрина зокрема,
як ніколи, потребують переосмислення основних засад людського розвитку, у тому числі його нормативної основи, а також чинників справжнього соціального прогресу.
Висновки. З огляду на все вищенаведене, можемо зробити наступні висновки:
1. Проблеми правового регулювання сучасного інформаційного суспільства випливають, з одного боку, з подвійного характеру інформаційного простору, що включає в себе реальну та віртуальну складові, а з іншого – з об’єктивної неможливості застосовувати традиційні форми охорони
та захисту правопорядку в межах цифрової форми інформаційного простору, в якій відбуваються
фактично такі ж самі соціально та юридично значущі акти, як і в реальному житті (вчиняються правочини, укладаються договори, підписуються документи, замовляється продукція, роботи
та послуги, здійснюються розрахунки та платежі тощо). У зв’язку з цим, зазначені проблеми мають складний, комплексний характер, який можна досліджувати з різноманітних ракурсів, зокрема,
у контексті специфіки різних галузей права. Водночас, надзвичайної актуальності нині набувають
питання визначення саме концептуальних підходів до забезпечення правового регулювання інфор-
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маційного суспільства, особливо його віртуальної або цифрової складової, поведінка та діяльність
в межах якої, по суті, має анонімний характер, завдяки якому у глобальному інформаційному просторі де-факто сформувалися власні «правила гри».
2. Складність забезпечення ефективного правового регулювання відносин в інформаційному
суспільстві обумовлюється насамперед тим фактом, що в його межах індивідуальна свобода поступово перетворюється на самоціль, яка набуває різних форм свого вираження, у тому числі тих,
які мають шкідливий для суспільства характер та суперечать нормам і принципам традиційної моралі. Свобода як самоціль вже практично повністю втілена у віртуальній складовій інформаційного суспільства, яка, маючи багатоаспектний взаємозв’язок з реальним соціальним середовищем,
сприяє тому, що в межах останнього все більше втрачається морально-нормативне регулювання
людських взаємовідносин, яке, серед іншого, виступає необхідною передумовою поваги до права
та його приписів, втілених у законодавстві, а отже, їх належної реалізації у відповідній формі. Девальвація значення традиційної моралі у віртуальному інформаційному просторі, яка є закономірним наслідком застосування тих його унікальних можливостей свободи індивідуального самовираження, що об’єктивно притаманні віртуальній комунікації, вже призвела до виникнення значної
кількості морально-правових проблем на загальнотеоретичному та прикладному рівнях, а також
до практичної неможливості їх вирішення лише за допомогою правових норм.
3. Сучасний інформаційний простір, який поєднує в собі реальну та віртуальну складові, передбачає певну дихотомію правового статусу особистості: як фізичну особу в національному та між
народному правовому просторі, а також як «цифрову» особу, штучно створену в межах електронних
інформаційних систем та насамперед Інтернету. Незважаючи на те, що електронний або цифровий
образ індивіда безпосередньо взаємопов’язаний з його реальним правовим статусом у суспільному
житті, правова регламентація його відносин в цифровому середовищі вимагає забезпечення суттєвих коректив, що обумовлюється специфікою віртуального інформаційного простору. Враховуючи величезний вплив інформаційних ресурсів на волю та свідомість індивідів, вони потребують
забезпечення як належного правового регулювання на внутрішньодержавному та міжнародному
рівнях, так і моральної регуляції високого рівня, якого, на жаль, неможливо досягти в умовах пануючого на сьогодні морального релятивізму в суспільному житті. При цьому ефективність правового регулювання відповідних відносин безпосередньо залежить від того, наскільки законодавцем
враховані об’єктивні параметри функціонування та розвитку інформаційного суспільства, цифровий (електронний) сегмент якого суттєво змінив просторові, темпоральні та моральні координати
інформаційних потоків.
4. Концепція розбудови як інформаційного суспільства загалом, так і електронної держави зокрема, повинна будуватися на основі об’єктивної оцінки недоліків та переваг впровадження інформаційно-комунікативних технологій в суспільне життя, а також зарубіжного досвіду. При цьому такі
технології повинні забезпечувати повний контроль за рухом інформації по каналах зв’язку, надавати
можливість надійно ідентифікувати особу, гарантувати збереження в таємниці охоронюваної законом інформації, підвищувати ефективність вирішення управлінських завдань, а отже, реалізації прав,
свобод і законних інтересів людини і громадянина. Функціонування концепту «електронна держава» не повинно повністю витісняти традиційні в суспільстві варіанти взаємовідносин між органами
державної влади та фізичними і юридичними особами, переваги використання яких не втратили
своєї актуальності і на сьогодні. Зокрема, за громадянами та юридичними особами має залишитися
право вибору форми взаємодії з суб’єктами владних повноважень (усна, письмова або електронна),
а поодинокі винятки з нього можуть бути встановлені лише стосовно конкретних взаємовідносин,
об’єктивна специфіка яких і обумовлює необхідність їх нормативного закріплення.
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Сунєгін С. О. Концепти «інформаційне суспільство» та «електронна держава»: питання правового
забезпечення
Стаття присвячена дослідженню концептуальних проблем правового забезпечення функціонування та розвитку інформаційного суспільства та електронної держави у контексті реалій сьогодення. Наголошується, що в межах
сучасного інформаційного суспільства, в якому все більше домінує його віртуальна складова, все більше втрачається морально-нормативне регулювання людських взаємовідносин, що негативно позначається на правовому
регулюванні в цілому. Обґрунтовується думка, що функціонування концепту «електронна держава» не повинно
повністю витісняти традиційні в суспільстві варіанти взаємовідносин між органами публічної влади та фізичними
і юридичними особам.
Ключові слова: інформаційне суспільство, електронна держава, право, мораль, Інтернет, юридична відповідальність, законодавство.

Sunegin S. O. Concepts of «information society» and «electronic state»: issues of legal support
The article is devoted to the research of conceptual problems of legal support of functioning and development
of information society and electronic state in the context of today’s realities. In the article the author proceeds from
the fact that the information society is not just a society in which the activities of most people are related to the creation,
analysis, storage and dissemination of information, using of information networks, information communication channels,
etc., and such a society, in which the existence and activity of almost every individual are inseparable from the complex
of information technology devices and related segments of the information space, free access to which is possible regardless
of specific temporal-and-spatial dimensions, that is, from anywhere and at any time at the request of the individual.
According to the author, the most urgent problems of legal regulation of the modern information society are the following:
1. The problem of the optimality of the relation between law and other social regulators in regulating relations
functioning in the information society, in particular, finding a balance between legal and moral regulation of relations
in the extraterritorial (global) information space.
2. The problem of establishing more relevant relationships between national and international (supranational) law
in the process of regulating modern information relations.
3. The problem of correct alignment of priorities in the regulation of social relations in the information society.
4. The problem of transformation of the institution of legal responsibility for offenses and crimes committed through
the use of information and telecommunication systems, in particular, the Internet.
As a result of the research the author draws the following conclusions:
1. The complexity of ensuring effective legal regulation of relations in the information society is primarily due
to the fact that within it individual freedom is gradually becoming an end in itself, which takes on various forms
of expression, including those that are harmful to society and contrary to the norms and principles of the traditional
morality. Freedom as an end in itself is already practically fully embodied in the virtual component of the information
society, which, having a multifaceted relationship with the real social environment, contributes to the fact that within the
latter the moral regulation of human relations is increasingly lost, which, among other things, is a necessary prerequisite
for respect for the law and its prescriptions, embodied in the legislation, and therefore, for their proper implementation
in an appropriate form. The devaluation of the values of traditional morality in the virtual information space has already
led to a considerable number of moral-and-law problems at the theoretical and applied levels, as well as to the practical
impossibility of solving them only through legal norms.
2. The functioning of the concept of «electronic state» should not completely supersede the traditional in society
variants of the relationship between public authorities and individuals and legal entities, the benefits of which have not lost
their relevance today. In particular, citizens and legal entities should be left with the right to choose the form of interaction
with the authorities (oral, written or electronic), and individual exceptions to it can be established only in relation to specific
relationships, the objective specificity of which stipulates the need for their normative fixing.
Keywords: information society, electronic state, law, morality, Internet, legal liability, legislation.
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Сутнісна характеристика
правової доктрини
Постановка проблеми. Наукові знання формуються поступово під впливом як позитивних,
так і деструктивних чинників, як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Це впливає на ступінь
їх розвитку в різні періоди часу. Саме наукові ідеї, погляди, певні постулати, призводять до формування наукових концепцій та доктрин, які поступово набувають характеру певної теорії в тій
чи іншій сфері суспільних відносин.
Важливим завданням теоретичної науки є формування її категорійно-понятійного апарату, з’ясування особливостей, вивчення сутності різних правових явищ, характеру їх взаємодії із суміжними правовими категоріями, за необхідності виокремлення критеріїв їх класифікації та надання їм концептуального характеру та доктринального виміру. Поряд з цим, необхідно акцентувати
увагу не лише на статичному вимірі права, правової доктрини в сфері права, а і звертати увагу
на циклічність певних процесів, їх етапність, тенденції розвитку та вдосконалення, межі дії та взаємопроникнення як в галузевому розрізі, так і в інші сфери суспільних відносин.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз сучасного наукових праць вітчизняних та
зарубіжних вчених свідчить про відсутність комплексних наукових досліджень правової доктрини,
усталеного її розуміння та ролі в житті суспільства та держави, правотворчому та правозастосовчому процесах. У вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі дана проблема розглядається
в більшій мірі в статичному розрізі, з точки зору її місця в системі джерел права, про що свідчить
монографічне дослідження Н. М. Пархоменко «Джерела права» [1], також даній проблемі приділено увагу в навчальному посібнику М. М. Марченко «Источники права» [2], в яких правова
доктрина аналізується дещо фрагментарно, в контексті аналізу різних правових систем. Питання
розуміння правової доктрини як джерела права, її генезис та види, місце та роль в різних правових системах на дисертаційному рівні вивчав А. О. Васильєв [3]. Також становленню та сутності
правової доктрини, способам її реалізації присвячено дисертаційне дослідження Р. В. Пузікова [4].
На загальнотеоретичному рівні питання правової доктрини аналізувались І. В. Семеніхіним [5].
Деякі аспекти правової доктрини пов’язані із забезпеченням прав та свобод людини вивчались
Н. М. Оніщенко [6], даній проблемі приділено увагу також в енциклопедичних виданнях, в працях
таких відомих вчених, як: Є. П. Євграфова, М. В. Кармаліта, С. І. Максимов, М. Є. Мочульська,
О. В. Петришин тощо. Правова доктрина має також галузевий вимір, про що свідчать фундаментальні праці як зарубіжних, так і вітчизняних вчених.
Мета та завдання дослідження. Метою даної статті є з’ясування сутнісної характеристики
правової доктрини. Серед завдань, які надають можливість акцентувати увагу на даній проблемі,
насамперед є: визначення поняття правової доктрини та її особливостей, функціональної спрямованості тощо.
Основні результати дослідження. В перекладі з латини доктрина doctrina – це певне вчення,
наука. У філософській енциклопедичній літературі доктрина розглядається як вчення, система теоретично обґрунтованих поглядів, важливі соціально-політичні, моральні, релігійні та інші питання
[7, c.167].
В юридичній енциклопедичній літературі під доктриною розуміється вчення, наукова або філософська теорія, система поглядів, керівна політична програма [8, c. 273]. Поглиблюючи розуміння
даного феномену, С. І. Максимов зазначає, що «поняття «доктрина» застосовується в контексті
таких понять, як вчення, соціальна наука, філософська теорія (природно-правова, позитивістська),
ідеологія (ліберальна, соціалістична, консервативна), догма, концепція тощо [9, c. 35].
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На думку вітчизняних вчених, правова доктрина «являє собою концептуальні ідеї, теорії та погляди щодо права, державно-правової дійсності в цілому. Вона проявляється в наукових працях
видатних учених-юристів» [10, c. 94].
Погоджуючись з даною думкою Т. М. Радько підкреслює, що правова доктрина складається
із сукупності ідей та висловлювань найбільш авторитетних вчених-юристів, висловлених ними
в наукових трактатах, які внаслідок визнання їх державою та її органами, можуть бути використані
у вирішенні правових питань [11, c. 310].
У зарубіжній літературі підкреслюється важлива роль правової доктрини в романо-германській
правовій сім’ї, де протягом тривалого періоду часу їй відводилася вирішальна роль та значення. Поряд з цим, зазначається, що «на сучасному етапі доктрина поступилася першістю серед джерел права
закону, та поряд з цим вона продовжує здійснювати суттєвий вплив на законодавця та в правозастосовній діяльності, оскільки створює юридичний інструментарій для роботи юристів» [12, c 257258]. Поряд з цим, коли звернути увагу на мусульманські країни, то перевага надається саме релігійній доктрині, незважаючи на значний вплив саме європейської культури та світогляду в світі.
Більшість вчених відносять правову доктрину поряд із правовими звичаями, судовою практикою, нормативними договорами у сфері приватного права до нетрадиційних джерел права, підкреслюючи, що держава визнає їх як можливі додаткові регулятори [13, c.198].
Ряд вітчизняних вчених, аналізуючи джерела права, також відносить правову доктрину до вторинних джерел права, підкреслюючи, що «у романо-германській правовій сім’ї, до якої тяжіє
й правова система України, первинним джерелом права вважаються нормативно-правові акти, нормативно-правові договори (передусім міжнародні) та загальні принципи права, вторинні – правові
звичаї, судова практика та правова доктрина. З них переконливими є судова практика та правова
доктрина» [14, c. 108].
Поряд з цим, правова доктрина розглядається як зумовлена характером правової культури суспільства цілісна і логічно узгоджена сукупність визнаних юридичною спільнотою ідей та наукових поглядів на право, що є основою професійної правосвідомості та концептуальним підґрунтям
нормотворчої, правозастосовної, правотлумачної діяльності [15, c. 471].
З огляду на зазначене, в юридичній літературі дискутується питання щодо співвідношення юридичної науки та правової доктрини. Ряд вчених ототожнюють дані поняття, з чим важко погодитися, підкреслюючи, що «роль правової доктрини як життєвого джерела виявляється в тому, що вона
створює поняття і конструкції, якими користується правотворчий орган. Саме юридична наука виробляє прийоми і методи встановлення, тлумачення і реалізації права» [16, c. 173].
Водночас, Є. П. Євграфова, аналізуючи співвідношення доктрини та науки, підкреслює,
що це різні за обсягом поняття, зазначаючи, що «насправді наука за обсягом є явищем більш
глибоким і складнішим, завжди знаходиться в динаміці, передусім здійснює функції пізнання
закономірностей природи і суспільства, в тому числі права і держави. До того ж наука, зокрема
юридична – це складна багатогалузева система фундаментальних і прикладних знань, які прямо
та опосередковано пов’язані з вирішенням практичних завдань в державотворенні, місцевому самоврядуванні, міжнародних відносинах, правовій системі країни тощо. Доктрина ж є результатом
наукового пізнання, певною частиною науки, за часом їй притаманна більше статика, консерватизм
(наприклад, доктрина соціально-природного або легістського праворозуміння)» [17, c. 78-79].
Варто погодитися з думкою науковців, що правова доктрина «відображає багаторівневий практично зорієнтований комплекс наукових знань про право, який включає: рівень галузевих доктринальних розробок; загальну доктрину як узагальнення галузевих доктринальних розробок
та їх рефлексію (ядром якої є вчення про джерела права та інтерпретацію (тлумачення) правових
норм), що розробляється переважно в межах загальної теорії права (хоча може існувати й окремо
як узагальнена міжгалузева сфера досліджень права); рівень правової ідеології, в межах якої розробляються узагальнені положення про морально-політичні орієнтири розвитку правової науки
і практики (доктрини верховенства права, прав людини та демократії); а також філософсько-методологічний рівень правового знання, який здійснює епістомологічні, онтологічні та аксіологічні
обґрунтування попередніх рівнів [18, c. 93].
Правова доктрина ґрунтується на дослідницькій базі, яка має часовий вимір та формується
в результаті тривалої наукової дискусії з врахуванням актуальних потреб суспільства та держави,
шляхом аналізу закономірностей та тенденцій їх розвитку. Саме потреби спонукають до пошуку
певних ідей в тій чи іншій сфері суспільних відносин.

240

●

АЛЬМАНАХ ПРАВА 2020 Випуск 11
●

●

●

Тарахонич Т. І. Сутнісна характеристика правової доктрини

У філософській літературі потреби класифікуються за певними критеріями, а саме: за сферою
діяльності (потреби праці, пізнання. спілкування, рекреації); по об’єму (матеріальні, духовні, етичні, естетичні і т. д.); за їх функціональною роллю (самозбереження і забезпечення розвитку, першочергові та другорядні, центральні та периферичні, стійкі та ситуативні; за суб’єктом (індивідуальні, групові, колективні, суспільні) [19, c. 499].
Правова доктрина є однією із форм узагальненого наукового знання. Саме наукові ідеї виконують дану функцію, враховуючи, що на філософському рівні ідея – це форма осягнення думкою
явищ об’єктивної реальності, що включає в себе усвідомлення цілі і проекцію подальшого пізнання та практичного перетворення світу [20, c. 207].
Сформована правова доктрина пропонує науково обґрунтовані, виважені пропозиції для різних
сфер суспільного життя, право- та державотворення. Це свідчить про наявність певного механізму
дії правової доктрини та етапність її здійснення.
Отже, механізм виникнення і дії правової доктрини як джерела права може мати певні етапи,
а саме: «виникнення потреби правового регулювання окремих суспільних відносин-науковий пошук-поява ідеї і її обґрунтування- підтримка ідеї на державному (офіційному) рівні та схвалення
громадськістю-перетворення ідеї на концепцію проведення правової реформи в тій чи іншій сфері
суспільного життя» [21, c. 350].
З огляду на зазначене, правовій доктрині характерні певні властивості, а саме: вона є сукупністю певних ідей, поглядів, положень; є науково обґрунтованою та визнаною науковим співтовариством; формується на основі фундаментальних наукових досліджень як теоретичного, так і галузевого характеру, вона є складовою системи джерел права; здатна відповідати новим умовам розвитку
суспільства та держави, що свідчить про її активний характер та здатність до змін, має функціональну спрямованість та генетичні зв’язки, оскільки ідеї зароджуються, формуються, мають певну
наступність, динамічність та мінливість; вона повинна бути фундаментальною основою для правотворчої, правозастосовної та правотлумачної діяльності.
На нашу думку, правова доктрина – це система концептуальних ідей, поглядів на право, що сформувалася протягом певного періоду часу, має змістовне наповнення та практичний вимір.
Правова доктрина здійснює свій вплив на правову дійсність шляхом реалізації її функцій. Функції правової доктрини потребують ґрунтовного аналізу та вивчення, оскільки саме вони розкривають її сутнісні властивості, роль та призначення в суспільстві та державі.
Переш ніж перейти до розуміння функцій правової доктрини, звернімося до визначення функцій
джерел права. Так, Н. М. Пархоменко, аналізуючи функції джерел права, підкреслює, що «при визначенні функцій джерел права слід починати з того, що існує зв’язок між функціями джерел права,
з одного боку, і метою джерел права, з іншого. Функцію джерел права неможливо уявити без мети;
безцільних функцій не існує, оскільки характеристика функцій джерел права повинна ґрунтуватись
на тому, що функція – це здатність, можливість джерел права досягнути цієї мети» [22, c. 112].
Суміжною з даними категоріями є роль джерел права загалом та правової доктрини, зокрема.
Вона має як загальний характер на рівні суспільства, держави, права, так і спеціальний на рівні
галузей, інститутів права тощо.
На нашу думку, функції правової доктрини – це основні напрямки її впливу на правотворчу,
правозастосовну та правотлумачну практику.
Аналізуючи правову доктрину в контексті тих функцій, що вона виконує, І. В. Семеніхін підкреслює, що «її функція не зводиться виключно до інтерпретації та систематизації позитивного
права, хоча саме у цьому полягає ключова функція правової доктрини. Вона також має прескрептивний характер, позаяк містить бачення права, яким воно має бути, тобто його уявний, ідеальний
образ, обґрунтовує необхідність і доцільність закріплення норм права, формування нових галузей
та інститутів права, їх удосконалення чи реформування» [23, c. 28].
Серед найважливіших функцій слід виокремити насамперед онтологічну функцію, яка спрямована на вивчення природи права, правової реальності, взаємозв’язку права та людського буття.
Гносеологічна функція забезпечує процес пізнання права, його методологічних засад, істини
в праві. В юридичній літературі підкреслюється, що гносеологія є загальною теорією пізнання,
де будь-яке розуміння, враховуючи і розуміння права, відбувається за посередництвом пізнавальної діяльності. Це призводить вчених до висновку, що загальні закономірності пізнання не можуть
не поширюватись і на будь-який процес розуміння [24, c. 132].
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Антропологічна функція аналізує місце людини в правовій реальності, питання людиноцентризму, прав та свобод людини та громадянина, гарантій їх реалізації, запровадження механізмів
відповідальності держави перед особою тощо.
Так, Н. М. Оніщенко, аналізуючи розвиток доктрини прав людини в Україні, підкреслює необхідність «удосконалення методології виявлення соціальної сутності прав людини з використанням
евристичних можливостей таких концептуальних дослідницьких підходів, як соціально-антропологічний, герменевтичний» [25, c. 189].
Аксіологічна функція правової доктрини зосереджена на визначенні ціннісних аспектів права,
основних принципів права тощо. Слід також погодитися з думкою вчених, що «цінностями вважаються такі явища (процеси, предмети), які спроможні бути корисними для задоволення потреб
(інтересів) суб’єктів оцінювання – окремих людей, соціальних спільнот чи об’єднань, а й зрештою
всього суспільства» [26, c.142].
Беручи до уваги, що правова доктрина є одним із різновидів джерел права, варто зазначити позицію Н. М. Пархоменко, яка вважає, що «соціальна цінність джерел права полягає в їх корисності
для життя та діяльності суспільства, держави , й окремих індивідів» [27, c.115].
Методологічна функція правової доктрини спрямована на пізнання правової реальності шляхом використання не лише окремих методів, а і наукових підходів, принципів та засобів наукового
пізнання.
Так, О. В. Петришин, аналізуючи проблеми соціалізації права та соціалізації юриспруденції
з точки зору доктринального підходу, підкреслює важливість для даної проблематики наукознавчого аспекту, «згідно з яким переосмисленню підлягають самі підходи до розуміння особливостей
пізнавальної діяльності у сфері соціальної та, зокрема, правової реальності з урахуванням сучасних методологічних досліджень» [28, c. 93].
Висновки. Процес формування правової доктрини характеризується етапністю, певними
процесами зародження, формування та практичної її реалізації, починаючи з періоду виникнення наукової ідеї (нових підходів до їх впровадження, вирішення певних проблемних ситуацій).
Це зумовлено особливостями правової доктрини, тривалим періодом її становлення, можливістю
використання ідей та положень, що містяться в правовій доктрині, в правотворчій, правозастосовній та правотлумачній практиці.
Правова доктрина має пізнавальні властивості, науковознавчий потенціал, в ній в узагальне
ному вигляді сформульовані уявлення про право та правові категорії, вона є самостійною складовою понятійно-категоріального апарату теорії права та має методологічне значення.
Аналіз функцій правової доктрини має важливе значення, як з теоретичної, так і практичної сторони. Оскільки саме через функції правової доктрини розкривається її сутність, напрями впливу,
роль та призначення в суспільстві та державі.
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Тарахонич Т. І. Сутнісна характеристика правової доктрини
У статті узагальнено існуючі наукові підходи до розуміння правової доктрини. Акцентовану увагу на понятті
правової доктрини та її особливостях. Виокремлено етапи її становлення. Визначено та охарактеризовано функції,
що характерні для правової доктрини.
Ключові слова: доктрина, право, правова доктрина, особливості правової доктрини, етапи становлення правової доктрини, функції правової доктрини.

Tarakhonych T. I. The Essential Characteristics of the Legal Doctrine
The article describes the scientific approaches to understanding of the legal doctrine. It is underlined that the legal
doctrine should be regarded as a system of conceptual ideas, views on law, which have been formed for a certain period,
has a meaningful content and the practical dimension.
The author emphasis its features. The legal doctrine is a collection of certain ideas, views, and provisions;
is a scientifically interpreted and recognized by the scientific community; it is formed because of fundamental scientific
researches of both theoretical and sectoral character, it is part of the system of law sources. It is able to meet the new
conditions of the development of society and state, which testifies to its active nature and ability to change, has functional
orientation and genetic connection, since ideas arise, formed, have certain continuity, dynamism and variability; it should
be a fundamental basis for legal, law-enforcement, and legal interpretation activity.
It is underlined that the process of the legal doctrine formation is characterized by the stages of origin, formation and
its practical implementation beginning from the antiquity and to our times. It is caused by the peculiarities of the legal
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doctrine, long period of its formation, the possibility of using of its ideas and provisions in legal, law-enforcement and
interpretation practice.
The particular attention is paid to the basic functions of legal doctrine, i.e. ontology, gnoseological, anthropological,
axiological, methodological, predictive, etc.
Keywords: Doctrine, Legal Doctrine, Law, Peculiarities of Legal Doctrine, Formation Stages of Legal Doctrine,
Functions of Legal Doctrine.
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ДОКТРИНАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ
ТА ДОКТРИНАЛЬНІ ПРАВОВІ АКТИ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
ЗМІСТУ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
Епоха панування позитивістської парадигми праворозуміння добігає свого кінця. Хоча серед
джерел національних систем права, які входять до романо-германської правової сім’ї, закон незмінно залишається домінуючою формою права, все ж догма видатного німецького юриста К. Бергбома, яка визначила на багато років положення про те, що «норма права є альфою і омегою права…
і за межами закону немає ніякого іншого права» [1, с. 483], відверто зазнала кризи. На переломі двох
останніх століть в країнах Західної Європи визнали, що «абсолютний суверенітет закону в країнах
романо-германської правової сім’ї є фікцією і поряд із законом існують й інші, досить значні джерела права» [2]. Р. Давид стверджував, що «змішувати право і закон і бачити в законі виключне
джерело права – значить суперечити всій романо-германській традиції» [2]. Думається, що вирішальним у трансформації позитивістської парадигми праворозуміння є той фактор, що у правовій
теорії і юридичній практиці країн Старої Європи, на відміну від європейських країн соціалістичного
табору, традиційно не ототожнювали «закон» у власному сенсі слова з «правом». Відповідно сьогодні в країнах Західної і Східної Європи під впливом теорії природного права «позитивний» закон
визначається як провідний, але не єдиний елемент системи права, і у правотворчому процесі помітну роль відіграють такі неформальні джерела права, як аналітична юриспруденція, філософія права,
конституційно-правова доктрина, соціологія права і порівняльне правознавство. Зокрема, у правових системах Швеції, Франції, Греції статус правової доктрини поступово змінюється, оскільки
саме правова доктрина формує принципи романо-германського права, а також під впливом правової
доктрини формуються концепції законів: «не справедливість виводиться з правила, а правило народжується з нашого уявлення про справедливість» (Юлій Павл, Digests 50.17.1) [3, с. 105].
В Україні правова доктрина офіційно не визнається джерелом (формою) права. В той же час,
сучасні процеси євроінтеграції актуалізують питання необхідності переосмислення сутності
та призначення правової доктрини, її ролі у правотворчому процесі Української держави, оскільки
концепція людиноцентризму, що посідає чільне місце в європейській доктрині права, спонукає
українську владу не лише до реформування національного законодавства відповідно до європейських та міжнародних стандартів, але й до наповнення законів та інших правових актів новим
змістом. Тому першим кроком у напрямі визнання доктрини на офіційному рівні можна вважа-
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ти встановлення Законом України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 р. № 2709-IV
обов’язку враховувати доктрину при тлумаченні змісту права іноземної держави [4].
Отже, виходячи з вищезазначеного, метою даної статті є обґрунтування важливості правової
доктрини, яка формує правову політику України, оскільки дане питання має не лише теоретичний,
але і прикладний характер.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблематики правової доктрини –
її суті та місця в системі національної правової системи, присвятили свої праці такі видатні українські правознавці, як О. Петришин, Ю. Шемшученко, В. Тацій, О. Скрипнюк, Н. Оніщенко, О. Скакун, П. Рабінович, А. Колодій, С. Гусарєв, О. Тихомиров та ін., однак правова доктрина як форма
і засіб реалізації правової політики ще не стала окремим, самостійним предметом дослідження
в українській юридичній науці.
Виклад основного матеріалу. Правова доктрина як система пануючих у суспільстві уявлень
про право відіграє поліфункціональну роль у правовому житті суспільства: трансформуючи якісно
позитивно суспільну та професійну правосвідомість, правова доктрина сприяє формуванню основ
правотворчості та удосконаленню практики правозастосування і правореалізації. Усвідомлюючи всю важливість ролі правової доктрини, українські правознавці активно пропагували ідею розробки національної правової доктрини ще на початку розбудови незалежної Української держави
[5, с. 6-7]. Така правова доктрина, яку М. Костицький називає політико-правовою, повинна являти
собою «систематизоване вчення, яке синтезує теорії, концепції, принципи, ідеологію та ідеї щодо
суті, характеру, форми, розвитку держави, громадянського суспільства і права» [6, с. 21]. Політико
правова доктрина, на думку вченого, має бути обов’язково втілена в Конституції України та всіх
нормативно-правових актах.
Політико-правова доктрина, враховуючи її політичний і правовий характер, є, на нашу думку, конституційно-правовою доктриною. Продукована вченими-юристами конституційно-правова
доктрина являє собою доктринальний документ, що містить систему основоположних, науково
обґрунтованих та верифікованих суспільною практикою правових ідей теоретико-прикладного характеру з актуальних питань конституційного будівництва, що визначають перспективи правового
розвитку держави і суспільства, стратегію і тактику реформування правового життя [7, с. 191].
Доктринальні документи як комплексні наукові розробки не є офіційними документами нормативно-правового чи політичного характеру, а тому не породжують ані правових, ані політичних
наслідків. В той же час, доктринальні документи, наділені ефективною методологією, сприяють
формуванню основ правотворчості та правозастосування, усуненню прогалин і колізій у праві,
пропонуючи нові юридичні конструкції [8, с. 4]. Доктринальні документи хоча й не є джерелом
права, але вони є джерелом правової політики.
Доктринальні документи мають форму концепцій та доктрин. У різні часи науковими та навчально-дослідними установами було розроблено і представлено широкому загалу декілька основоположних доктринальних документів, зокрема: Концепція правової політики України (проект)
[9, с. 13]; Доктрина «Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку» [10]. Однак порівняно
з українською, російська юридична наука більш результативно творить у напрямі розробки доктринальної форми правової політики. Наприклад, в якості доктринальних документів різними науко
вими установами були запропоновані: Концепція розвитку російського законодавства; проект Концепції правової політики РФ; Концепція правотворчої політики; Концепція системи класифікації
нормативно-правових актів; Концепція Антикорупційної політики тощо [11, с. 14].
В той же час, концепції і доктрини можуть бути як доктринальними документами, так і доктринальними правовими актами. Відповідно на практиці мають місце певні проблеми щодо визначення природи концепцій і доктрин. У даному контексті слушними є зауваження Є. Євграфової,
А. Малька та Я. Гайворонської про те, що не слід ототожнювати доктринальні документи і доктринальні правові акти, які хоча і мають доктринальний характер, однак є принципово різні з точки
зору юридичного значення і юридичних наслідків явища [11, с. 13; 12, с. 79].
О. Скакун визначає правову доктрину як акт-документ, який «містить концептуально оформлені
правові ідеї, принципи, що розробляються вченими з метою вдосконалення законодавства, усвідомлюються (сприймаються) суспільством та підтримуються (формалізуються) державою» [13, с. 224].
Аналізуючи дане визначення, можна зробити висновок, що правознавець ототожнює ці два поняття.
Однак далі О. Скакун зауважує, що концептуальні доктринальні документи можуть стати докумен-
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том імперативного (а не декларативного) характеру, який відповідає найвищому рівню в ієрархічній системі засобів регулювання правового життя суспільства і держави [13, с. 224]. Так, дійсно,
доктринальний документ може набути юридичної сили за умови офіційного затвердження цього документа відповідним органом державної влади. Для прикладу візьмемо Концепцію правової
політики, розроблену у 2002 р. у Республіці Казахстан, яка набула свого нормативного характеру
після затвердження Указом Президента Республіки Казахстан Н. Назарбаєвим від 24.08.2009 р.
№ 858 і почала втілюватися в життя [14, с. 126]. Доктринальний документ може бути затверджений
навіть на найвищому рівні, тобто доктрина може бути зведена в закон. Зокрема, Концепція Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
була затверджена на найвищому рівні, а саме Законом України від 21.11.2002 р. № 228-IV [15].
Отже, і доктринальні документи, і доктринальні правові акти мають доктринальний характер,
але різниця полягає у тому, що доктринальні документи, по-перше, мають нормативний характер,
а, по-друге, доктринальні документи – це форма правової політики, в той час, як доктринальні правові акти – це засоби реалізації правової політики.
Доктринальні акти включають в себе норми-принципи, норми-цілі, норми-дефініції та інші норми загального характеру, які визначають актуальні проблеми у певній сфері державного управління
та пропонують сукупність заходів, потрібних для вирішення цих питань у майбутньому. На думку Є. Мадаєва, доктрина здійснює регулятивний вплив шляхом доктринальних норм, закріплених
в статтях діючої конституції, зокрема про суверенітет, правову державу, права людини як найвищу
цінність тощо [16, с. 32].
Правознавці вважають, що доктринальні акти слід відносити до правових актів [8, с. 3; 11,
с. 22] з наступних підстав. По-перше, в теорії права система норм включає в себе не лише нормиправила, але і норми-принципи, норми-цілі, норми-дефініції. По-друге, доктринальні акти затверджуються у визначеному порядку державними органами чи уповноваженими посадовими
особами, набувають всі реквізити нормативно-правових актів, що надає їм статус офіційного акта
загальнообов’язкового характеру. По-третє, доктринальні правові акти зобов’язують органи державної влади та органи місцевого самоврядування приймати на їх основі відповідні нормативно-правові акти, які будуть містити вже конкретно-регулятивні норми, які забезпечать валідність
доктринальних норм. В юридичній літературі навіть висловлюються пропозиції про надання пріоритету доктринальним нормам над регулятивними нормами з метою підвищення якості нормативноправових актів [17, с. 75], спираючись на загальноприйняту практику правотворчості, що має місце у багатьох зарубіжних державах, де спочатку приймаються акти стратегічного характеру, а вже
на їх основі розробляються нормативно-правові акти.
Доктринальні правові акти є, на думку А. Малько, специфічним і найбільш важливим інструментом правової політики [11, с. 10-11]. Річ у тім, що доктринальні правові акти мають науково
обґрунтований характер, їх дія спрямована на практичний результат, оскільки в них визначаються
цілі та засоби їх досягнення. Наприклад, Концепція судово-правової реформи в Україні 1992 р.
спершу була розроблена на теоретичному рівні, а пізніше затверджена постановою Верховної Ради
України від 28.04.1992 р. № 2296-XII [18]. На основі даної Концепції було розроблено і прийнято
цілу низку нормативно-правових актів, у тому числі законів, що визначили основи судоустрою
і судочинства в Україні.
Сьогодні вже простежуються перші спроби побудувати чітку ієрархію доктринальних актів.
Так, Рада національної безпеки і оборони України запропонувала наступну ієрархію актів право
вої політики: доктрина – концепція – стратегія – програма – план [19]. Однак, більш вдалою,
але не повною, на нашу думку, є ієрархія, запропонована науковцями, а саме: концепція, доктрина,
стратегія, кожна з яких повинна мати конкретну програму [19, с. 12]. Річ у тому, щоспершу має
бути вироблено концептуальне бачення вирішення якоїсь проблеми, втілене потім у конкретному
доктринальному акті, реалізація якого має бути детально визначена нормативно-правовими актами
регулятивного характеру. Тому вважаємо, що ієрархічна система доктринальних правових актів має
бути наступною: концепція, доктрина, стратегія, програма, план, які в своїй сукупності мають чітко
визначати перспективи подальшого розвитку суспільства і держави та забезпечувати повноту і збалансованість правового інструментарію, здатного забезпечити виконання завдань правової політики.
Висновок. Таким чином, правова доктрина є джерелом правової політики держави, яка наповнює правову політику важливим екзистенціально-правовим сенсом. Правова доктрина, проду-
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кована вченими і науковими колективами, набуває форми доктринальних документів – концепцій і доктрин, що відіграють провідну роль у формуванні основ правотворчості та удосконаленні
правозастосовної практики. Доктринальні документи повинні створювати концептуальні основи
розвитку законодавства, тому, будучи затвердженими органами влади, вони трансформуються
у доктринальні правові акти та набувають загальнообов’язкового характеру. Однак на практиці
існують проблеми реалізації більшості доктринальних правових актів. Річ у тому, що органи влади,
з одного боку, надають юридичної сили таким актам, а з іншого – не сприймають нормативність
доктринальних актів. Вважаємо, що одним із важливих кроків вирішення цієї абсурдної з точки
зору юридичної техніки проблеми має стати прийняття вже давно очікуваного Закону України
«Про нормативно-правові акти», де буде чітко визначено систему та ієрархію нормативно-правових актів. Доктринальні акти мають офіційно зайняти чільне місце в системі правових актів.
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Тернавська В. М. Доктринальні документи та доктринальні правові акти: теоретико-методологічний аналіз змісту та співвідношення понять
Стаття присвячена дослідженню сутності правової доктрини та її ролі у формуванні правової політики держави. Аналізується зміст таких категорій, як «доктринальні документи» і «доктринальні правові акти» в контексті
їх спільних та відмінних рис, а також їх роль у формуванні та реалізації правової політики держави. Доктринальні документи визначено як форму правової політики, а доктринальні правові акти – як її засоби. Зазначається, що доктринальні документи, розроблені науковими колективами, створюють концептуальні основи розвитку
законодавства, в той час, як доктринальні правові акти містять концептуальні науково обґрунтовані нормативні
положення про стратегію і тактику реформування конкретної галузі економіки, на основі яких мають бути обов’язково розроблені і прийняті нормативно-правові акти регулятивного характеру. Зауважено про практичні проблеми
реалізації більшості доктринальних правових актів. Пропонується вирішення проблеми легалізації доктринальних
правових актів шляхом визначення їх ієрархічного місця в системі нормативно-правових актів завдяки прийняттю
вже давно очікуваного Закону України «Про нормативно-правові акти».
Ключові слова: правова політика держави, правова доктрина, доктринальні документи, доктринальні правові
акти, засоби реалізації правової політики.

Ternavska V. M. Doctrinal documents and doctrinal legal acts: theoretical and methodological analysis
of content and correlation of concepts
The article is devoted to the study of the essence of legal doctrine and its role in forming the legal policy of the state.
Legal doctrine as a system of dominant perceptions of law in society plays a multifunctional role in the legal life of society:
transforming qualitatively positive social and professional sense of justice, legal doctrine contributes to the formation
of the foundations of law-making and to improving the practice of law-enforcement and law-implementation.
In Ukraine legal doctrine is not officially recognized as the source (form) of law. At the same time, modern European
integration processes actualize the issue of need to rethink the essence and purpose of the legal doctrine, its role in the lawmaking process of the Ukrainian state, since the concept of human-centrism, which occupies a chief place in the European
doctrine of law, encourages the Ukrainian authorities not only to reform national legislation according to the European and
international standards, but also to fill the laws and other legal acts with new content. Therefore, the author puts the aim
to substantiate the importance of legal doctrine that forms the Ukraine’s legal policy, because this issue has not only
theoretical but also applied character.
The content of such categories as «doctrinal documents» and «doctrinal legal acts» are analyzed in the context
of their common and distinctive features, as well as their role in forming and implementing the state’s legal policy.
It is noted that the legal doctrine, produced by scientific collectives, acquires the form of doctrinal documents – concepts
and doctrines, which play a leading role in forming the bases of law-making and improving law-enforcement practice.
Doctrinal documents should form the conceptual foundations for the development of legislation, and therefore, being
approved by the authorities, they are transformed into doctrinal legal acts and attain binding nature. There defined doctrinal
documents as a form of legal policy, while doctrinal legal acts are the means of legal policy.
Doctrinal acts include norms-principles, norms-goals, norms-definitions and other norms of a general nature, which
determine the actual problems in a certain sphere of public administration and propose a set of measures needed to solve
these issues in the future. Doctrinal legal acts contain conceptual scientifically substantiated provisions that serve
as the basis for the development and adoption of specific normative legal acts of a regulatory nature for reforming relevant
sectors of the economy.
Practical problems of implementing the majority of doctrinal legal acts are noted. It is proposed to solve the problem
of legalization of doctrinal legal acts by defining their hierarchical place in the system of normative legal acts due
to adopting the long-awaited Law of Ukraine «On Normative Legal Acts».
Keywords: legal policy of the state, legal doctrine, doctrinal documents, doctrinal legal acts, means of realization
of legal policy.
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ДЕФІНІТИВНИЙ АПАРАТ ПРАВА:
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
Постановка проблеми. Мабуть, беззаперечним слід визнати, що понятійно-термінологічний
та дефінітивний апарат будь-якої науки або галузі суспільного життя слугує найважливішою методологічною засадою отримання нового знання, а його розробка і вивчення являють собою спеціальні задачі наукового пошуку. При цьому особливої значущості набувають різноманітні питання,
пов’язані з відповідними чинниками, які справляють істотний вплив на формування як самих
понять у відповідній галузі, так і особливостей їх конкретного розуміння, вираженого у їх змісті
за допомогою дефініцій.
Будь-яке явище, що досліджується юридичною наукою, займає відповідне місце в системі наукового знання у вигляді поняття, зміст якого розкривається за допомогою дефініції, що включає в себе певну кількість його необхідних істотних ознак. Вивчаючи понятійно-термінологічний,
а отже, дефінітивний апарат юриспруденції, ми маємо можливість значно глибше осягнути зміст
того знання, що міститься в ньому. При цьому слід звернути увагу, що дефінітивний апарат права,
так само як і юридична наука і практика в цілому, історично розвиваються в межах визначених
соціокультурних та природних контекстів або параметрів, зазнаючи на собі вплив значного масиву
відповідних чинників, що так чи інакше детермінують особливості його становлення та розвитку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Якщо звернутися до сучасного наукового доробку вітчизняних та зарубіжних вчених, то можна пересвідчитися, що проблематика формування
дефінітивного апарату права частково досліджувалася окремими вітчизняними та зарубіжними вченими, серед яких: В. Бачинін, Р. Давид, М. Козюбра, В. Нерсесянц, Н. Оніщенко, М. Панов, Н. Пархоменко, О. Петришин, Т. Подорожна, С. Шевчук, Ю. Шемшученко, О. Ющик тощо.
Втім, реалії сьогодення переконливо доводять необхідність здійснення системного осмислення основних чинників формування дефінітивного апарату права, зокрема, з метою підвищення ефективності застосування правових дефініцій у юридичній практиці.
Мета статті. Метою цієї статті є загальнотеоретичне осмислення методологічної та соціальної
складової процесу формування дефінітивного апарату права, його об’єктивної та суб’єктивної основи, а також тих чинників, що справляють відповідний вплив на цей процес.
Основні результати дослідження. З огляду на поставлену мету, спробуємо передусім розкрити зміст категорії «дефінітивний апарат права», без з’ясування якого навряд чи можна правильно
зрозуміти фактори, що його формують. У зазначеному контексті потрібно відзначити, що вказана
категорія, на жаль, не знайшла свого належного доктринального осмислення, хоча проблематиці
формування та розвитку понятійно-категоріального апарату юриспруденції вітчизняними та зарубіжними вченими приділяється значно більше уваги.
Зокрема, М. Панов зазначає, що «доктринальні та легальні правові поняття у своєму сполученні та єдності утворюють понятійний апарат правової науки. Причому трансформація доктринальних понять у легальні завжди свідчить про перехід наукових правових знань у позитивне
русло». Відтак, на думку вченого, між доктринальними та легальними правовими поняттями існує органічна взаємозалежність, яка полягає у тому, що удосконалення одних правових понять
призводить до покращення інших. При цьому понятійний апарат юриспруденції вчений визначає
як систему категорій, понять та дефініцій, які використовуються в юридичній науці і практиці
та є інструментом пізнання тих чи інших правових явищ, а також засобом формування текстів
нормативно-правових актів [1, с. 57].
Окремі зарубіжні науковці під понятійним апаратом права розуміють сукупність засобів,
які відображають предмети і явища правової дійсності, а також способи передання правової ін-
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формації. При цьому такими засобами виступають самі поняття (категорії, терміни), а способами – їх дефініції або визначення [2, с. 71-72]. З цього, зокрема, випливає, що дефінітивний апарат
права – це своєрідна інформаційна система, яка призначена для передання правової інформації
шляхом роз’яснення або розкриття змісту правових понять, категорій, термінів; це не механічна
сукупність дефініцій, а їх структурно впорядкована єдність, що передбачає їхню взаємозалежність
та відповідну ієрархічність, за допомогою якої впорядковується взаємодія між вищими та нижчими
рівнями правових дефініцій.
Таким чином, дефінітивний апарат права – це система визначень категорій і понять юриспруденції, за допомогою яких останні набувають конкретного змісту в межах правової теорії або практики. Іншими словами, дефінітивний апарат права – це необхідний інструмент або засіб пізнання
та розуміння відповідних правових понять і категорій, забезпечення їх визначеності.
Потрібно відзначити, що процес формування правових дефініцій передбачає необхідність використання різноманітних методологічних прийомів, пошук відповідної інформації, висунення гіпотез, теорій тощо. Дефінітивний апарат права розвивається у зв’язку зі зміною як самого
права, так і низки чинників, які до певної міри справляють вплив на процес формування понять
та їх дефініцій у правовій системі. Серед таких чинників можна назвати: 1) історичний, який передбачає, що у праві в цілому та у правових дефініціях зокрема відображаються особливості певного
історичного періоду або епохи; 2) ідеологічний, який полягає у тому, що у правових дефініціях
прямо або опосередковано закріплюються основні ідеї та положення пануючої в суспільстві ідео
логії; 3) прагматичний, який проявляється у тому, що у правових дефініціях міститься елемент
суб’єктивності їх авторів; 4) природно-мовний, який передбачає, що утворення нових правових
понять та дефініцій відбувається з урахуванням літературно-мовних правил, що включають в себе,
серед іншого, відповідні вимоги до словотворення, граматичні норми тощо; 5) економічний, який
проявляється у тому, що зміст правових понять, виражених за допомогою дефініцій, багато в чому
обумовлюється пануючою у суспільстві системою матеріально-виробничих відносин; 6) біологічний, який полягає у тому, що зміст правових дефініцій узгоджується з природним буттям людей
та детермінується необхідністю забезпечення нормальних умов їх соціально-природного співіснування; 7) науково-технічний, який передбачає насамперед вплив технологічного прогресу на формування та розвиток правових дефініцій [3, с. 445].
У сучасній науковій літературі висловлюється думка, що формування правових понять і категорій не відрізняється в цілому від загальної та універсальної процедури формування понятійного
апарату в інших сферах наукового знання, яка полягає насамперед в абстрагуванні від несуттєвих
та нетипових рис і властивостей відповідних соціальних явищ. У такий спосіб формування правових понять і категорій передбачає виявлення і фіксування закономірностей їх розвитку та встановленні їх найістотніших ознак, за якими можна відрізнити одні термінопоняття від інших. В межах
цієї процедури завжди має місце використання різноманітних пізнавальних прийомів і підходів,
висування наукових гіпотез та ідей, розробка наукових теорій і концепцій тощо (наприклад, діалектичний підхід, метод порівняння, аналогії, синтезу та ін.) [1, с. 51].
Справді, слід погодитися, що формування понятійно-категоріального, так само як і дефінітивного апарату будь-якої галузі знань, завжди має визначений методологічний аспект, який забезпечує його логіко-гносеологічну обґрунтованість та проявляється у використанні різноманітних
підходів і методів осмислення відповідних явищ соціальної дійсності. Адже очевидним слід визнати, що поява нових методологічних підходів та прийомів осмислення державно-правових явищ,
а також обумовлений цим фактом розвиток як теорії держави і права, так і юридичної науки загалом, щонайменше призводить до кількісного збільшення правових дефініцій. Водночас, на нашу
думку, методологічний аспект формування понять та їх дефініцій не можна вважати чинником, що
самостійно, тобто поза контекстом впливу на цей процес інших соціальних чинників, детермінує
їх появу, оскільки використання відповідних методологічних засобів є необхідною складовою забезпечення їх істинності, обґрунтованості, виваженості тощо. Іншими словами, методологічний
аспект формування дефінітивного апарату права – це насамперед спосіб або засіб надання йому
логіко-гносеологічної переконливості та аргументованості. При цьому потрібно визнати, що даний
аспект, безумовно, є необхідною та однією з найважливіших складових виникнення відповідних
понять та формулювання їх дефініцій, оскільки їх формування передбачає здійснення наукового
аналізу, оцінку оточуючої соціальної дійсності, розробку доктринальних поглядів та концепцій
щодо перспективних напрямів правового регулювання в цілому.
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Як зазначається у юридичній літературі, «методологія наукового пізнання відіграє значну роль
у сприйнятті нових змін реальної соціальної дійсності, у тому числі у сфері державно-юридичних
відносин в Україні. Методологія пізнання і перетворення сучасного українського права, ґрунтуючись на результатах попередніх теоретичних досліджень, надає нам новий погляд на розуміння
даного явища, його реальної сутності. Тим самим методологія сприяє розвитку теорії права та юридичної практики, у тому числі їх трансформації й удосконаленню» [4, с. 42].
З огляду на це вважаємо, що на формування дефінітивного апарату права безпосередньо впливають передусім не відповідні методологічні підходи, а визначена кількість соціальних чинників або фактів, які мають свою специфіку залежно від особливостей тієї чи іншої галузі знань.
У зв’язку з цим, чинники детермінації формування дефінітивного апарату права потрібно шукати
насамперед у тих явищах і процесах, що безпосередньо впливають на той чи інший зміст правових понять і категорій і з якими пов’язана, з одного боку, їх більша або менша статичність в межах
конкретних темпорально-просторових вимірів, а з іншого – їх змістовне різноманіття, що може
проявлятися навіть на рівні найважливіших правових понять (наприклад, держава, право, юридична відповідальність тощо).
У зазначеному контексті у науковій літературі справедливо відзначається, що «будь-яка наукова
категорія відображає об’єктивну дійсність. В її змісті фіксується рівень знання про цю дійсність
і саме у зв’язку із цим вона являє собою вузловий пункт подальшого практичного і теоретичного
пізнання» [5, с. 148]. Зокрема, потрібно констатувати, що технічний прогрес сприяв виникненню
нових понять та їх дефініцій, які вже набули широкого використання у системі законодавства сучасних демократичних держав (наприклад, електронний документ, електронний цифровий підпис,
електронний квиток, електронний розрахунковий документ тощо). Так само і розвиток інших сфер
та галузей суспільного життя, зокрема, медицини, бізнес-відносин, освіти тощо, обумовлює необхідність розробки правових дефініцій відповідних понять та їх закріплення у законодавстві з метою забезпечення більшої ефективності правового регулювання суспільних відносин.
Крім цього, не можна не враховувати також і суб’єктивний аспект при формулюванні тих чи інших правових дефініцій, основу якого складає своєрідність світогляду кожної особистості, у тому
числі кожного вченого. Адже зміст тих чи інших понять і категорій, виражений в їх дефініціях,
по-різному сприймається та визначається відповідними суб’єктами, що обумовлюється насамперед їх індивідуальними особливостями, які включають в себе, зокрема, особисті переконання, ідеали, ціннісні орієнтації тощо. У зв’язку з цим можемо стверджувати, що формування дефінітивного
апарату права детермінується одночасно певною кількістю об’єктивних та суб’єктивних чинників,
які визначають його специфіку та шляхи і перспективи подальшого розвитку. Очевидним слід
визнати, що дефінітивний апарат права не виникає і не розвивається сам по собі, а безпосередньо
взаємопов’язаний з певними параметрами багатоманітної соціальної дійсності, які мають об’єктивно-суб’єктивний характер.
Таким чином, спробуємо з’ясувати, які саме чинники справляють найбільший вплив на формування дефінітивного апарату права. У зв’язку з цим насамперед зазначимо, що у правових дефініціях відображаються як соціальні, так і, власне, правові аспекти. За словами В. Плавича, «право
є явищем, яке динамічно розвивається під впливом соціальних, політичних, ідеологічних та інших чинників відповідно до рівня соціально-економічних відносин і потреб суспільного розвитку.
Взаємодія цих чинників створює основу формування права. Право їх не лише уособлює, а й відображає» [6, с. 69]. У такий спосіб правові дефініції є елементом системи як соціальних явищ в цілому, так і правових зокрема, своєрідною ланкою у забезпеченні цілісності зазначених систем, взаємо
зв’язку між ними тощо. З цього також випливає, що правові дефініції, як один із найважливіших
елементів такого соціонормативного феномену, як право, обумовлюються чинниками суспільного
розвитку, тобто тими соціальними фактами, які формують об’єктивну необхідність їх виникнення
та формулювання. При цьому зазначені соціальні факти, які перебувають у різних сферах і галузях суспільного життя та виконують роль чинників детермінації процесу формування дефінітивного апарату права, суб’єктивно осмислюються за рахунок свідомо-вольової діяльності людини,
спрямованої на з’ясування відповідних суспільних потреб, пов’язаних з ефективністю правового
регулювання. Наприклад, ухвалення Верховною Радою України Закону України «Про електронну
комерцію» від 03.09.2015 р. № 675-VІІІ стало наслідком стрімкого технологічного та інноваційного
розвитку у сфері електроніки та кібернетики, що призвело до інтенсивного нарощення процесів
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інформатизації усіх сфер народного господарства, а також переміщення значної частини економіки
у глобальне середовище мережі Інтернет. При цьому підготовка цього акта, визначення у ньому
важливих понять, пов’язаних з електронною комерцією, відображають свідомо-вольову діяльність
конкретних суб’єктів права.
З огляду на зазначене вважаємо, що формування дефінітивного апарату права можна вважати
складовою частиною більш загального процесу правоутворення, зміст якого пов’язаний з тими соціальними чинниками та закономірностями, що впливають на розвиток правового регулювання
в цілому, тобто на процес виникнення, зміни, скасування норм права, а також їх реалізації у вчинках, поведінці та діяльності суб’єктів права. Незважаючи на різноманітність доктринальних підходів до розуміння змісту поняття «правоутворення» (наприклад, матеріальний, процесуальний,
комунікативний, інструментальний, історичний тощо), очевидним слід визнати, що правоутворення – це особливий процес, який має соціальний вимір, оскільки відбувається в суспільстві під впливом різноманітних соціальних чинників об’єктивного та суб’єктивного характеру. При цьому вказані соціальні чинники (факти, обставини) в тій чи іншій мірі визначають особливості становлення,
функціонування та розвитку широкого кола елементів правової системи і так чи інакше пов’язані
зі специфікою соціонормативної природи права як соціального регулятора [7, с. 176-217].
Втім, незважаючи на те, що фактори правоутворення в цілому та чинники формування дефінітивного апарату права засновуються на єдиних засадах відповідних умов життєдіяльності суспільства,
все ж, на нашу думку, їх не доцільно повністю ототожнювати, оскільки правові дефініції розкривають найважливіші ознаки або зміст правового чи важливого соціального явища насамперед в межах правової науки та професійного юридичного дискурсу, у зв’язку з чим чинники їх формування
пов’язані насамперед з процесом наукового осмислення і пізнання явищ та відносин правової дійсності. При цьому фактори правоутворення в цілому, як слушно зазначає Т. Дідич, «породжують
та визначають зміст об’єктивної необхідності зміни правової регламентації суспільних відносин,
детермінують утворення права, визначають його зміст, процес здійснення, результативність, а також зміст і характер правотворчих актів» [7, с. 235].
Відтак, чинники детермінації процесу формування дефінітивного апарату права ґрунтуються
на тому, що: 1) по-перше, за допомогою правових дефініцій пізнається певне коло об’єктивних
закономірностей суспільного життя; 2) по-друге, правові дефініції надають можливість оцінити соціально значущі явища з точки зору їх правової форми, в якій вони виявляються або якою вони опосередковуються; 3) по-третє, правові дефініції узагальнено відображають зміст певного соціально
значущого явища, яке вимагає правового унормування; 4) по-четверте, правові дефініції виступають основою для здійснення наукового пошуку шляхів вирішення відповідних правових проблем. При цьому слід звернути увагу, що у юридичній літературі питання чинників детермінації
формування дефінітивного апарату права, на жаль, не отримали свого належного доктринального
осмислення, у той час як, наприклад, дослідженню відповідних факторів правоутворення в цілому
вітчизняними та зарубіжними вченими приділяється значно більше уваги.
Зокрема, на думку деяких українських вчених, основними чинниками, які впливали та продовжують впливати на процес формування змісту права, є природа людини та різноманітні суспільні фактори. У зв’язку з цим вони наголошують, що «процес творення права відбувався протягом
тисячоліть еволюційно (як свідомо, так і спонтанно), з урахуванням природної сутності людини,
через взаємодію, комунікацію, співробітництво, взаємоузгодження поведінки людей шляхом типізації повторюваних відносин у суспільстві і набуття ними нормативного значення» [8, с. 189-191].
О. Петришин та деякі інші вітчизняні вчені вважають, що формування права є складним, багатоаспектним соціальним процесом, обумовленим взаємодією об’єктивних та суб’єктивних чинників,
що визначають і забезпечують утворення нових норм права. До таких чинників, на їхню думку,
належать, серед іншого, різноманітні відносини між людьми; державні органи; правонаступництво
та запозичення норм і інститутів права інших держав; норми звичаїв, моралі та релігії; міжнародне
право; правова наука тощо [9, с. 175-178].
Як вважають деякі зарубіжні автори, основними чинниками, що визначають формування права, є: економічні фактори (матеріальні умови життя суспільства); політичні фактори (політична
ситуація в країні, характер взаємодії різних соціальних груп, рівень активності політичних партій
та рухів тощо); соціальні фактори (особливості охорони та захисту державою інтересів і потреб
людини); національні фактори (взаємовідносини, форми співробітництва між націями та народ-
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ностями держави); зовнішньополітичні фактори (рівень і характер взаємовідносин між державами
та іншими суб’єктами міжнародного права); ідеологічні фактори (ідеї та концепції суспільного,
державно-правового розвитку, правосвідомість громадян та суспільства в цілому тощо); організаційно-вольові фактори (правотворча діяльність уповноважених державних органів) [10, с. 540].
Крім цього, у науковій літературі висловлюється також думка про три групи чинників, що детермінують процес правоутворення, а саме:
1) по-перше, це так звані природні чинники або ті, які належать до природного середовища: кліматичні, біологічні, географічні тощо. При цьому вказані чинники впливають на суспільні відносини шляхом детермінації об’єкта правового регулювання або шляхом впливу на зміст нормативних
рішень, що приймаються з огляду на ці чинники. Відзначаючи важливість врахування зазначених
чинників правоутворення, необхідно враховувати, що всі вони не діють самостійно, а перебувають
у тісному взаємозв’язку з відповідними соціальними чинниками;
2) по-друге, серед правоутворюючих чинників особливе місце займають соціально-економічні,
політичні та ідеологічні фактори, серед яких відмічають основні економічні структури «певної форми соціальної організації суспільства з їх об’єктивними закономірностями»; взаємодія основних
соціальних класів та груп у певному суспільстві, які виникли в ньому на відповідній економічній основі; характер існуючих між цими соціальними групами відносин; пануюча в суспільстві ідеологія;
3) по-третє, це комплекс суб’єктивних чинників правоутворення, в межах дії яких має місце
зіткнення та узгодження значної кількості «людських воль» [11, с. 492-493].
Втім, найбільш системно питання факторів правоутворення у сучасній юридичній літературі
досліджені українським вченим Т. Дідичем, який класифікує зазначені чинники за шістьма критеріями, вказуючи на те, що наведена ним класифікація не має вичерпного характеру. Так, вчений
обґрунтовано вважає, що: 1) по-перше, залежно від сфери життєдіяльності суспільства фактори правоутворення поділяються на політичні, економічні, соціальні, релігійні, екологічні тощо; 2) по-друге, залежно від юридичної сили правотворчих актів фактори правоутворення поділяються на конституційні, законодавчі та підзаконні; 3) по-третє, залежно від часових меж фактори правоутворення
можуть бути довготривалими, короткотривалими та надзвичайними; 4) по-четверте, залежно від територіального поширення виділяються внутрішні, які, у свою чергу, включають в себе загальнонаціональні, регіональні, місцеві та локальні чинники, а також зовнішні фактори; 5) по-п’яте, залежно
від мети впливу фактори правоутворення поділяються на негативні та позитивні; 6) залежно від
змісту фактори правоутворення можуть бути публічними та приватними [7, с. 242-252].
Безумовно, не всі з наведених чинників можна вважати безпосередніми детермінантами формування дефінітивного апарату права, оскільки, як вже попередньо зазначалося, правові дефініції, по суті, є елементами теоретичного пізнання юридично значущих фактів, явищ і процесів
об’єктивної дійсності, спрямованого на розкриття їх сутності та відображення основних ознак,
відмежування їх від інших складових оточуючої соціальної реальності. Правові дефініції акумулюють у своєму змісті юридично значущу інформацію, яка не є застиглою в межах визначених
темпорально-просторових вимірів, а еволюціонує по мірі розвитку відповідних об’єктів соціальної реальності; правові дефініції визначають смисловий контекст, значення та обсяг відповідного
поняття, у зв’язку з чим їх формування являє собою складний та, як правило, тривалий процес,
який вимагає застосування різноманітних прийомів та способів осягнення змісту тих чи інших
об’єктів соціальної дійсності.
Висновки. З огляду на все вищенаведене, можемо зробити наступні висновки:
1) дефінітивний апарат права формується за допомогою низки об’єктивних та суб’єктивних
чинників, які, з одного боку, втілюються у природних, соціальних та інших факторах, функціонування яких характеризується наявністю відповідних закономірностей, що визначають конкретні
тенденції розвитку юридично значущих явищ, концептів, положень тощо, а з іншого, є проявом свідомої та вольової діяльності певних суб’єктів, які вкладають визначений зміст в ті чи інші правові
та юридично значущі поняття і категорії;
2) формування дефінітивного апарату права слід розглядати як складову частину більш загального процесу правоутворення, зміст якого пов’язаний з тими соціальними чинниками та закономірностями, що впливають на розвиток правового регулювання. При цьому чинники формування
дефінітивного апарату права умовно можна об’єднати у дві групи: внутрішні та зовнішні. Внутрішні чинники – це ті факти і обставини, які обумовлюються насамперед специфікою та динамікою
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розвитку самого права як соціонормативного феномену соціальної дійсності, а зовнішні включають в себе, відповідно, ті явища, які пов’язані з особливостями соціокультурного та природного
розвитку суспільства, зокрема, з рівнем прогресу соціогуманітарних наук в цілому, станом функціонування економічних, політичних та інших відносин, зі змістом фактично пануючої у суспільстві та державі ідеології, специфікою взаємозв’язку права та інших соціальних регуляторів тощо.
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Хоменко О. В. Дефінітивний апарат права: деякі аспекти формування
Стаття присвячена огляду проблематики формування дефінітивного апарату права. Наголошується, що формування дефінітивного апарату права відбувається у стійкому взаємозв’язку права з відповідними параметрами багатоманітної соціальної дійсності. Робиться висновок, що чинники формування дефінітивного апарату права умовно
можна об’єднати у дві групи: внутрішні, що обумовлюються насамперед специфікою та динамікою розвитку са-
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мого права як соціонормативного феномену соціальної дійсності, та зовнішні, які включають в себе, відповідно,
ті явища і процеси, що пов’язані з особливостями соціокультурного та природного розвитку суспільства.
Ключові слова: правові дефініції, дефінітивний апарат права, право, правоутворення, правові поняття, методологія, юридична наука.

Khomenko O. V. The definitive apparatus of law: some aspects of formation
The article is devoted to the review of the problems of formation of the definitive apparatus of law, that is, systems
of definitions of categories and concepts of jurisprudence, through which the latter acquire specific meaning within
the framework of legal theory or practice. In other words, the definitive apparatus of law is a necessary tool or means
of knowing and understanding the relevant legal concepts and categories, and ensuring their certainty. The process of forming
legal definitions implies the need to use a variety of methodological techniques, search for relevant information, hypotheses,
theories and more. The definitive apparatus of law evolves in connection with a change in both law itself and a number
of factors that to some extent influence the process of formation of concepts and their definitions in the legal system.
In this regard, the determinants of the formation of the definitive apparatus of law should be sought primarily in those
phenomena and processes that directly affect one or another of the content of legal concepts and categories and which
are linked, on the one hand, to their more or less static within specific temporal and spatial dimensions, and, on the other,
to their substantive diversity, which can manifest even at the level of the most important legal concepts (for example, state,
law, legal responsibility etc.).
In particular, it should be noted that technological progress has contributed to the emergence of new concepts and definitions
that have already become widely used in the system of legislation of modern democratic states (for example, electronic
document, electronic digital signature, electronic ticket, electronic settlement document, etc.). Similarly, the development
of other spheres and branches of public life, in particular, medicine, business relations, education, etc., necessitates
the development of legal definitions of relevant concepts and their consolidation in the legislation in order to ensure more
effective legal regulation of social relations. In addition, one cannot ignore the subjective aspect in formulating certain legal
definitions, the basis of which is the originality of the outlook of every person, including every scientist. After all, the content
of certain concepts and categories, expressed in their definitions, is differently perceived and defined by the relevant subjects,
which is determined primarily by their individual characteristics, which include, in particular, personal beliefs, ideals, values,
etc. In this regard, we can say that the formation of a definitive apparatus of law is determined simultaneously by a number
of objective and subjective factors that determine its specificity and ways and prospects for further development.
Therefore, the formation of a definitive apparatus of law should be seen as an integral part of a more general law-formation
process, the content of which is linked to those social factors and patterns that affect the development of legal regulation.
In this case, the factors of formation of the definitive apparatus of law can be conditionally combined into two groups:
internal and external. Internal factors are those facts and circumstances that are determined primarily by the specificity
and dynamics of the development of law itself as a socio-normative phenomenon of social reality, and external include
those phenomena that are related to the peculiarities of socio-cultural and natural development of society, in particular,
with the level of progress of socio-humanities in general, with conditions of functioning of economic, political and other
relations, with the content actually prevailing in society and the state ideology, with the specific relationship of law
and other social regulators, etc.
Keywords: law definitions, the definitive apparatus of law, law, law-formation, law concepts, methodology, law science.
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КОНЦЕПЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ
Постановка проблеми. Нині проблема прав людини постає такою, що потребує вирішення
не лише на рівні міжнародних правових відносин, на рівні національного законодавства, а й на рівні
наукової доктрини, яка, як сукупність правових знань про певне правове явище, покликана сприяти
удосконаленню законодавства.
Права людини – універсальна категорія, що походить із самої природи людини та її можливості
користуватися елементарними, найбільш важливими благами та умовами безпечного, вільного існування особистості в суспільстві.
Концепція прав людини як загальновизнана система уявлень і поглядів щодо місця та ролі прав
людини у суспільстві і державі сьогодні відображена у чисельних міжнародно-правових актах,
в конституціях розвинутих демократичних держав.
Сучасний перелік прав людини, який зафіксований у даних міжнародних правових документах
та конституціях багатьох країн, став результатом тривалого історичного розвитку взірців і стандартів життя людини та усієї спільноти.
Зміст природних прав змінювався від епохи до епохи і для кожної з них були характерні свої
специфічні стандарти правової поведінки, свої охоронювані законом цінності. Виникнення багатьох соціальних, політичних, громадянських прав конкретної особи відбувається, як наголошує
Л. Макаренко, не в момент народження, а в момент їх закріплення [12, с. 140]. Зазначене вказує
на потребу дослідження не лише сучасної концепції прав людини, а й її витоків, які цьому сприяли.
Становлення і розвиток прав людини має тривалу історію і супроводжується боротьбою доктрин
і традицій, що характерні для певної країни. І, як наголошують українські вчені, саме на основі
поєднання природної і позитивістської концепцій прав людини і стало можливим закріплення фундаментальних свобод у конституціях демократичних держав [18, с. 87]. Звичайно, ці концепції посіли вагоме місце в сучасній юридичній доктрині, однак вони не є єдиними, а скоріше – похідними.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема прав людини займає гідне місце у науковій правовій доктрині. Зокрема, питання прав і свобод особи, правового статусу людини та громадянина та інші, досліджувалися у роботах С. Алексєєва, М. Вітрука, Б. Габрічидзе, В. Євінтова,
Р. Калюжного, М. Козюбри, В. Колісника, А. Колодія, В. Копєйчикова, С. Лисенкова, Л. Макаренко, М. Матузова, В. Нерсесянца, Н. Оніщенко, В. Погорілка, П. Рабіновича, О. Скакун, М. Цвіка,
В. Шаповала та ін. Втім, незважаючи на значні здобутки вчених у даній сфері, а також на існування
системи актів національного законодавства з питань захисту прав людини, комплексу актів міжнародного права, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, потребують вирішення й удосконалення чисельні питання.
Мета статті. З огляду на зазначене, метою даної статті є охарактеризувати деякі основні концепції прав людини, визначити розуміння прав людини на сучасному етапі, їх основні характеристики
і стан відображення на законодавчому рівні пріоритету людини як найвищої соціальної цінності
Основні результати дослідження. Ще в античності, в Стародавній Греції і Стародавньому
Римі з’являються перші уявлення про рівність людей, про необхідність справедливої світобудови,
про роль держави і права у регулюванні взаємовідносин як між людьми, так і між людиною і державою. Саме у ті часи було закладено основи вчення про права людини, які отримали подальший
розвиток у поглядах представників епохи середньовіччя, і особливо у поглядах авторів ліберального світогляду Нового часу. Епоха англійського й американського просвітництва, французької буржуазної демократичної революції стали новим важливим етапом розвитку й практичної реалізації
багатовікових очікувань людини про свої права, про свободу і рівність [3].

258

●

АЛЬМАНАХ ПРАВА 2020 Випуск 11
●

●

●

Чепульченко Т. О. Концепція прав людини: доктринальні підходи

Першим правовим документом, в якому були закладені основи концепції прав людини, вважається Велика хартія вольностей, прийнята в 1215 р в Англії. Вона містила передумови для подальшого утвердження свободи і панування закону в житті соціуму. У 1689 р. в Англії був прийнятий Білль про права, який став юридичною основою конституційної парламентської монархії.
Він гарантував право підданих звертатися з петицією до короля, проголошував свободу виборів до
парламенту, а також свободу слова і думок в його стінах.
А у Декларації незалежності США 1776 р. підкреслювалося: «Ми вважаємо за очевидне такі
істини: 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 прав засновані серед людей уряди, що запозичують свою справедливу владу за згодою тих,
ким вони керують».
Важливим поштовхом у розвитку прав людини стало ХХ ст., коли в 1942 році 26 держав-союзниць у Декларації Організації Об’єднаних Націй виразили своє тверде переконання в тому,
«що повна перемога над ворогами є дуже важливою для захисту життя, свободи, незалежності
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 року, Європейської конвенції про захист прав і основних свобод 1950 року, Міжнародних пактів 1966 року та інших міжнародних актів
в галузі прав людини.
У п. 3 ст. 1 Статуту ООН було проголошено, що одним із завдань Організації Об’єднаних Націй
є здійснення спільної діяльності держав – членів Організації, спрямованої на те, щоб права людини
дотримувалися і поважалися усіма, незалежно від раси, статі, мови та релігії. Відповідно до цього
положення 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 [6, с. 23].
Положення вказаних документів слугують сьогодні нормативною основою в системі захисту
прав людини як на національному, так і міжнародному рівнях. Вони стали результатом дії різноманітних докринальних підходів до даної проблеми. У межах даної статті ми проаналізуємо класичний підхід до концептуальних поглядів на права людини.
Так, в історії юридичної теорії та практики різних народів склалися наступні основні підходи
до розв’язання проблеми прав людини і правового статусу особи [15, с. 214-223]:
1. Ліберальна (європейська) концепція прав людини базується на ідеї природних, не відчужуваних прав людини і обґрунтовує необхідність конституційного визначення таких умов, які б сприяли вільному розвитку особи. Філософською основою цієї концепції є вчення Г. Гроція, Дж. Локка,
Ш. Монтескьє, Б. Спінози та ін., зокрема, про свободу як про природний стан людини та людини
і її життя як найвищої соціальної цінності.
Узагальнюючи дану концепцію, С. Каталейчук пише, що основні положення сучасної ліберальної концепції зводяться до наступного [7, с. 14-15]:
а) всі люди народжуються вільними і ніхто не має права відчужувати їх природні права, а охорона цих прав – головне призначення держави;
б) свобода полягає у можливості людини робити все, що не шкодить іншій людині, тобто свобода людини не може бути абсолютною, вона обмежується свободою інших людей. Основа свободи –
рівність можливостей для всіх;
в) межі свободи можуть бути визначені лише законом, який є мірою свободи: дозволено все,
що не заборонено законом;
г) частина дозволеного визначається через права людини, які закріплюються конституцією з метою допомогти людині усвідомити свої можливості та орієнтувати державу на їх першочерговий
захист, але конституційний перелік прав людини не може вважатися вичерпним;
ґ) обмеження прав людини можливе лише у виключних випадках і здійснюється державою з метою сприяти загальному добробуту і безпеці в демократичному суспільстві.
2. Колективістська концепція заснована на визнанні пріоритету колективу (суспільства, класу,
об’єднання тощо) по відношенню до особи, а також на обмеженості прав людини суспільними інтересами. Втілення положень колективістської концепції в «соціалістичних конституціях» призводило до градації основних прав (головними з яких вважалися соціально-економічні), дискримінації
окремих категорій громадян (за класовою ознакою, майновим станом тощо) та до закріплення широкого кола обов’язків громадян перед суспільством і державою.
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3. Ісламська концепція прав людини пов’язана з традиційним мусульманським правом. Її зміст
полягає у наступному: а) обґрунтовується позбавлення жінок деяких політичних і громадянських
прав; б) за мусульманським правом вселенський суверенітет належить Аллаху, людина не вільна
розпоряджатися собою і всі її дії наперед визначені Аллахом, а це, в свою чергу, дозволяє на підставі релігійних канонів виправдати обмеження прав людини.
4. Традиціоналістські концепції базуються в звичаєвому праві і їх суть зводиться до того, що людина може реалізувати свої більш-менш важливі права лише колективно і в колективі (в рамках
племені чи роду) [9, с. 135].
З огляду на сучасне розуміння поняття та змісту прав людини, відповідно до якого «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, не залежно від особливостей його соціально-правової системи»
[2, с. 173], цього здатна досягти ліберальна (європейська) концепція прав людини.
Вирішальний вплив на встановлення прав людини зробила побудована на ліберальній концепції
природно-правова доктрина, яка встановила пріоритет прав людини, нові параметри взаємовідносин
між індивідом та владою. У затвердженні прав та свобод людини відіграло важливу роль їх ідео
логічне, доктринальне обґрунтування – вчення про природні права людини, які не залежать від розсуду та свавілля державної влади, а мета останньої – забезпечення прав, визначених природою.
Спираючись на дану доктрину та на згадані вище міжнародно-правові документи, нова Конституція України закріплює цілий ряд нових прав, раніше невідомих ні Конституції Радянської
України, ні українському законодавству: право на життя (ст. 27), право на повагу гідності (ст. 28),
право на невтручання в особисте і сімейне життя (ст. 32), свободу пересування і вільний вибір
місця проживання (ст. 33), право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів
і переконань (ст. 34) та ін.
У правовій науці обґрунтовується позиція, відповідно до якої інститут прав і свобод людини
і громадянина, що міститься в Конституції, базується на поєднанні природно-правових і позитивістських підходів. Природне право як основа норм і принципів загальновизнаних прав людини
включає ідеали свободи, справедливості, рівності усіх перед законом, визнання народу як єдиного
джерела влади [16, с. 15]. Застосовуючи природно-правовий підхід, пише А. Саїдов, Конституція
визнає автономію особистості, її право на невтручання в сферу окресленої правом свободи особистості, ставить заслін всевладдю держави і його зазіханням на розвиток свободи та індивідуальності особи [4, с. 142-143].
При позитивістському підході Конституція закріплює засновані державою права і свободи переважно у соціально-економічній та культурній сферах, містить позитивне закріплення широкого
переліку прав і свобод, визначає систему гарантій та механізмів їх захисту [4, с. 143]. Подібне поєднання двох протиборчих доктрин позитивно позначилося на концепції Конституції. Час довів,
що кожна з цих концепцій окремо не здатна привести до створення таких моделей суспільного
розвитку, які задовольняли б глобальні цілі людського життя, таким, як свобода особистості і соціальна справедливість, духовний і матеріальний добробут для всіх індивідуальних і колективних
суб’єктів [13, с. 254].
Підтвердженням такого поєднання двох доктрин є стаття 21 Конституції України, яка відображає природно-правову концепцію прав людини: «права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними».
Отже, із поваленням тоталітарного режиму часів комунізму, у Конституції України було закладено
нову, принципово відмінну від Конституції колишнього Радянського Союзу 1977 року і, відповідно,
Конституції УРСР 1978 року, концепцію прав людини. Як зазначає професор М. Козюбра, «Конституція рішуче відходить від так званого патерналістського розуміння її прав, згідно з яким свої права людина отримує від держави. Як підтверджує світовий та й наш власний досвід, таке розуміння
природи прав людини (прикрите нерідко зовні респектабельною 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» [8, с. 3].
Із сучасної концепції прав людини випливають також інші надзвичайно важливі положення Основного Закону, які не були притаманні конституціям радянського режиму: про невідчужуваність
і непорушність прав і свобод людини (ст. 21), про те, що конституційні права і свободи не можуть
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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, запобігання злочинам, охорони здоров’я, захисту прав
інших людей та за наявності умов, визначених Конституцією і законами.
Отже, втілюється в життя нова концепція взаємовідносин української держави і особи з пріоритетом останньої, адже категорія прав людини діє виключно у стосунках між людиною і владою.
Права людини – це межі влади. Вони визначають ту сферу життєдіяльності людини, в яку влада
(держава) не може втручатись, і ті обов’язки, які має держава щодо людини. Стосунки між людиною і владою передбачають 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 претензії до держави» [10, с. 227-233].
О. Зайчук у даному контексті зазначає, що в особи по відношенню до держави є права, а на державі лежать обов’язки по відношенню до особи, громадянина. Закріплюючи в праві міру свободи,
держава в цих же межах самообмежується у власних рішеннях і діях, бере на себе зобов’язання
забезпечити справедливість у відносинах з кожною особою. З огляду на це зазначається, що права
і свободи людини – це її соціальні можливості в різних сферах життя: економічній, політичній,
соціальній, культурній, особистій. Їх обсяг свідчить про рівень демократизму громадянського суспільства [5, с. 12-13].
Обмеження влади правами людини не повинно призводити усе ж до зменшення ролі держави
як у сфері надання цим правам законодавчої форми, так і у сфері охорони цих прав та свобод [1, с. 70].
Також, розглядаючи концептуальні підходи до прав людини, важливо наголосити, що у результаті
наукової систематизації прав людини в історичному огляді з’явилася теорія трьох (навіть чотирьох
і п’яти) поколінь прав людини. Нині відбувається становлення четвертого покоління прав людини.
Так, О. Скакун у даному контексті характеризує ці покоління прав людини таким чином [17].
Перше покоління прав людини є основою індивідуальної свободи і кваліфікується як система
негативних прав, що зобов’язують державу утримуватися від втручання у сфери, врегульовані
цими правами. Перші акти англійського конституціоналізму, що закріплюють права людини: Велика хартія вольностей 1215 p.; Петиція про права (1628); Habeas Corpus Act (Закон про недоторканність особи) (1679); Білль про права (1689). До першого покоління прав людини належать також
американські декларації, а саме: Декларація прав Вірджинії (1776), Декларація незалежності США
(1776), Конституція США (1787), Білль про права (США, 1791), а також французька Декларація
прав людини і громадянина (1789) та ін.
Відлік першому поколінню прав людини можна вести з періоду встановлення юридичної рівності, коли зруйнувалися станові рамки середньовічного суспільства.
Друге покоління прав людини – соціальні, економічні і культурні права (право на працю, відпочинок, соціальне забезпечення, медичну допомогу, захист материнства і дитинства та ін.) – сформувалося у процесі боротьби народів за поліпшення свого економічного становища та підвищення
культурного статусу. Ці вимоги виникли після Першої світової війни, а вплинули на демократизацію і соціалізацію конституційного права країн світу та міжнародне право після Другої світової війни, коли завдяки бурхливому розвитку виробництва склалися реальні передумови для задоволення
соціальних потреб громадян.
Ці права дістали нормативне вираження у Загальній декларації прав людини 1948 р. і особливо
в Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. та ін.
Третє покоління прав людини – колективні права народів (націй), тобто права всього людства,
що ґрунтуються на солідарності людей, їх належності до якоїсь спільності (асоціації). Це право
на мир, безпеку, незалежність (самовизначення народів), на здорове навколишнє природне середовище, на соціальний і економічний розвиток як людини, так і людства в цілому.
Становлення третього покоління прав людини (права людини – частина прав людства) пов’язане
з національно-визвольним рухом країн, що розвиваються, а також із загостренням глобальних світових проблем після Другої світової війни; вперше формально відображені в документах, що вийшли під егідою ООН у 80-ті роки XX ст. Глобальні світові проблеми призвели до інтернаціоналізації юридичних формулювань прав людини, створення міжнародних (або континентальних) пактів
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про права людини, законодавчої співпраці країн у питаннях про права людини, набуття міждержавного (інтеграційного) характеру законодавствами (особливо конституційними) тих держав, що підписали міжнародні пакти про права людини. Міжнародне визнання прав людини стало орієнтиром
для розвитку всього людства у напрямку створення співтовариств і співдружностей держав.
У XXI ст. можна говорити про становлення четвертого покоління прав людини, котре пов’язане
з науковими відкриттями в галузі мікробіології, медицини, генетики тощо. Ці права є результатом
втручання у психофізіологічну сферу життя людини (наприклад, право людини на штучну смерть
(евтаназію); право жінки на штучне запліднення і виношування дитини для іншої сім’ї, вирощування органів людини з її стовбурових клітин та ін.), яке, однак, не є безмежним (заборона клонування людини та встановлення інших правових меж).
На нашу думку, саме це покоління прав людини сьогодні перебуває у центрі гострих дискусій
саме з точки зору природності даних явищ та процесів, з позиції моралі та світогляду конкретного
суспільства, а також виходячи із змісту наукової доктрини щодо розуміння конкретних правових
явищ. Адже, як наголошує О. Львова, правова доктрина як сукупність основоположних наукових
ідей покликана стати матрицею якісного права, вмістилищем фундаментальних принципів та цінностей, що сформувалися у процесі розвитку конкретного суспільства, сприйняті ним, і які мають
знайти об’єктивний вираз у національному праві [11, с. 82]. Як справедливо пише академік Н. Оніщенко, «демократичне право має бути взірцем свободи, зосередженням справедливості, гарантом
рівності прав на самореалізацію, захистом від агресії держави» [14, с. 141].
Висновки. Отже, все вищевикладене можна констатувати таким чином:
1. Права людини мають універсальний та динамічний характер. Вони діють в усіх сферах життєдіяльності суспільства, є невідчужуваними і поширюються на кожну людину без винятку, повинні гарантуватись в будь-якій країні. На сучасному етапі права людини привертають усе більше
та більше уваги в установах ООН, а також НБСЄ та Раді Європи. Розвиток зв’язків між державами
та народами привели до того, що на зміст прав і свобод стали впливати різні міжнародні фактори.
Досвід та ідеї, що поширювалися в одній державі, стали використовуватися й іншими державами.
2. Сьогодні законодавчо (конституційно) закріплене правове положення людини своєю основою
має саме ліберальну та природно-правову концепцію, яка обумовила в якості первинних принципів
свободу та невід’ємність, невідчужуваність прав людини, які належать їй від народження. Визначаються орієнтири у взаємовідносинах держави і людини – свобода, рівність, верховенство права,
універсальність прав людини. І на цих засадах, принципах, окрім закріплених за людиною фактичним обсягом прав і обов’язків, здійснюється користування цими правами і свободами.
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ПРАВОВА ДОКТРИНА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Чепульченко Т. О. Концепція прав людини: доктринальні підходи
У статті досліджується сучасна концепція прав людини як загальновизнана система уявлень і поглядів щодо
місця та ролі прав людини у суспільстві і державі. Перелік прав людини, який зафіксований у чисельних міжнародних правових документах та конституціях, став результатом тривалого історичного розвитку взірців і стандартів
життя людини та усієї спільноти.
Підкреслюється, що на основі поєднання природної і позитивістської концепцій прав людини і стало можливим закріплення фундаментальних свобод у конституціях демократичних держав.
У статті наголошується на основних концепціях до розв’язання проблеми прав людини і правового статусу
особи, які склалися в історії юридичної теорії та практики різних народів. Підкреслюється, що вирішальний вплив
на встановлення прав людини зробила побудована на ліберальній концепції природно-правова доктрина, яка встановила пріоритет прав людини, нові параметри взаємовідносин між індивідом та владою.
Ключові слова: конституція, концепція прав людини, міжнародно-правовий акт, права людини, природне право.

Chepulchenko T. О. The concept of human rights: doctrinal approaches
The article examines the modern concept of human rights as the universally accepted system of views and attitudes
about the place and role of human rights in the society and the state. The list of human rights enshrined in these international
instruments and the constitutions of many countries, was the result of a long historical development of samples and standards
of human life and the entire community.
It is emphasized that on the basis of a combination of natural and positivistic concepts of human rights and made
possible the consolidation of fundamental freedoms in the constitutions of democratic States.
The article focuses on the basic concepts of how to solve the problem of human rights and legal status of the individual
which have developed in the history of legal theory and practice of various peoples: liberal (European) concept of human
rights, collectivist, Islamic and traditionalist concept. It is emphasized that a decisive influence on the establishment of human
rights made on the liberal conception of natural law doctrine, which established the priority of human rights, the new
parameters of the relationship between the individual and the government. In the statement of the rights and freedoms
of man played an important role in their ideological, doctrinal justification – the doctrine of natural human rights that do not
depend on the discretion and arbitrariness of the government, and it is aimed at ensuring the rights defined by nature.
Based on this doctrine and on the above mentioned international legal instruments, the new Constitution of Ukraine
establishes a number of new rights, which were previously unknown or Constitution of the Soviet Ukraine nor the Ukrainian
legislation: the right to life, right to dignity, the right to respect for private and family life, freedom of movement and free
choice of residence, right to freedom of thought and speech, free expression of views and beliefs, and so on.
Therefore, a new concept of the relationship between the Ukrainian state and the person with priority to the latter
is brought to life, since the category of human rights operates solely in relations between man and power. Human rights
are the limits of power. They define the sphere of human activity in which the power (the state) cannot interfere
and the responsibilities which the state has for the human being.
The article also discusses four generations of human rights, it is noted that in the XXI century. we can talk about
the formation of the fourth generation of human rights, which is connected with the scientific discoveries in the field
of microbiology, medicine, genetics and more. It is this generation that is at the center of intense debate precisely in terms
of the naturalness of these phenomena and processes, from the standpoint of morality and worldview of a particular society,
as well as based on the content of scientific doctrine.
As a conclusion, the author writes that the legally enshrined legal position of a person has as its basis a liberal and
natural-law concept, which stipulated as the primary principles freedom and inalienability, inalienability of human rights
that belong to it from birth. Reference points are made in the relationship between the state and man – freedom, equality,
the rule of law, the universality of human rights. And on these principles, principles, in addition to the actual scope
of human rights and obligations, are exercised by these rights and freedoms.
Keywords: constitution, concept of human rights, international legal act, human rights, natural law.
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Шапран Ю. В. Удосконалення механізмів захисту прав людини крізь призму сучасної правотворчої...

УДК 340.113 + 340.134
Юлія Володимирівна Шапран,
аспірантка кафедри теорії права
та держави Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ
ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ
СУЧАСНОЇ ПРАВОТВОРЧОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Будь-яке правове явище чи процес має власне призначення та пріоритети розвитку, що відображає його роль та цінність у правовому житті суспільства. Оскільки законодавча база держави відіграє важливу роль та значення в життєдіяльності суспільства
та держави, тому і відповідна діяльність в сфері її формування відіграє не менш важливу роль,
що забезпечує її якість та ефективність дії права в цілому. Як і будь-яка інша юридична діяльність, діяльність в сфері правотворчості повинна відповідати вимогам системності, послідовності
та виваженості, і основою такої відповідності є правотворча політика держави. Саме правотворча
політика формує науково обґрунтовану, концептуальну основу удосконалення правового регулювання відносин будь-якої сфери людського життя, в тому числі і сфери захисту прав людини.
Ключовою особливістю правотворчості, що відрізняє її від інших видів юридичної діяльності,
є її системний характер, що пов’язаний з постійною тривалою процедурою прийняття норм права, їх поточної зміни та оновлення. Саме послідовність і системність в роботі суб’єктів право
творчості є основою формування та поточного оновлення правової бази як на національному,
так і на міжнародному рівнях.
Необхідність посилення дієвості механізмів захисту прав людини в Україні зумовлюється наявними проблемами в самому механізмі захисту прав людини, що підтверджується і статистичними
спостереженнями, проведеними в українському суспільстві. Незважаючи на кількість державних
органів, що забезпечують і захищають права та свободи людини, дві третини громадян не вважають Україну державою, у якій дотримуються права і свободи людини [1, с. 5]. Це пов’язано переважно з тим, що наша практика державного життя історично була заснована здебільшого на зневазі
до звичайної людини, ніж на пошані до особистості [2, с. 389]. З огляду на зазначене, наукові дослідження питань удосконалення будь-якого державно-правового явища, в тому числі і механізмів
захисту прав людини, насамперед, потребує їх аналізу крізь призму правотворчої політики в державі, як концептуальної основи удосконалення правового забезпечення, в тому числі і сфери захисту прав людини.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичною основою цієї наукової роботи, насамперед, є наукові праці відомих українських і зарубіжних вчених. Проблеми механізмів захисту
прав людини та правотворчої політики досліджувались ще у 60-70-х роках ХХ століття та були розглянуті в працях І. Л. Брауде, Д. А. Ковачева, А. Нашиц, А. С. Піголкіна, С. В. Поленіної, Ю. О. Тихомирова та інших. Важливі аспекти механізмів захисту прав людини та правотворчої політики,
що на них впливає, були і є на сьогодні предметом досліджень таких сучасних вітчизняних дослідників, як: С. В. Бобровник, О. Л. Богініч, Ж. О. Дзейко, П. Б. Євграфов, А. П. Заєць, О. В. Зайчук,
М. І. Козюбра, С. П. Кравченко, Н. М. Оніщенко, О. В. Петришин, П. М. Рабінович, О. Ф. Скакун,
Т. І. Тарахонич, М. В. Цвік, Ю. С. Шемшученко та інші. Однак сучасний стан наукової розробки
проблем удосконалення механізмів захисту прав людини в Україні, в тому числі крізь призму вітчизняної правотворчої політики, свідчить про епізодичність вказаних досліджень, оскільки наукове вивчення механізмів захисту прав людини та правотворчої політики здійснювалось опосередковано через науковий аналіз інших суміжних правових явищ та процесів. Як результат, сьогодні
у вітчизняній юридичній науці відсутні комплексні наукові дослідження питань удосконалення
механізмів захисту прав людини.
Мета статті. Враховуючи наукову доцільність дослідження питань удосконалення механізмів
захисту прав людини в Україні, в тому числі крізь призму вітчизняної правотворчої політики, ме-
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тою цієї наукової роботи є: по-перше, на підставі аналізу доктринальних підходів до розуміння
сучасної правотворчої політики України встановити особливості її функціонування в практиці
правотворчості в Україні; по-друге, виокремити та обґрунтувати шляхи вдосконалення механізмів
захисту прав людини, які відповідатимуть правотворчій політиці України.
Основні результати дослідження. В юридичній літературі вченими безпосередньо наголошується на важливому значенні правотворчої політики та на важливості наукового дослідження правотворчої політики як засобу забезпечення і вдосконалення правотворчої діяльності.
Н. А. Желєзняк зазначає про те, що правотворча політика – це специфічна міжгалузева правова
категорія, яка визначає ґрунтовані принципи, стратегічні напрямки та шляхи створення і реалізації
правових норм, які засновані на загальних та специфічних закономірностях розвитку національної
правової системи. Тим самим наукове дослідження правотворчої політики має стратегічне значення для вітчизняної юридичної науки та правотворчої практики [3].
Відзначаючи принципове значення правотворчої політики як засобу забезпечення організованості правотворчої діяльності та її послідовності, слід наголосити на тому, що практична роль
правотворчої політики найбільш повно виявляється в її пріоритетах, встановлюючи певні орієнтири щодо здійснення правотворчості, в тому числі і в питаннях удосконалення функціонування механізмів захисту прав людини. На думку вчених, пріоритети політики являють собою ключові напрямки, акценти, переваги в діяльності органів державної влади, які побудовані відповідно
до її уявлень про ієрархію соціальних цінностей, що підлягають захисту і забезпеченню правом
у першу чергу. Тому пріоритети політики можна розглядати як тактику, що створює сприятливі
умови для реалізації правової політики, як вирішення нею тактичних завдань, спрямованих на досягнення стратегічних цілей [3]. Розглядаючи правотворчу політику, вченими вказується і на її здатність виступати синтезом різних пріоритетів. Це обумовлюється різноманіттям суспільних відносин, що регламентуються нормами різних галузей права, в результаті чого правотворча політика
є системою пріоритетів, що сприяє вирішенню актуальних проблем правового регулювання різних
інститутів і галузей права [4, с. 12]. Розвиток законодавства будь-якої держави пов’язується з певним напрямом щодо забезпечення тих або інших цінностей, які сформовані у суспільстві.
Необхідність вироблення єдиної політики розвитку законодавства в сфері функціонування механізмів захисту прав людини безпосередньо пояснюється недоліками поточної правотворчості.
Вченими-правознавцями використовується поняття «політика розвитку законодавства», що передбачає не лише правотворчу або законотворчу політику, але і політику оновлення та вдосконалення
законодавства. На підтвердження вказаного в юридичній літературі зазначається, що сучасний процес законотворчості зумовлюється відсутністю певної політики розвитку законодавства, що, як наслідок, призводить до:
– збільшення обсягів правотворчої діяльності, предметом якої є внесення змін і доповнень
до чинних актів правотворчості, а також прийняття дублюючих правотворчих актів або актів, зміст
яких уточнює положення чинних актів;
– спостерігаються випадки внесення поправок в закони, які ще не вступили в силу.
Як вихід з такої ситуації, пропонується впровадити так звану політику розвитку законодавства,
що становитиме частину методології законотворчості та законодавчої (юридичної) техніки підготовки проектів правотворчих актів та їх прийняття, причому така політика має виражати політику
держави, забезпечивши оперативне планування роботи парламенту, виявляти потреби у законо
давчих актах, визначати їх якість та результативність [5, с. 14-15].
Наявними є і ті випадки, на які вказано вище щодо збільшення правотворчості, предметом якої
є внесення змін і доповнень чинних актів правотворчості, а також прийняття дублюючих право
творчих актів або актів, зміст яких уточнює положення чинних нормативно-правових актів, спостерігаються випадки внесення поправок в закони, які ще не вступили в силу. Тому, підтримуючи
цю думку, вважаємо за доцільне виокремити таку функцію правотворчої політики як методологічну, яка забезпечує формування критеріїв та вимог, які висуваються до результату правотворчої
діяльності, тобто до змісту, структури, форми, якісних характеристик, ефективності положень
правотворчих актів.
Проблематика удосконалення механізмів захисту прав людини, так само як і проблематика
правотворчої політики, не є новою в юридичній науці. Однак єдиних підходів в цьому контексті
вироблено не було, так само і є наявними на сьогодні недоліки функціонування механізмів захисту
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прав людини в Україні. В юридичній літературі вченими наголошується на тому, що на сьогодні
необхідно «узагальнити й уточнити наукові положення щодо поняття прав людини, закономірних
тенденцій їхнього розвитку, визначення чинників, котрі становлять зміст і обсяг прав людини,
оскільки такі положення поки що є досить неоднозначними. Враховуючи вищенаведене, можна
зробити висновок, що виокремлення прав людини ґрунтується на презумпції володіння кожним
представником людського роду сукупністю можливостей, якими він наділений фактом свого існування. В цьому сенсі ці права – універсальні й наднаціональні, стосуються кожного» [6, с. 44].
Вирішення вказаного завдання надасть змогу сформувати методологічне підґрунтя для вдосконалення механізмів захисту прав людини. Сьогодні в Україні на тлі глибоких соціально-економічних,
політичних перетворень саме створення належних умов для реального здійснення суб’єктивних
прав виступає актуальною теоретичною та практичною проблемою [7, с. 149].
У літературі досить однозначно вказується на те, що «у складних умовах розбудови національної
державності, попри протистояння політичних сил і нестабільність соціально-економічної ситуації,
Україна однозначно та незмінно стоїть на позиції визнання міжнародних стандартів прав людини
і впровадження їх у юридичну практику» [8]. Проте справедливим буде зазначити як про наявність
недоліків реалізації механізмів захисту прав людини в Україні, так і про необхідність вироблення
науково обґрунтованих шляхів вдосконалення захисту прав людини.
На думку С. П. Кубієвича, визнання міжнародних стандартів прав людини слід розглядати
як історичне надбання суспільного розвитку, а також як процес нагромадження позитивного досвіду в галузі прав людини, що потребує глибокого вивчення, усвідомлення і нарешті практичного
використання у законотворчій діяльності всіх держав світу [9, с. 595].
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини, на думку В. П. Тихого, вимагає: забезпечення верховенства, пріоритету прав і основоположних свобод людини у відносинах з державою; врегулювання поведінки людей відповідно до загальновизнаного принципу «дозволено все, крім того,
що заборонено законом» та врегулювання діяльності держави, її органів, посадових і службових
осіб відповідно до принципу «дозволено лише те, що передбачається законами» тощо [10].
Незважаючи на досить неоднозначні та несистематизовані погляди вчених на проблематику
вдосконалення механізмів захисту прав людини, все ж слід акцентувати увагу на характерній особливості цього процесу, змістом якого є необхідність зміни формату відносин між особою та державою, зокрема: необхідно змінити загальне бачення суспільства щодо ролі держави в сторону розуміння держави як гаранта та надійного суб’єкта захисту прав людини. Окрім того, відносини між
суспільством та державою мають базуватися та розвиватися на основі партнерства та взаємності
прав і обов’язків, а не на засадах підпорядкування.
Висновки. В контексті зазначеного вище, серед шляхів вдосконалення механізмів захисту
прав людини, які відповідатимуть правотворчій політиці України, доцільно виокремити наступні,
що мають першочергове значення в сучасних умовах розбудови суспільства і держави в Україні:
– підвищення ролі та значення діяльності Європейського суду з прав людини;
– посилення механізмів захисту прав людини на внутрішньодержавному (національному) рівні
відповідно до вимог міжнародного права;
– розробка та впровадження комплексу інформаційних заходів, з метою підвищення освітнього
(інформаційного) рівня людей в сфері їх прав та механізмів їх захисту і гарантування;
– вдосконалення процедури виконання рішень національних судів України та рішень міжнародних судових інстанцій в Україні;
– посилення кадрового забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування в частині підвищення професійного рівня кадрів в сфері прав людини та їх захисту, в тому числі і запровадження конкурсного відбору державних службовців на умовах складання іспиту для визначення рівня знань положень законодавства України та міжнародного права в сфері прав людини;
– розробка та впровадження в юридичну практику правових механізмів для недопущення
в управлінській та правозастосовній практиці прийняття правових актів й індивідуальних рішень,
якими порушуються права людини;
– передбачити у нормах чинного законодавства України положення щодо притягнення до юридичної відповідальності тих осіб, які винні у порушенні прав людини, що стимулювало б осіб,
в тому числі і державних службовців, до недопущення порушень прав людини та відшкодування
заподіяної таким порушенням шкоди;
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– приведення законодавства України відповідно до вимог Європейської конвенції про захист
прав людини і основних свобод, зокрема: узгодити термінологічний апарат в сфері прав і свобод
людини, вдосконалити механізми звернення громадян до Європейського суду з прав людини; максимально відобразити зміст норм Конвенції про захист прав людини у Конституції України та конституційних законах України;
– впровадити правовий механізм недопущення обмеження чи скасування прав людини, механізмів їх захисту в нормативно-правових актах підзаконного рівня.
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Шапран Ю. В. Удосконалення механізмів захисту прав людини крізь призму сучасної правотворчої
політики в Україні
У роботі розкрито актуальність наукового пізнання теоретико-методологічних та практичних аспектів удосконалення механізмів захисту прав людини крізь призму сучасної правотворчої політики України. Узагальнено наукові погляди вчених, які стосуються недоліків сучасної правотворчості в Україні, а також реалізованості положень
сучасної правотворчої політики. Наголошено на практичних недоліках реалізації положень правотворчої політики
в Україні. Обґрунтовано, що правотворча політика формує доктринально визначену, концептуальну основу удо-
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Шапран Ю. В. Удосконалення механізмів захисту прав людини крізь призму сучасної правотворчої...
сконалення правового регулювання відносин в будь-якій сфері людського життя, в тому числі і в сфері захисту
прав людини. Відзначено, що ключовою особливістю правотворчості, що відрізняє її від інших видів юридичної
діяльності, є її системний характер, що пов’язаний з постійною тривалою процедурою прийняття норм права,
їх поточної зміни та оновлення.
Доведено необхідність посилення дієвості механізмів захисту прав людини в Україні, що зумовлюється наявними проблемами в самому механізмі захисту прав людини, а також підтверджується статистичними спостереженнями, проведеними в українському суспільстві. На підставі аналізу недоліків функціонування механізмів захисту
прав людини в Україні, виокремлено та обґрунтовано шляхи їх вдосконалення, які відповідатимуть правотворчій
політиці України.
Ключові слова: правоутворення, правотворчість, правотворча політика, права людини, механізми захисту прав
людини.

Shapran Y. V. Improvement of mechanisms of human rights protection through the prism of modern
law-making policy in Ukraine
The paper reveals the relevance of scientific knowledge of theoretical, methodological and practical aspects
of improving the mechanisms of human rights protection through the prism of contemporary law-making policy
of Ukraine. The scientific views of scientists concerning the shortcomings of modern lawmaking in Ukraine, as well
as the implementation of the provisions of modern lawmaking policy are generalized. The practical shortcomings
of implementation of the provisions of law-making policy in Ukraine were emphasized. It is substantiated that law-making
policy forms a doctrinal definite, conceptual basis for improving the legal regulation of relations in any sphere of human
life, including in the field of human rights protection. It is noted that a key feature of lawmaking, which distinguishes
it from other types of legal activity, is its systemic nature, which is associated with a continuous long process of adopting
the rules of law, their current change and updating.
The necessity to strengthen the effectiveness of human rights protection mechanisms in Ukraine has been proved,
which is conditioned by the existing problems in the human rights protection mechanism itself, and is also confirmed
by statistical observations conducted in Ukrainian society. Based on the analysis of the shortcomings of the functioning
of human rights protection mechanisms in Ukraine, the ways of their improvement, which will correspond to the lawmaking policy of Ukraine, have been identified and substantiated.
Among the ways to improve the human rights protection mechanisms that will be in line with Ukraine’s law-making
policy are the following, which are of paramount importance in the current conditions of society and state development
in Ukraine: 1) enhancing the role and importance of the activities of the European Court of Human Rights; 2) strengthening
the mechanisms of human rights protection at the national (national) level in accordance with the requirements
of international law; 3) to develop and implement a system of information measures in order to increase the educational
(information) level of people in the sphere of their rights and the mechanisms of their protection and guarantee; 4) to improve
the procedure of enforcement of decisions of national courts of Ukraine and decisions of international courts in Ukraine;
5) to strengthen the staffing of the state authorities and local self-government bodies in terms of improving the professional
level of human rights personnel and their protection, including the introduction of competitive selection of civil servants
in the conditions of passing the examination to determine the level of knowledge of the provisions of the legislation
of Ukraine and international law in the field human rights, etc.
Keywords: law-formation, law-making, law-making policy, human rights, human rights protection mechanisms.
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ВПЛИВ РАДЯНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ
НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ УСРР
В ПЕРІОД 20-Х – НА ПОЧАТКУ 30-Х РОКІВ ХХ СТ.
Постановка проблеми. Сучасний процес формування правової держави в Україні потребує
належного переосмислення того політико-правового досвіду, котрий залишився нам в спадщину
від СРСР, а також – тих державно-правових тенденцій, що існували на етапі переростання авторитарного режиму в тоталітарний. Даний аспект розвитку юридичної науки є актуальним також
з огляду на окремі спроби реанімації певних ідеологічних форм, що безпосередньо пов’язані
з авторитарним і навіть тоталітарним минулим. Особливої уваги в даному контексті заслуговує
діяльність правоохоронної системи.
Нині особливо гостро постала потреба ґрунтовного вивчення та переосмислення практики
функціонування правоохоронних органів, з метою врахування досвіду їх функціонування в подальшому, зокрема – уникнення тих негативних явищ і тенденцій, що мали місце в період 20-х років.
Також важливо враховувати той досвід, що був напрацьований правоохоронними органами протягом зазначеної доби, з усіма недоліками та упущеннями, які стали наслідком впровадження у життя
радянської правової доктрини, для належного обґрунтування форм і характеру функціонування
сучасної правоохоронної системи України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До обраної нами тематики дослідження звертались
такі учені, як С. С. Алєксєєв, В. О. Бачинін, С. В. Губар, В. О. Лозовий, М. С. Кельман, В. С. Нерсесянц, О. І. Чердаков та інші. Зазначені учені достатньо проаналізували сутність радянської правової
доктрини, проте прогалиною є наукове вивчення впливу цієї доктрини на діяльність органів юстиції УСРР у 20-х – на початку 30-х років ХХ ст.
Мета статті полягає у з’ясуванні впливу радянської правової доктрини на діяльність органів
юстиції УСРР у 20-х – на початку 30-х років ХХ ст.
Основні результати дослідження. Процес формування правоохоронних органів, що відбувався в середині 1920-х років, мав низку проблем і суперечностей як на загальносоюзному рівні,
так і в УСРР. Особлива ж складність полягала в тому, що молода Радянська держава досить тривалий час не могла належним чином визначити свої пріоритети в плані розвитку правової та правоохоронної систем.
На етапі побудови соціалістичного суспільства мав місце принцип, що був оцінений В. Нерсесянцом в плані гносеологічного легізму: «Сила влади породжує насильницьке, наказне право»
[1, с. 66]. Іншими словами, радянська система влади на етапі переходу від авторитаризму до тоталітаризму все більшою мірою використовувала неправові методи управління. Право мало чисто
номінальну сутність, досить часто його підміняла ідеологія.
Система кримінальної юстиції в період 20-х – 30-х років років формувалася під впливом зростаючої ролі партократії у державному та суспільному житті країни. Ідеологічною основою формування
системи кримінального судочинства був марксизм-ленінізм, зокрема вчення про диктатуру пролетаріату, під якою розумілася влада, що стоїть над законом і відверто стверджує можливість нехтування законом в ім’я вищих класових ідеалів, яка проголошує насильство не лише допустимим, а єдино
правильним, необмеженим у часі способом вирішення усіх соціальних суперечностей [2, с. 283].
Історично сформована однопартійна система в Радянській державі зробила безпосередній
вплив на становлення та розвиток правоохоронної системи. Саме більшовицька партія заклала ос-
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нови тоталітарного режиму. Запорукою успішного процвітання радянського суспільства була монополія партії на владу, що спиралася на структуру репресивно-каральних органів, куди входили
суд, прокуратура та інші правоохоронні інститути. Ідейним фундаментом режиму була марксистсько-ленінська теорія, представлена вченням про гегемонію та диктатуру пролетаріату [3, с. 6, 7].
На рубежі 1920-х – 1930-х років в марксистських поглядах на право, як і в усій системі більшовицької ідеології, відбулися помітні зміни. Саме в цей час почалося формування нового, державного варіанта більшовицької ідеології, що закономірним чином позначилося й на розвитку права.
На думку С. С. Алексеєва, революційне радянське право 1920-х років витікало з революційного марксизму, більшовизму. До кінця 1920-х років в умовах романтизованої революційно-більшовистської диктатури розвиток радянського суспільства безпосередньо пов’язувався з високими комуністичними ідеалами й необхідністю кардинального перетворення суспільства та людини в ім’я
їх досягнення.
А з кінця 1920-х років ці ідеали стали розглядатися як віддалені в часі, офіційно трактуватися в якості перспективи, наступної «фази» розвитку суспільства. У якості безпосередніх ідейних
завдань-символів виступили нові категорії, що безпосередньо стосувалися започаткованої владно
тиранічної системи й пов’язаній із необхідністю її збереження, зміцнення та посилення, котрі
й стали новими «ідолами».
Це, по-перше, всесильна партійно-ідеологізована державність і, по-друге, «ідол» соціалізму
[4, с. 166, 168]. Однак, радянське право не тільки не набуло особливого й значного статусу, але й перетворилося на становище своєрідного придатка державної влади. «Закон», «законність», «правопорядок» розумілися в основному в сенсі суворої дисципліни та революційного порядку. Радянське
право мало характер одержавленого та цілком підпорядкованого більшовицькій партії.
Таким чином, формувалася держава з відвертою антиправовою сутністю. Кримінальне ставлення до людини стало самою сутністю політики. А політика, визнаючи злочин корисним для революції, породила катастрофічну деформацію правосвідомості в майбутньому. Так, вже на початку революції в широких колах народу (у тому числі й інтелігенції) формувалося усвідомлення
того, що людина, пограбована революцією, може повернути собі своє майно будь-якими шляхами. Саме звідси пішли безкінечні радянські «розтрати», «розкрадання», підкупи, хабарі: тобто це є або революційний грабіж, або ж свавільне самостійне винагородження постраждалого
від революції.
Правосвідомість народу знехтувала державною природою радянської експропріації і визнала
її справою кримінального насилля. Така тенденція стала особливо помітною в УСРР. А, відповідним чином, зазнавши великих випробувань, страждань і злигоднів, населення, в значній своїй масі,
прагнуло хоч до якоїсь компенсації втраченого майна, добробуту, цінностей тощо. І невипадково,
вже в перші роки радянська влада зіткнулася в повній мірі з такими явищами, як «розкрадання»,
підкупи, хабарі, а дещо згодом – і з «розтратами». І, насамперед, це було пов’язано з тим, що населення було позбавлене стримуючих і запобіжних чинників у вигляді моральних й інших соціальних
норм і принципів.
Відомо, що ідеологи більшовизму, серед іншого, прагнули відкинути й заперечити ідею правової (в їх термінології «буржуазної») держави, а також – теоретично обґрунтувати ідею держави,
підвладної диктатурі пролетаріату та його авангарду – партії більшовиків-комуністів. В. А. Бачинін
підкреслює, що принципи природного права, що також кваліфікувалися як «буржуазні», поставали
в їхньому трактуванні у вигляді фальшивих і лицемірних догм, «призначених експлуататорами
для обману трудящих». Оскільки будь-яка диктатура передбачає застосування примусу та насилля, теоретики більшовизму доклали значних зусиль, щоб обґрунтувати право більшовицької влади
на переслідування інакомислячих і терор у відношенні тих, хто здатний на фізичний чи ідеологічний спротив. Згідно з їхньою доктриною, нове має право на «революційне» насилля по відношенню до старого, що стоїть у нього на шляху [5, с. 425]. Правова доктрина підмінялася ідеями
на кшталт «революційної» законності, «революційного» права тощо.
Зокрема, революційне право було правом на тотальні репресії, терор. На «революційну доцільність» списували найжорстокіші судові розправи. Всемогутність партійних органів породжувала
практику, коли право, суд і взагалі всі юридичні інститути ставали залежними від них [6, с. 94, 95].
За таких обставин для правоохоронних органів, зокрема юстиції, існувала реальна перспектива
перетворення на придаток партійного апарату.
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Зміцніла в умовах непу адміністративно-бюрократична система в середині 1920-х років повела боротьбу з власним народом, особливо інтелігенцією. При цьому, була започаткована практика, коли в площину судових процесів переводилися політичні процеси, наприклад, справа проти
«економічного шпигунства» тощо. А в подальшому, в процесі зародження тоталітарного режиму,
коли навіть профспілкам надавалися каральні функції, аж до відправки в концтабори, судові органи іноді не були забезпечені навіть необхідними, юридично обґрунтованими документами. У правовій системі радянського права панувало матеріалістичне розуміння права як частини «ідеологічної надбудови», що визначалася економічним базисом і служила його збереженню [7, с. 13].
Таким чином, головні пріоритети радянської державно-правової системи полягали в політичній,
ідеологічній площині.
Загалом протягом 1920-х – початку 1930-х років у Радянському Союзі й УСРР, зокрема, формувалася досить своєрідна державно-правова система, котра поєднувала господарські, судові,
політичні, військові, ідеологічні та репресивні функції. Вищі партійні інстанції здійснювали керівні
функції самі або ж шляхом кадрових призначень на всі ключові пости представників «номенклатурної касти». Фактично майже від початку свого існування радянська держава була такою лише
номінально. По суті ж це була диктатура своєрідної партійної касти, котра наприкінці 1920-х років
переросла в одноособову тоталітарну диктатуру.
Висновки. 1. Протягом періоду 20-х – початку 30-х років ХХ ст. органи юстиції УСРР здійснювали широкий спектр завдань. Окрім боротьби з кримінальними та іншими злочинами, з кінця 1920-х років, перед ними все більшою мірою поставали карально-репресивні функції. Основна увага приділялася захисту інтересів партійно-державної більшовицької влади. Органи юстиції
поступово перетворювалися на придаток партійно-номенклатурного апарату, функція котрого зводилася до втілення в життя політичної волі, програм і настанов більшовицької партії, що повністю
відповідало радянській правовій доктрині, яка була сформована у 20-х роках.
Провідні завдання правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку ігнорувалися, або ж їм приділялася мінімальна увага. Отримавши досить значні
повноваження, правоохоронці, проте, самі були не захищені від політики терору, і в будь-який момент кожен із них міг стати сам жертвою репресій. Органи юстиції УСРР, як частина загального карально-репресивного механізму існуючої державної системи, здійснювали функції, що мали
на меті утвердження тоталітарного режиму.
Радянська система влади на етапі переходу від авторитаризму до тоталітаризму все більшою
мірою використовувала неправові методи управління. Право мало суто номінальну сутність, досить часто його підміняла ідеологія. Таким чином, формувалася держава з відвертою антиправовою сутністю.
Державний примус значною мірою підміняв у радянській системі право та мораль. І саме ця тенденція, загалом, і визначала характер функціонування підрозділів юстиції УСРР протягом періоду
20-х – початку 30-х років ХХ ст., коли карально-репресивний механізм ігнорував не лише мораль,
але й право.
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Шевченко Ю. В. Вплив радянської правової доктрини на діяльність органів юстиції УСРР в період
20-х – на початку 30-х років ХХ ст.
У статті досліджено впливи радянської правової доктрини на діяльність органів юстиції УСРР у 20-х –
на початку 30-х років ХХ ст. Виявлено, що протягом зазначеного періоду органи юстиції УСРР здійснювали широкий спектр завдань включно із виконанням карально-репресивних функцій. Доведено, що провідні
завдання правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку ігнорувалися. З’ясовано, що органи юстиції УСРР здійснювали функції, які мали на меті утвердження тоталітарного
режиму. Доведено, що радянська система влади на етапі переходу від авторитаризму до тоталітаризму все
більшою мірою використовувала неправові методи управління. Право мало суто номінальну сутність, досить
часто його підміняла ідеологія. Встановлено, що державний примус значною мірою підміняв у радянській системі право та мораль. Виявлено, що саме ця тенденція визначала характер функціонування підрозділів юстиції УСРР протягом періоду 20-х – початку 30-х років ХХ ст., коли карально-репресивний механізм ігнорував
не лише мораль, але й право.
Ключові слова: радянська правова доктрина, радянська система влади, органи юстиції УСРР, державний примус, карально-репресивний механізм.

Shevchenko Y. V. Influence of the Soviet legal doctrine on the activity of the justice bodies of the Ukrainian
SSR during the 20s- 30s of the XX century
The article examines the influence of the Soviet legal doctrine in the activities of the justice bodies of the Ukrainian
SSR in the 20s-early 30s of the XX century. It is proved that there were noticeable changes in Marxist views on law, as well
as in the entire system of Bolshevik ideology at the turn of the 1920s-1930s. It was at this time that the formation of a new
state version of the Bolshevik ideology began, which naturally affected the development of law.
It is revealed that during the period of the 20s – early 30s of the XX century, Ukrainian SSR judicial bodies implemented
a wide range of tasks. It is established that in addition to fighting criminal and other offences, since the end of the 1920s,
they were increasingly faced with punitive and repressive functions. The main attention was paid to protecting the interests
of the party-state Bolshevik power. It is proved that the organs of justice gradually turned into an appendage of the partynomenclature apparatus, whose function was to implement the political will, programs and installations of the Bolshevik
party, which fully corresponded to the Soviet legal doctrine, which was formed in the 20s.
It is proved that the criminal justice system in the period of the 20s-30s was formed under the influence of the growing
role of this party in the state and public life of the country. The ideological basis for the formation of the criminal justice
system was Marxism-Leninism, in particular, the doctrine of the dictatorship of the proletariat, which was understood
as power over the law.
It was found that the main tasks of law enforcement agencies in fighting crime and protecting public order were
ignored, or they were given minimal attention. It is proved that, after receiving quite significant powers, law enforcement
officers, however, were not themselves protected from the policy of terror, and at any moment each of them could become
a victim of repression.
It is revealed that the justice bodies of the Ukrainian SSR, as part of the General punitive and repressive mechanism
of the existing state system, performed functions that were aimed at approving the totalitarian regime.
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ПРАВОВА ДОКТРИНА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
The thesis that the Soviet system of power at the stage of transition from authoritarianism to totalitarianism
increasingly used non-legal methods of management is well-reasoned. The right was of a purely nominal nature, quite
often it is a substitute ideology. It is concluded that in this way the state was formed with a blatantly anti-legal essence.
It is proved that state coercion largely replaced law and morality in the Soviet system. It is revealed that this trend,
in general, determined the nature of the functioning of justice departments of the Ukrainian SSR during the period of the 20s –
early 30s of the XX century, when the punitive and repressive mechanism ignored not only morality, but also a law.
Keywords: the Soviet legal doctrine, the Soviet system of power, the justice bodies of the Ukrainian SSR, State coercion,
punitive and repressive mechanism.
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УДК 340.134 (477)
Фюрган Шірали огли Абдуллазаде,
аспірант кафедри теорії права та держави
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

КВІНТЕСЕНЦІЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ЯК НЕВІД’ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ
ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Значна кількість колізій у положеннях законодавчих актів, що потребують правового вирішення, виникає через суперечливість самої мови та мовного функціонування.
Ці ситуації потребують ретельного аналізу зі сторони фахівців, які одночасно спроможні перевірити
законодавчий акт з точки зору його юридико-технічного оформлення та лінгвістичного викладення. З огляду на значну кількість мовно-стилістичних помилок у текстах нормативно-правових актів
України, на часі вирішення питання щодо запровадження обов’язкової лінгвістичної експертизи
проєктів законів, формулювання методичних рекомендацій щодо її проведення. Адже метою саме
такої експертизи є підвищення якості законодавчої бази, забезпечення узгодженості її положень,
однозначного розуміння вимог та положень, викладених у документах, з використанням стандартизованої та стабільної термінології. Про що свідчить досвід Республіки Азербайджан.
Аналіз останніх досліджень і тенденцій. Питання лінгвістичної експертизи нормативно-право
вих актів неодноразово привертали увагу науковців, зокрема таких вчених, як: І. Л. Литвиненко,
Ю. О. Бугайко, І. С. Кундельська, Н. Артикуца, Н. С. Погребняк та багато інших.
Втім, попри напрацювання науковців, на науковому рівні все ще залишається невирішеною низка питань, пов’язаних з теорією та методикою проведення лінгвістичної експертизи законопроєктів.
Зокрема, доволі неоднозначно може бути вирішено питання, у якому саме нормативно-правовому
акті доцільно було б закріпити положення щодо обов’язковості лінгвістичної експертизи у законодавчому процесі та звідки брати фінансування для організації її проведення.
Метою статті є дослідження сутності та значення лінгвістичної експертизи як невід’ємної складової законодавчого процесу України.
Результати дослідження. У сучасних умовах розвитку України як демократичної та правової держави, інтенсифікації законодавчого процесу, наближенню його до європейських стандартів, постає проблема удосконалення національного законодавства, забезпечення високої якості
та ефективності правових приписів, відповідності текстових параметрів законодавчих та інших
нормативно-правових актів України низці закріплених у міжнародній практиці вимог і стандартів
[1, с. 48]. Дієвим методом досягнення цих цілей, на нашу думку, є запровадження інституту лінгвістичної експертизи.
Юридична лінгвістика – новітня галузь мовознавства, яка перебуває на перетині мови та права
та має своїм предметом вивчення юридичний аспект. Тобто вона досліджує мовні прояви, які «самі
в собі» містять елементи права, у кожному з яких можна побачити прогалини юридизації, інакше
кажучи, порушення мовних норм, що призводить до появи мовних помилок, заплутаності змісту,
незрозумілості чи взагалі викривлення [3, c. 123].
Як слушно зауважується в науковій літературі, у світовій практиці лінгвістичний контроль нормотворчості – це обов’язкове явище. Однак в Україні правовий статус лінгвістичної експертизи
законопроєктів досі не визначений [3, c. 145].
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Нормативно-правове забезпечення питань, пов’язаних із проведенням експертизи законопроєктів в Україні, складають нормативно-правові акти різної юридичної сили, серед яких:
1) закони, зокрема, Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» [20], Закон України
«Про наукову і науково-технічну експертизу» [19], Закон України «Про Кабінет Міністрів України» [17], Закон України «Про Конституційний Суд України» [18], Закон України «Про запобігання
корупції» [12];
2) інші нормативно-правові акти: Наказ «Про здійснення експертизи проєктів законів та проєктів
актів Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів, на які поширюється вимога
державної реєстрації, щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини» [16]; Положення «Про Мі
ністерство юстиції України» від 2 липня 2014 р. № 228, Методичні рекомендації щодо проведення правової експертизи проєктів нормативно-правових актів» від 21 листопада 2000 р. № 41 [7],
Постанова Кабінету Міністрів України «Питання проведення антидискримінаційної експертизи
та громадської антидискримінаційної експертизи проєктів нормативно-правових актів» від 30 січня 2013 р. № 61 [9].
Системний аналіз положень вищевказаних нормативно-правових актів свідчить про те, що проведення лінгвістичної експертизи у законодавстві України наразі прямо не передбачено. Однак
у ч. 2 ст. 103 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» [20], все таки, згадується про деякі елементи лінгвістичного аналізу. Йдеться про так зване «редакційне опрацювання»
законопроєкту структурними підрозділами Апарату Верховної Ради України на завершальних етапах законодавчої процедури. Крім того, законодавством допускається можливість здійснення «інших видів експертиз», які здійснюються за дорученням Голови Верховної Ради України, Першого
заступника та заступника Голови Верховної Ради України або за рішенням головного комітету,
до яких може належати й лінгвістична експертиза [3, с. 157].
Лінгвістична експертиза проєктів законодавчих актів передбачає вивчення системи мовного виразу (або закріплення) юридичних термінів у нормативно-правових актах, застосування основних
методів законодавчого стилю, а також методів складної мовно-стилістичної обробки юридичних
текстів, редакційний аналіз.
Об’єктом лінгвістичної експертизи є мовні одиниці різних рівнів (слово, фраза, речення, складне смислове ціле, текст). Аналіз законодавчого матеріалу (конституції, кодексу, закону тощо) проводиться за спеціально розробленими схемами, окремими для кожного різновиду
нормативно-правового акта.
Головне її завдання – уникнути порушень мовних норм у тексті нормативного проєкту. Йдеться про мовні помилки у проєктних нормативно-правових актах, семантичну неоднозначність, неточність та неоднозначність формулювань, тавтологію, граматичні помилки тощо.
Так, наприклад, низку недоліків та помилок у чинних нормативно-правових актах та законопроєктах, серед яких: термінологічний розлад та непослідовність; подвійність, синонімічність
та мінливість термінологічних одиниць у нормативному акті, «семантична дифузія» та неоднозначність правової норми; неоднозначність тексту; алогізми; мовленнєва недостатність немотивована тавтологія; лексична надмірність; зсув смислових меж; невідповідність стилю; немотивована складність синтаксичних конструкцій; порушення родових зв’язків між поняттями, формами
координації та управління; використання запозичень замість існуючого українського терміна; необґрунтоване трасування; відмінності в однині та множині, відмінкові форми; значна кількість русизмів, було виявлено у ході мовного моніторингу сучасного законодавства України, проведеного
студентами та магістрами факультету юридичних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» [1, с. 48].
Як правило, виявлені в нормативно-правових текстах помилки, недоліки, стилістичні неточності аналізуються та класифікуються. Після чого створюється типологія найбільш поширених
в законодавстві мовних помилок (лексичного, семантичного, граматичного і стилістичного характеру). На основі типології розробляються методичні рекомендації стосовно мовностилістичного
оформлення проєктів нормативно-правових актів, правила побудови законодавчих дефініцій, практичні поради щодо дотримання загальних вимог до тексту закону, а також національних і міжнародних термінологічних стандартів, пропонується певний алгоритм дій нормопроєктувальників
для вирішення термінологічних проблем [1, c. 49].
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Головним суб’єктом проведення експертизи законопроєктів в Україні, на відміну від європейської практики, є апарат парламенту. У межах експертної функції Апарат згідно з Положенням
«Про Апарат Верховної Ради України», затвердженим розпорядженням Голови ВР від 25 серпня
2011 р. №769 [14] (далі – Положення про Апарат) здійснює експертизу законопроєктів, що подаються до парламенту суб’єктами права законодавчої ініціативи, організовує наукову експертизу
в наукових установах; проводить експертизу актів законодавства щодо їх відповідності Конституції
України і законам України; здійснює експертизу пропозицій глави держави стосовно прийнятих
парламентом законів.
З метою реалізації експертної функції до його структури включено Головне науково-експертне
управління та Головне юридичне управління, які здійснюють відповідно обов’язкові комплексну правову або первинну (до першого читання) та юридичну експертизу (до другого і наступних
читань). Нормативне закріплення за Апаратом експертної функції визначено Законом України
«Про Регламент Верховної Ради України» (хоча цей напрям законодавець визначив у поєднанні
з аналітичним напрямом як «експертно-аналітичне забезпечення». – Ф. Ш. о. А.).
У той же час, положення про Апарат не передбачає експертну функцію у системі функцій допомі
жного структурного підрозділу парламенту. Хоча в науковій літературі висловлюється припущення,
що нормотворець (голова парламенту) охопив її словосполученням «інші функції» [10, c. 44-45].
З огляду на вказане вище, варто взяти до уваги цілком слушні зауваження І. Л. Литвиненко про
те, що до діяльності з підготовки нормативних актів потрібно залучати наукові установи, фахівців
з відповідних галузей знань, юристів науковців та практиків. Вона наголошує щодо доцільності
підготовки проєктів законів на договірній, у тому числі платній основі, відповідними науковими
та науково-дослідними установами. Кошти на виконання такого виду робіт, на думку І. Л. Литвиненко, можна отримати за рахунок стягнень з тих народних депутатів, які не відвідують засідання
Верховної Ради України [6, c. 249].
Частково погоджуючись з пропозиціями авторки, зокрема, у частині необхідності залучення
фахівців з відповідних галузей знань, юристів науковців та практиків до підготовки проєктів законів, вважаємо за доцільне зазначити щодо сумнівності доцільності підготовки проєктів законів
на договірній, у тому числі платній основі відповідними науковими та науково-дослідними установами за рахунок стягнень з тих народних депутатів, які не відвідують засідання Верховної Ради
України. Адже, які відомо, нещодавно Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної Ради України» [11]. Закон встановлює кримінальну відповідальність за умисне здійснення народним депутатом будь-яким способом голосування
на засіданні Ради замість іншого народного депутата (неособисте голосування). За це передбачено штраф від 3 тисяч (51 тис. грн) до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(85 тис. грн). Тому введення додаткових стягнень видається недоцільним.
З огляду на викладене вище, на нашу думку, фінансування лінгвістичної експертизи має передбачатися за рахунок державного бюджету, на умовах державного замовлення, однак не за рахунок
таких стягнень.
Крім того, на нашу думку, більш вдалим варіантом вбачається створення структурного підрозділу
(комітету) у Верховній Раді України, який би фахово здійснював лінгвістичну експертизу всіх законопроектів без виключень. Даний структурний підрозділ має формуватися з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду. Справа в тому, що в країнах Європи це питання досить неоднозначно
вирішується. Наприклад, в скандинавських країнах, в Греції, Італії, Іспанії такі експертизи не проводяться. А от у Німеччині та Франції лінгвістичні експертизи мають професійний багаторівневий
характер). Зокрема, пропонуємо включити до його складу філологів та правознавців. Адже, як засвідчив зарубіжний досвід, саме співробітництво лінгвістів і правознавців надасть можливість
комплексно підійти до вдосконалення юридичної мови.
Що ж стосується законодавчого закріплення інституту лінгвістичної експертизи, то серед
науковців висловлюється декілька позицій. Одні наголошують на доцільності прийняти Закон «Про експертну законопроєктну діяльність в Україні» [10]. Інші вважають, що урегулювати
дане питання буде доречно шляхом: а) внесення змін до розділу «Законодавча процедура» Закону України «Про Регламент Верховної Ради України»; б) внесення пропозицій до проєкту Закону
«Про нормативно-правові акти» № 7409 від 01.12.2010 і його прийняття парламентом [3, c. 159].
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Однак, на нашу думку, положення щодо лінгвістичної експертизи необхідно закріпити у проєкті
Закону України «Про закони і законодавчу діяльність». Зокрема, до положень має бути включено:
вимоги щодо обов’язковості лінгвістичної експертизи, на якій стадії законодавчого процесу вона
має проводитись, ким саме, який статус висновків цієї експертизи, хто доопрацьовує законопроєкт,
положення про основні, контрольні, повторні та ін. види лінгвістичної експертизи.
Висновки. Отже, зважаючи на вказане, пропонуємо внести до проєкту Закону «Про закони і законодавчу діяльність» окремий розділ «Лінгвістична експертиза законодавчих актів», який законодавчо закріпить обов’язок проведення лінгвістичних експертиз законопроєктів як передумови
та етапу їх прийняття, а також забезпечить правове регулювання таких експертиз, їх особливостей
та критеріїв здійснення. Адже, незважаючи на значну цінність лінгвістичних експертиз у галузі нормативно-правових актів в цілому та законів, зокрема, на сьогодні питання все ще не врегульоване.
На нашу думку, такі законодавчі нововведення сприятимуть запобіганню появі нових недосконалих законів.
Насамкінець, варто зазначити, що питання запровадження лінгвістичної експертизи як невід’ємної складової законодавчого процесу в Україні потребує подальших наукових досліджень у
напрямку пошуку найбільш вдалого та чіткого визначення досліджуваного поняття, а також розробки проєкту розділу «Лінгвістична експертиза законодавчих актів».
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Абдуллазаде Ф. Шірали о. Квінтесенція лінгвістичної експертизи як невід’ємної складової
законодавчого процесу України
У статті досліджено сутність та значення лінгвістичної експертизи як невід’ємної складової законодавчого
процесу. Зокрема, встановлено, що у світовій практиці лінгвістичний контроль нормотворчості – це обов’язкове
явище. Однак в Україні правовий статус лінгвістичної експертизи законопроєктів досі не визначений.
З’ясовано, що лінгвістична експертиза проєктів законів передбачає вивчення системи мовного представлення юридичних понять та категорій у нормативно-правових актах, застосування основних методів законодавчого стилю, а також методів складної мовно-стилістичної обробки юридичних текстів, редакційний аналіз. Об’єктом лінгвістичної експертизи є мовні одиниці різних рівнів (слово, фраза, речення, складне смислове ціле, текст).
Головне її завдання – попереджати порушення мовних правил у тексті проєкту правотворчого акта. Йдеться про
мовні помилки у проєктах нормативно-правових актів, семантичну неоднозначність, неточність та неоднозначність формулювань, тавтологію, граматичні помилки тощо.
Встановлено, що запровадження лінгвістичної експертизи законопроєктів є дієвим методом забезпечення
якості законодавчих актів. При цьому наголошується на недоцільності підготовки проєктів законів на договірній,
у тому числі платній основі відповідними науковими та науково-дослідними установами за рахунок стягнень з тих
народних депутатів, які не відвідують засідання Верховної Ради України.
З огляду на це, пропонується створення структурного підрозділу (комітету) у Верховній Раді України, який би
фахово здійснював лінгвістичну експертизу законопроєктів. Даний структурний підрозділ має формуватися з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду. Зокрема, запропоновано включити до його складу філологів та право
знавців. Адже, як засвідчив зарубіжний досвід, саме співробітництво лінгвістів і правознавців дасть можливість
комплексно підійти до вдосконалення юридичної мови.
Крім того, наголошено на необхідності закріплення вимоги проведення лінгвістичної експертизи у змісті
проєкту Закону України «Про закони і законодавчу діяльність».
Ключові слова: лінгвістична експертиза нормативно-правових актів, лінгвістична експертиза проєкту закону,
законодавчий процес, Верховна Рада України, забезпечення якості правових приписів.

Abdullazade F. Shirali o. Quintesence of linguistic examination as an integral component of the legislative
process of Ukraine
The article examines the essence and importance of linguistic expertise as an integral part of the legislative process.
In particular, it has been established that in world practice, linguistic control of rulemaking is a compulsory phenomenon.
However, the legal status of the linguistic expertise of the draft laws has not yet been determined in Ukraine.
It has been found out that linguistic examination of draft laws involves studying the system of linguistic representation
of legal concepts and categories in normative legal acts, application of basic methods of legislative style, as well as methods
of complex linguistic and stylistic processing of legal texts, editorial analysis. The object of linguistic expertise is linguistic
units of different levels (word, phrase, sentence, complex semantic, text). Its main task is to prevent violations of language
rules in the text of the draft law. We are talking about linguistic errors in draft normative acts, semantic ambiguity,
inaccuracy and ambiguity of formulations, tautology, grammatical errors, etc.
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Бабій А. Ю. Система екстремістських злочинів за законодавством україни
It is established that the introduction of linguistic expertise of bills is an effective method of ensuring the quality
of legislation. At the same time, it is emphasized that it is inappropriate to prepare draft laws on contractual, including
paid basis by appropriate scientific and research institutions at the expense of penalties from those MPs who do not attend
meetings of the Verkhovna Rada of Ukraine.
In view of this, it is proposed to create a structural unit (committee) in the Verkhovna Rada of Ukraine, which would
professionally carry out linguistic examination of bills. This structural unit should be formed in the light of positive foreign
experience. In particular, it is proposed to include philologists and jurists in its composition. After all, as the foreign
experience has shown, the cooperation of linguists and jurists will give an opportunity to comprehensively approach
the improvement of legal language.
In addition, it was stressed the need to consolidate the requirement of linguistic expertise in the content of the draft Law
of Ukraine «On Laws and Legislative Activity».
Keywords: linguistic expertise of normative legal acts, linguistic expertise of the draft law, legislative process,
Verkhovna Rada of Ukraine, quality assurance of legal regulations.
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СИСТЕМА ЕКСТРЕМІСТСЬКИХ ЗЛОЧИНІВ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Екстремізм виступає самостійним різновидом злочинної діяльності.
Відбувається постійний розвиток і ускладнення феномену екстремізму. З часом може змінюватися коло екстремістських злочинів. Як констатує С. Я. Лихова, ознаки екстремізму притаманні багатьом суспільно небезпечним діянням, які вчиняються в Україні [1, с. 232].
Наразі в України законодавець обходить увагою питання, що таке екстремізм та які його злочинні
прояви. Характеризуючи ситуацію у Великобританії, Н. О. Голованова відзначає, що законодавець
не використовує термін «екстремізм», хоча, безумовно, різні типи поведінки і правопорушення,
які прийнято називати діями екстремістського характеру, в кримінальному порядку переслідуються
[2, c. 102]. Вважаємо, що дану характеристику можна застосувати також для оцінки ситуації в Україні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В Україні вчені недостатню увагу приділяють розробці системи екстремістських злочинів. Проблемі визначення сутності та системи екстремістських діянь присвятили свої праці Ю. М. Антонян, С. В. Борисов, В. І. Бояров, В. Н. Кубальський,
С. Я. Лихова, О. В. Петрянін, Є. П. Сергун, Р. М. Уздьонов, С. М. Фридинський та О. А. Чуваков.
Метою статті є аналіз концептуальних підходів до визначення сутності екстремістських злочинів, розробка системи таких посягань за законодавством України.
Основні результати дослідження. З кримінологічної точки зору, з метою вирішення завдань запобігання та протидії видається обґрунтованим та доцільним об’єднання різноманітних екстремістських
посягань в одну кримінологічну групу під загальною назвою «екстремістські злочини». Як зазначав
О. В. Петрянін, якість і ефективність кримінально-правової протидії екстремізму передусім залежать
від можливості визначення вичерпного кола злочинів екстремістської спрямованості (за нашою термінологією – екстремістських злочинів). В основу їх визначення, на його думку, повинен бути покладений об’єкт і мотив посягання [3, с. 218]. На думку С. В. Борисова, правильне віднесення діяння
до злочинів екстремістської спрямованості неможливе або принаймні ускладнене без використання
системи науково обґрунтованих критеріїв такого віднесення [4, c. 31]. В процесі розробки таких критеріїв слід керуватися визначенням цього явища. Але до теперішнього часу в науці кримінального
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права відсутня одностайність у розумінні екстремізму та його злочинних проявів.
Визначення узагальнюючого поняття – екстремістського акту, на жаль, не містить жодна міжнародно-правова угода універсального характеру. Міжнародна угода регіонального характеру – Конвенція Шанхайської організації співпраці з протидії екстремізму 2017 року (Україна не є учасником)
містить поняття «екстремістський акт»: «будь-яке діяння, спрямоване на насильницьке захоплення
влади або насильницьке утримання влади, а також на насильницьку зміну конституційного ладу
держави, а так само насильницьке посягання на громадську безпеку, в тому числі організація у вищевказаних цілях незаконних збройних формувань або участь в них; організація збройного заколоту і участь у ньому в екстремістських цілях; створення, керівництво та участь в екстремістській
організації; розпалювання політичної, соціальної, расової, національної та релігійної ворожнечі чи
розбрату; пропаганда винятковості, переваги або неповноцінності людини за ознакою її політичної, соціальної, расової, національної та релігійної приналежності; публічні заклики до вчинення
зазначених діянь; масове виготовлення, зберігання та розповсюдження екстремістських матеріалів
в цілях пропаганди екстремізму» [5].
В одній з монографій, присвячених питанням екстремізму, відомий кримінолог Ю. М. Антонян
вказав, що до екстремістських належать усі злочини, які вчиняються з екстремістських мотивів
[6, c. 224]. На наш погляд, такий підхід необгрунтовано звужує розуміння цього явища. В юридичній літературі висловлена думка, що критерій екстремістського мотиву (мотив расової, національної, релігійної або ідеологічної ненависті або ворожнечі чи ненависті або ворожнечі щодо будь-якої
соціальної групи) не є тим критерієм, який буде характеризувати будь-яке діяння, що належить
до кримінально караної екстремістської діяльності [7, c. 32].
Р. М. Уздьонов вважає, що до екстремістських (злочинів екстремістської спрямованості – за його
термінологією) належать злочини, вчинені з екстремістських мотивів та (чи) в екстремістських
цілях. На його думку, екстремістські мотиви та цілі пов’язані з: незаконним присвоєнням, захопленням, утриманням чи зміною влади, а також впливом на прийняття рішень органами влади в інтересах екстремістів; ненавистю чи ворожнечею до громадян залежно від приналежності їх до певної
статі, раси, національності, мови, релігії, політичних переконань, походження, посадового чи соціального становища, приналежності до будь-якої іншої соціальної групи [8, c. 11]. Отже, на думку
вченого, екстремістські цілі охоплюють також суто терористичні цілі (вплив на прийняття рішень
органами влади в інтересах екстремістів), як вони визначені у загальновизнаних антитерористичних конвенціях. Такий підхід охоплює сучасні прояви екстремізму та відповідає основним тенденціям розвитку цього явища.
Доречно навести думку Є. П. Сергуна, який взагалі виключає необхідність закріплення
у кримінальному законі поняття «злочин екстремістської спрямованості». Але така дефініція,
на його думку, обов’язково повинна використовуватися в науці кримінального права [9, c. 129].
Надто абстрактне визначення злочинів екстремістської спрямованості запропонував зазначений
вчений: вчинене на ґрунті нетерпимості до основоположних принципів демократії кримінально
каране діяння, спрямоване проти політичного режиму та основ конституційного ладу демократичної держави або ставить за мету демонстрацію своєї ворожості до охоронюваних державою
демократичних цінностей, додатковим безпосереднім об’єктом посягання якого можуть виступати
життя та здоров’я людей за дискримінаційними ознаками, громадська безпека, а також мир і безпека людства [10, c. 9] .
Не можна погодитися з О. В. Петряніним у тому, що ознаки екстремізму містять лише три склади злочинів, передбачених ст. ст. 109, 110 та 258 КК України [11, с. 91]. Такий підхід значно звужує
розуміння екстремізму, не охоплює усі сучасні форми прояву цього явища, а тому не сприяє побудові ефективної системи протидії цьому негативному явищу.
На думку С. Я. Лихової та Т. І. Нагаєвої, цілу низку злочинів можна та слід вважати злочинами з ознаками екстремізму, хоча в КК України сам термін «екстремізм» не вживається: ст. 109
КК України «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», ст. 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність
України», злочини проти виборчих прав громадян України (ст. ст. 157 – 1591), ст. 161 «Порушення
рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії», злочини проти свободи віросповідання (ст. ст. 179-181), якщо вони вчиняються на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі чи розбрату (п. 3 ч. 1 ст. 67 КК України) тощо [12, c. 90].
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В іншій своїй праці, яка була опублікована пізніше – у 2013 році, С. Я. Лихова та О. С. Островський вказують на те, що хоча в Україні сьогодні не передбачено окремий склад злочину «екстремізм»,
все ж цілу низку складів злочинів можна і слід вважати злочинами з ознаками екстремізму –
це злочини, відповідальність за які передбачена ст. ст. 109 «Дії, спрямовані на насильницьку зміну
чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», 115 «Умисне вбивство», 121 «Умисне тяжке
тілесне ушкодження», 122 «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження», 126 «Побої і мордування», 127 «Катування», 128 «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження»,
157 «Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі
виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача, 158 «Надання
неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного
реєстру виборців», 1581 «Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування
на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз», 1582 «Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму», 159 «Порушення таємниці
голосування», 360 «Умисне пошкодження ліній зв’язку» КК України та низка інших злочинів, якщо
вони вчиняються на ґрунті расової, релігійної чи національної ворожнечі [13, c. 145]. Спірність
останнього підходу полягає у тому, що він не охопив типово екстремістські посягання, передбачені, зокрема, ст. ст. 258 «Терористичний акт», ст. 112 «Посягання на життя державного чи громадського діяча» КК України. Потребує додаткового обґрунтування висновок зазначених вчених про
належність злочинів проти виборчих прав до злочинів з ознаками екстремізму.
С. М. Фридинський пропонує систематизувати злочини екстремістської спрямованості у такий
спосіб: 1) «чисті» екстремістські злочини, тобто діяння, вчиняючи які, винні, керуючись екстремістськими мотивами, здійснюють дії, спрямовані на насильницьке поширення таких поглядів і викорінення поглядів, відмінних від тих, що відстоюються ними, або організацію таких дій в майбутньому; 2) будь-які інші злочини з передбачених КК за умови, що вони вчиняються з екстремістських
мотивів; 3) терористична діяльність як крайня форма прояву екстремізму» [14, c. 23-24]. Перевагою наведеної класифікації варто визнати те, що в ній враховано належність терористичної діяльності до однієї з форм екстремізму.
Досліджуючи питання обґрунтованості належності окремих злочинів, зокрема, масових заворушень, до екстремістських, варто погодитися, зокрема, з А. З. Ільясовим, який стверджував, що
характерна особливість масових заворушень полягає у їхній політизації і у тому, що вони можуть
бути спровоковані екстремістськи налаштованими елементами та використані ними у боротьбі
за владу [15, c. 207]. О. А Чуваков зазначав, що до системи злочинів проти основ національної
безпеки України варто було б віднести масові заворушення (ст. 294) [16, с. 141], незважаючи на те,
що основним безпосереднім об’єктом вказаного діяння є громадський порядок.
В юридичній доктрині переважна більшість дослідників вважає, що тероризм належить до однієї з найбільш небезпечних форм екстремізму. Тому у правозастосовній практиці деякі екстремістські діяння за наявності до того підстав кваліфікують як «терористичний акт» (ст. 258 КК України). До екстремістських є певні підстави віднести і цілий ряд інших злочинів. Варто враховувати,
що, як зазначав В. Н. Кубальський, наведення виключного переліку терористичних злочинів в законі видається недоцільним з огляду на вірогідність упустити якийсь різновид тероризму [17, c. 90].
Наведене твердження доцільно умовно застосувати щодо екстремістських злочинів, оскільки розробити вичерпний перелік таких посягань теж навряд чи можливо.
В контексті нашого дослідження доречно навести розроблену В. Н. Кубальським систему злочинів антидержавного екстремізму: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 109 КК України), посягання на територіальну
цілісність і недоторканність України (ст. 110), фінансування дій, вчинених з метою насильницької
зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території
або державного кордону України (1102), державна зрада (ст. 111), посягання на життя державного
чи громадського діяча (ст. 112), диверсія (ст. 113), шпигунство (ст. 114), перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ст. 1141), терористичний
акт (ст. 258), втягнення у вчинення терористичного акту (ст. 2581), публічні заклики до вчинення терористичного акту (ст. 2582), створення терористичної групи чи терористичної організації
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(ст. 2583), сприяння вчиненню терористичного акту (ст. 2584), фінансування тероризму (2585), створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (ст. 260), масові заворушення (ст. 294), заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку (ст. 295), пропаганда
війни (ст. 436), планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни (ст. 437), посягання на життя представника іноземної держави (ст. 443), застосування зброї масового знищення (ст. 439), геноцид (ст. 442), найманство (ст. 447) [18]. Погоджуючись із загальною концепцією
запропонованого підходу, необхідно врахувати, що наведена система злочинів «антидержавного
екстремізму» не охоплює проявів «антилюдяного екстремізму» відповідно до прийнятого в юридичній літературі поділу екстремізму на підставі такого критерію, як об’єкт впливу [19, c. 12].
Висновки. Проведений аналіз спеціальної наукової літератури засвідчив використання різноманітних підходів до визначення системи екстремістських злочинів, що обумовлено передусім
складністю та багатоаспектністю самого феномену екстремізму, а також відсутністю у законо
давстві України спеціальних норм, присвячених протидії екстремізму. Кримінально-правові норми про відповідальність за екстремістські злочини не систематизовані та розподілені по різних
розділах КК України (це розділи І, V, IX, XІІ, XX Особливої частини КК), що свідчить про загрозу
екстремізму не тільки для основ національної безпеки держави. У контексті нашого дослідження
та, враховуючи підходи вчених, є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що до екстремістських згідно з КК України можуть належати у певних випадках наступні злочини: дії, спрямовані
на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
(ст. 109 КК України), посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110),
фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу
або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (1102), державна зрада (ст. 111), посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112), диверсія
(ст. 113), перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань
(ст. 1141), порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності,
релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161), терористичний акт (ст. 258),
втягнення у вчинення терористичного акту (ст. 2581), публічні заклики до вчинення терористичного акту (ст. 2582), створення терористичної групи чи терористичної організації (ст. 2583), сприяння
вчиненню терористичного акту (ст. 2584), фінансування тероризму (2585), створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (ст. 260), масові заворушення (ст. 294), заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку (ст. 295), пропаганда війни (ст. 436),
планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни (ст. 437), застосування зброї
масового знищення (ст. 439), геноцид (ст. 442), посягання на життя представника іноземної держави (ст. 443), злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист (ст. 444), найманство
(ст. 447), а також інші злочини, вчинені з екстремістських мотивів та (чи) цілей.
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Бабій А. Ю. Система екстремістських злочинів за законодавством України
У статті проаналізовані наукові підходи щодо визначення системи злочинів, які можуть належати до екстремістських. Констатується відсутність одностайності серед вчених у розумінні екстремізму та його злочинних проявів.
З кримінологічної точки зору з метою вирішення завдань запобігання та протидії видається обґрунтованим та доцільним об’єднання різноманітних екстремістських посягань в одну кримінологічну групу під загальною назвою
«екстремістські злочини». Зроблено висновок про те, що використання різноманітних підходів до визначення системи екстремістських злочинів обумовлено передусім складністю та багатоаспектністю самого феномену екстремізму, а також відсутністю у законодавстві України спеціальних норм, присвячених протидії екстремізму. Кримінальна
відповідальність за діяння, які прийнято називати екстремістськими, передбачена нормами різних розділів Особливої частини КК України, що свідчить про загрозу екстремізму не тільки для основ національної безпеки держави.
Під екстремістськими пропонується розуміти злочини, вчинені з екстремістських мотивів та (чи) цілей.
Ключові слова: екстремізм, екстремістські злочини, система, екстремістські мотиви.

Babii A. Y. The system of extremist crimes under the legislation of Ukraine
In the articles analysed scientific approaches are in relation to determination systems of crimes, that can belong
to extremist. It is emphasized absence of the special norms on questions counteraction to extremism in Ukraine. In Ukraine
scientists spare insufficient attention to extremist crimes. These problems have a significant impact on counteraction
to extremism. The main efforts are aimed at combating such extremism form as terrorism in Ukraine.
Absence of unanimity is established among scientists in understanding of extremism and him criminal displays. From the
point of criminology of sight with the aim of decision of tasks of prevention and counteraction seems reasonable and
expedient association of various extremist encroachments in one group of criminology under the general name «extremist
crimes». Drawn conclusion that the use of the various going near determination of the system of extremist crimes conditioned
foremost by complication and multidimensionalness of the phenomenon of extremism, and also by absence in the legislation
of Ukraine of the special norms sanctified to counteraction to extremism. Criminal responsibility for acts that it is accepted
to name extremist, envisaged by the norms of different divisions of Special part of Сriminal Code of Ukraine that testifies
to the threat of extremism not only for bases of national safety of the state. Under extremist it is suggested to understand
crimes committed for extremist motives and (whether) aims. There are sufficient and reasonable grounds to consider that
to extremist crimes under the Criminal Code of Ukraine may include in certain cases the following encroachments: actions
aimed at forcible change or overthrow of the constitutional order or seizure of state power (article 109 of the Criminal
Code of Ukraine), encroachment on territorial integrity and inviolability of Ukraine (art. 110), financing of actions
committed with the aim of forcible change or overthrow of the constitutional order or seizure of state power, change
of borders of the territory or state border of Ukraine (art. 1102), treason (art. 111), encroachment on the life of a statesman
or public figure (art. 112), sabotage (art. 113), obstruction of the lawful activities of the Armed Forces of Ukraine and other
military formations (art. 1141), violation of equality of citizens depending on their race, nationality, religious beliefs,
disability and other grounds (art. 161), terrorist act (art. 258), involvement in committing a terrorist act (art. 2581), public
appeals to commit a terrorist act (art. 2582), creation of a terrorist group or terrorist organization (art. 2583), assistance
in committing a terrorist act (art. 2584), financing of terrorism (art. 2585), creation of paramilitary or armed groups not
provided by law (art. 260), mass riots (art. 294), calls to commit acts threatening public order (art. 295), propaganda
of war (art. 436), planning, preparation, resolution and conduct of aggressive war (art. 437), the use of weapons of mass
destruction (art. 439), genocide (art. 442), encroachment for the life of a representative of a foreign state (art. 443), crimes
against persons and institutions with international protection (art. 444), mercenary (art. 447).
Keywords: extremism, extremist crimes, system, extremist motives.
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РОЛЬ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ
В ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Все більше науковців колишнього Радянського Союзу звертається до проблематики правової доктрини. Пов’язане це з тим, що в Радянському Союзі поняття правової доктрини розглядалося виключно як таке, що властиве правовим системам західного світу, передусім країнам англосаксонської системи права. Але з деідеологізацією науки, у першу чергу її гуманітарного
блоку, вказана тема перестала бути забороненою для дослідження, що призвело до появи багатьох
статей, окремих монографічних досліджень у цьому напрямку. Крім цього, дуже важливим є практичне застосування положень правової доктрини у юридичній практиці сучасної України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед авторів, які працюють у зазначеній сфері
наукового пошуку, багато як вітчизняних, так і закордонних авторів. Це, зокрема, І. В. Семиніхін,
С. І. Максимов, Г. Дж. Берман, М. Ван Хоук, Р. Давід, А. А. Зозуля, А. А. Васильєв тощо. Не дивлячись на досить потужні розвідки з цього питання, малодослідженими є практичні аспекти застосування правової доктрини.
Мета дослідження. Дослідити застосування інструментарію правової доктрини в юридичній
практиці сучасної України.
Методи дослідження. Методи дослідження, які плануються застосувати при виконанні завдання
цієї статті, будуть наступними: діалектичний, історичний, порівняльний, формально-юридичний.
Основні результати дослідження. Правова доктрина як явище правової дійсності та поняття
юридичної науки зазнала довгий шлях у своєму розвитку. Спочатку це були праці юристів-практиків щодо загального або казуального розуміння чинного на той час права. Це, у першу чергу, праці відомих римських юристів – Гая, Юстиніана, Ульпіана. Пізніше у зв’язку із занепадом Римської
імперії естафету у формуванні правових доктрин підхопили викладачі середньовічних університетів, де головним чином формувалась юридична наука того часу та відбувалась адаптація римського права до тодішніх умов існування соціуму. У період формування перших національних держав
та відповідних їм правових систем правова доктрина як самостійне джерело права почала уступати
місце національному законодавству – писаному праву. У подальшому роль правової доктрини у романо-германській системі права поступово знижувалась, виконуючи субсидіарну роль відносно
позитивного права. Водночас, окремі положення правової доктрини увійшли у його склад, утворивши нову якість – правового законодавства (правового закону). Наприклад, доктрина верховенства права як прав людини зайняла чільне місце в законодавстві багатьох країн Європи. Зокрема,
в Конституції Німеччини права людини визнаються діючим правом.
Що стосується англо-саксонської системи права, то тут на роль головних творців правової
доктрини, починаючи з доби кінця середньовіччя та початку формування буржуазної республіки
в Англії, можна назвати таких авторів, як Едвард Кок та Вільям Блекстон. Вони у своїх працях
обґрунтували застосування основних принципів загального права Англії та права справедливості,
і посилання на їх праці до цього часу зустрічаються в судових рішеннях англійських судів.
Загальновідомо, що основою цієї системи права є прецедент, тобто рішення суду з аналогічної
справи, яким має послуговуватись суддя за умови тотожності всіх суттєвих умов казусу, що знаходиться на його розгляді. Отже, правосвідомість окремого судді виступала джерелом права,
яке завдяки його повторюваності набувало рис правової доктрини. Як зазначав з цього приводу
Е. Кок: «право – це досконалий розум і загальне право є нічим іншим, ніж розум» [1, с. 58].
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Важлива роль правової доктрини у мусульманській системі права. Її основу складають Коран
та Суна. Оскільки останні не є систематизованими джерелами права, містять з правовими одночасно релігійні норми, то для потреб практики виявилось необхідним тлумачення зазначених джерел.
Цю роботу головним чином виконували мусульманські богослови, які виробили основні підходи
до цього процесу. Зміст останніх утворюють так звані іджма та фікх.
На думку А. С. Піголкіна, іджма – це узгоджений висновок стародавніх правознавців, знавців ісламу щодо обов’язків правовірних, який отримав значення юридичної істини, згідно Корану
та Суни [2, с. 379]. Головною ознакою цього джерела права була одностайність, яку висловлювали муджтахиди, муфтії (мусульманські богослови-правознавці) при вирішенні конкретних питань,
не врегульованих Кораном та Суною, введення нового правила поведінки на підставі консенсусу,
тобто відсутності незгодних. Що стосується фікху, то оскільки шаріат – це не тільки право, але і соціальні та релігійні норми, то при розгляді конкретних спорів мусульманські правознавці виділяли
з ісламу юридичні норми. Цю справу продовжили ісламські науковці-юристи, що писали свої праці. Зазначені праці складають науку про право – фікх. Але фікх разом з тим означає і саме діюче
право, оскільки до таких праць також можна звертатись при вирішенні справ у суді, посилаючись
на них, обґрунтовуючи своє рішення [3, с. 11].
Що стосується сучасної доби, то правові доктрини за своїм змістом – це в більшості випадків
продукт творчості науковців різних шкіл та галузей. Саме юридична наука сформулювала основні
положення правових доктрин. Це зокрема, як вже зазначалось, доктрина верховенства права, доктрина поділу влад, доктрина природного права як основа позитивного тощо. Таким чином, правову
доктрину можна визначити як систему поглядів (знань) про право, його інститути, інші структурні елементи, що поділяються більшістю науковців, у зв’язку з чим вона набуває для законодавця
та правозастосовувачів рис зразку, теоретичної моделі регулювання суспільних відносин.
З огляду на зазначене, постає питання статусу правової доктрини з точки зору її належності
до джерел права та її ролі у правовій системі. Думки науковців з цього питання відрізняються.
Так, наприклад, І. В. Семиніхін не вважає правову доктрину джерелом права у формальному
його розумінні [4, с. 30]. А. А. Васильєв навпаки вважає першу джерелом права, визнаючи за нею
пріоритетну роль серед інших джерел права. З його точки зору, формування правової доктрини
протягом тривалого часу має інтелектуально-вольовий, цілеспрямований характер унаслідок набуття науковими дослідженнями властивостей загальної прийнятності у суспільстві та професійному середовищі юристів та її застосування при регламентації суспільних відносин [5, с. 7].
На наш погляд, така відмінність у поглядах науковців викликана помилками методологічного характеру. Як відомо, з точки зору формальної логіки, підставами диференціації одного класу явищ повинна бути одна підстава. У даному випадку вищезазначені автори при визнанні місця правової доктрини серед джерел права мали на увазі різні критерії їх належності до таких джерел. Якщо у своїй
роботі І. В. Семиніхін розглядав правову доктрину джерелом права у формальному його (джерела)
розумінні, то А. А. Васильєв мав на увазі саме ідеологічний статус правової доктрини. Тобто мала
місце логічна помилка: диференціація класу об’єктів відбувалась за різними підставами.
Пояснюється це тим, що в юридичній науці поширеним є поділ джерел права на три основні
групи: матеріальні (або соціальні), ідеальні (ідеологічні) та формально-юридичні. Так, перші дві
групи диференційовані за змістовним критерієм, остання – за формою об’єктивації. Матеріальними або соціальними джерелами права визнаються суспільні відносини як їх прообраз (протоправо), ідеологічними джерелами права визнається правосвідомість, а формально-юридичними лише
ті джерела права, які визнаються в тій чи іншій правовій системі (правовій сім’ї) у якості офіційних. А тому має місце така плутанина при визначенні за правовою доктриною статусу джерела
права, оскільки різні науковці при аналізі зазначеного феномену використовують різні підходи.
Зрозуміло, що в тих країнах, де існує англосаксонська система права або мусульманська, право
ва доктрина серед інших є офіційним джерелом права, тобто джерелом права у формально-юридичному значенні. У переважній більшості країн романо-германської системи права, як зазначалось вище, правова доктрина стала частиною позитивного права, а тому її використання у якості
офіційного джерела права набуло допоміжного характеру, фактично стало виключенням із загального правила.
Водночас, з нашої точки зору, в Україні, яка в цілому належить до романо-германської системи
права, роль правової доктрини серед джерел права, а, отже, її місце у правовій системі повинно
бути змінено. Наразі, як відомо, правова доктрина не належить до її джерел.
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Зазначена ситуація викликана теоретичною спадщиною колишнього Радянського Союзу, де
єдиним джерелом права визнавалось писане право – поточне тоді законодавство, а правова доктрина вивчалась лише в контексті аналізу західних правових систем. З розпадом Радянського
Союзу, появою ідеологічного плюралізму, для науковців гуманітарного профілю з’явилась можливість використовувати все надбання людської світової практики, зокрема в галузі юриспруденції.
А отже, з’явилась можливість використовувати методологічний плюралізм при дослідженні питань
функціонування правової сфери у сучасних державах.
Мова йде зокрема про доктрину природного права. Загальновідомо, в Україні як спадкоємниці
радянського права, ця доктрина була відома лише в контексті її критики з боку радянських вчених.
Але з моменту прийняття Конституції України у 1996 році, у якій людина, її права проголошені
в якості мети існування держави, ситуація докорінним чином змінилась. Доктрина природного права, яка визнавала за людиною наявність природних, не дарованих державою прав, стала серцевиною позитивного права України – її Основного закону – Конституції країни.
Не дивлячись на прогресивний характер Основного закону, цього не можна сказати про все інше
законодавство: закони та підзаконні акти. У них дуже часто містяться норми, які прямо суперечать
положенням цієї доктрини. Але, оскільки остання офіційно не визнана джерелом права, її положення не застосовуються як при здійсненні правотворчих функцій держави, так і при правозастосуванні.
Правотворча практика законодавчого органу України рясніє численними прикладами на цю тему.
Автором у попередніх публікаціях вже наводився приклад із Законом України «Про судоустрій
і статус суддів».
Так, наприклад, прогресивні норми Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо обрання суддів вищих судів України за допомогою механізмів самовисування самих претендентів
з числа висококваліфікованих спеціалістів різних галузей права (як практиків, так і науковців) через ретельний аналіз їх компетентностей та моральних якостей із залученням громадськості були
знівельовані положеннями щодо участі у такому конкурсі лише тих претендентів, що мають науковий ступінь, отриманий у вищих учбових закладах. Зрозуміло, що цей факт був дискримінацією
науковців, які отримали науковий ступінь поза межами таких закладів, наприклад, в установах
Національної академії наук України. З точки зору доктрини природного права, яка у якості засадничої визнає принцип рівності, зазначене було прямим її порушенням, у тому числі і Конституції
України – рівності у правах (ст. 24 Конституції України).
У зв’язку із зазначеним очевидним є те, що якби особи, що претендували на обіймання посад
у Верховному Суді у випадку їх вилучення з відповідних списків з причини невідповідності критеріям закону (науковий ступінь отриманий у системі Академії наук), звернулись з позовною заявою до суду, то суд гарантовано б відмовив їм, посилаючись на норми цього закону. А якби правова
доктрина природного права була офіційним джерелом права, то позивачі змогли б використати
її положення для захисту своїх прав.
Слід сказати, що вказаний недолік щодо нерівності здобувачів вакантних посад у Верховному
Суді був пізніше виправлений законодавцем, але «завдяки» вищезазначеним дефектним нормам
велика кількість гідних претендентів на посаду суддів Верховного Суду була неправомірно зменшена, що без сумніву завдало шкоди якісному складу майбутнього суддівського корпусу. Така ціна
браку у законодавчій роботі. Але ніхто за це не відповів: відповідальність вищих органів влади
перед суспільством як така відсутня.
Натомість, юридична наука вже довгий час говорить про необхідність встановлення юридичної
відповідальності посадових осіб держави за порушення прав людини. На жаль, сьогодні в Україні,
у першу чергу серед політичного класу, пріоритет має інша доктрина – доктрина політичної відповідальності високопосадовців, які за свої дії відповідають лише за результатами голосування виборців (у випадку негативної оцінки – програшем, у протилежному – виграшем). Зрозуміло, що подібна
доктрина не служить інтересам народу, а вигідна лише представникам влади. Останній випадок свідчить про дефектність певних доктрин, які носять спірний характер, а тому не можуть претендувати
на статус саме доктрини, оскільки її положення поділяються не більшістю науковців.
Між тим, роль правової доктрини в юридичній практиці України, не дивлячись на певний спротив з боку правлячого класу, зростає. Останньому все важче боротися з тенденціями інтернаціоналізації, наприклад, такої доктрини, як доктрина природного права, та її імплементації у внутрішнє законодавство країни. Це простежується на прикладах впровадження принципів верховенства
права як складової доктрини природного права у процесуальні кодекси України.
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Як відомо, чинне законодавство України, зокрема адміністративне, до 15.12.2017 р. передбачало, що у випадках наявності у суддів сумніву щодо відповідності закону Конституції України,
вони повинні звернутися до Конституційного Суду України через Верховний Суду з відповідним
поданням. Так, наприклад, згідно з ч. 5 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України у редакції станом на 2016 рік, суд у разі виникнення під час розгляду справи сумніву щодо відповідності закону чи іншого правового акта Конституції України, вирішення питання про конституційність якого належить до юрисдикції Конституційного Суду України, був зобов’язаний звертатися
до Верховного Суду України для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду
України подання щодо конституційності закону чи іншого правового акта. Таким чином, зрозуміло,
що у прикладі, наведеному вище, якби позивач-науковець звернувся з відповідним позовом про захист своїх інтересів до адміністративного суду з підстав неконституційності дискримінаційних
норм закону щодо можливості його участі у виборах на посаду судді, то він би мав чекати часу
розгляду його справи по суті тільки після відповідних звернень суду до Верховного Суду, а останнього – до Конституційного. І вже після прийняття ним рішення його справа розглядалася б судом,
у якому він оскаржив формально законні, але не правові приписи закону, що закономірно призвело б до порушення розумних строків розгляду судових справ, а отже, його права на судовий захист.
Але законодавець і в цьому випадку виправив свою помилку. У новій редакції Кодексу адмі
ністративного судочинства України з 15.12.2017 року у суду у випадку наявності сумніву щодо
конституційності закону вже з’явилась можливість прийняти рішення по суті на підставі принципу
верховенства права, а лише потім звернутись з відповідним поданням до Верховного Суду. Так, зокрема, згідно з ч. 4 ст. 7 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо суд доходить висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить Конституції України, суд не застосовує такий
закон чи інший правовий акт, а застосовує норми Конституції України як норми прямої дії. У такому випадку суд після винесення рішення у справі звертається до Верховного Суду для вирішення
питання стосовно внесення до Конституційного Суду України подання щодо конституційності закону чи іншого правового акта, що віднесено до юрисдикції Конституційного Суду України.
Таким чином, очевидно, що для суб’єктів цієї та інших спірних ситуацій з’явилась можливість
захисту своїх прав через застосування механізмів принципу верховенства права, тобто доктрини
права. Остання хоча і виявилась частково імплементованою у норми позитивного права, але на рівні
джерела права в ідеологічному розумінні вона утвердила себе.
Водночас слід сказати, законодавець досить непослідовно проводить лінію на застосування правової доктрини у якості джерела права не тільки у її формальному визначенні, але й навіть в ідеологічному.
Наприклад, відповідно до статті 47 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», при Верховному Суді з числа висококваліфікованих фахівців у сфері права утворюється Науково-консультативна рада для підготовки наукових висновків з питань діяльності Верховного Суду, що потребують
наукового забезпечення. Згідно з Положенням про Науково-консультативну раду при Верховному
Суді, до її повноважень зокрема належить підготовка членами Науково-консультативної ради наукових висновків щодо тлумачення та застосування норм права. Зрозуміло, що таке тлумачення
в більшості випадків охоплюється поняттям доктринального тлумачення, яке використовують судді при винесенні своїх рішень чи підготовці проєктів постанов Пленуму Верховного Суду щодо
надання рекомендаційних роз’яснень з питань застосування судами законодавства України під час
розгляду справ.
Разом з тим, визнаючи роль правової доктрини у застосуванні Верховним Судом норм чинного
права, законодавець позбавив цього права інші ланки судової системи. Зокрема, суди її низової ланки мають право використовувати висновки спеціалістів у галузі права лише з двох питань: застосування аналогії закону, аналогії права або змісту норм іноземного права згідно з їхнім офіційним
або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, доктриною у відповідній іноземній
державі (ст. ст. 114, 115 ЦПК, ст. ст. 108, 109 ГПК, ст. ст. 112 та 113 КАС.) Така непослідовність
законодавця не є зрозумілою, не містить логічних підстав, а тому має бути переглянута на користь
розширення можливостей для фахівців у галузі права брати участь у судових процесах як носіїв
правової доктрини. Мається на увазі, у першу чергу, підготовку останніми правових висновків
або науково-правових експертиз, які можуть проводитись відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну експертизу». І головним чином це стосується питань доктрини верхо-
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венства права, концепція якої не містить формально визначених норм та приписів, а тому потребує
доктринального тлумачення.
Висновки. Правова доктрина як джерело права повинна посісти належне їй місце серед інших
джерел права у правовій системі України. Принаймні це стосується її статусу як ідеологічного джерела права. Висновки спеціалістів у галузі права або науково-правових експертиз повинні прийматися судами по всіх питаннях його застосування. Слід погодитись з редакцією процесуальних
кодексів (ЦПК, ГПК, КАС) щодо статусу таких висновків як джерела відомостей при чинне право,
яке має допоміжний (консультативний) характер і не є обов’язковим для суду, як і будь-який інший
доказ, що підлягає оцінці судом. Водночас висновок спеціаліста в галузі права або науково-правової експертизи необхідно визнавати доказом по справі, який не має для суду наперед встановленої
сили. Перспектива подальших розвідок у цьому напрямі, як вбачається, буде полягати у дослідженні ролі правової доктрини як офіційного джерела права у сучасній правовій системі України,
її можливих форм та умов впровадження.
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Богініч О. Л. Роль правової доктрини в юридичній практиці України
Стаття присвячена дослідженню місця правової доктрини серед джерел права України. В контексті зазначеної
мети розглядається ретроспективний шлях еволюції поняття правової доктрини, аналізуються історичні інваріанти її існування як явища правової дійсності. Виокремлюються погляди окремих науковців на зазначену проблематику, вивчаються існуючі між ними розбіжності. Як наслідок цього аналізу, пропонується авторський підхід,
в результаті чого усуваються існуючі суперечності. Одночасно проводиться аналіз існуючих в науці поглядів щодо
теоретичних питань джерел права. Автор приєднується до думки тих науковців, які виділяють наступні джерела
права. Наголошується на необхідності залучення правової доктрини у якості ідеологічного джерела права в систему права України. Наводяться відповідні приклади з практики правотворчої діяльності парламенту країни, коли
відсутність визнання правової доктрини у якості джерела права призводить до порушення прав людини. Констатується факт незацікавленості з боку правлячої еліти у впровадженні правової доктрини в правову систему України у якості джерела права. Принагідно встановлюється токсичність доктрини політичної відповідальності виборних чиновників (депутатів, Президента). Натомість пропонується встановлення юридичної відповідальності цих
посадових осіб. Постулюється висновок щодо необхідності залучення правової доктрини до джерел права України
у якості її ідеологічного джерела. В зв’язку з цим пропонуються зміни до процесуальних кодексів України (ЦПК,
ГПК, КАС) щодо визнання висновків спеціалістів в галузі права доказами по справі та поширення їх компетенції
на всі спірні питання права.
Ключові слова: правова доктрина, висновок спеціаліста в галузі права, висновок науково-правової експертизи.
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Bohinich O. L. The role of legal doctrine in the legal practice of Ukraine
The article is devoted to the study of the place of legal doctrine among sources of law of Ukraine. In the context
of the stated purpose, the retrospective path of evolution of the concept of legal doctrine is considered, the historical
invariants of its existence as phenomena of legal reality are analyzed. In this connection, the place of legal doctrine
in the legal practice of ancient Rome is analyzed, and its role in the formation of the universities of the Middle Ages.
The subject of the study is the legal systems of England and the Muslim legal system.
The views of scholars and practitioners of these countries on the functioning of legal doctrines as sources of law in these
legal systems are given. At the same time, the views of contemporary individual scholars on these issues are highlighted,
and the differences between them are studied. As a result of this analysis, the author’s approach is proposed, which eliminates
existing controversies. At the same time the theoretical issues of the sources of law are considered.
The author joins the existing position in the legal science of those authors who distinguish the following sources
of law: material (or social), ideal (ideological) and formal-legal. The first two groups are differentiated by meaningful
criterion, the latter by the form of objectification. Material or social sources of law recognize social relations as their
prototype (protopravno), ideological sources of law recognizes justice, and formally legal only those sources of law, which
are recognized in a particular legal system (legal family) as official.
In this regard, it is concluded that in the Anglo-Saxon system of law or the Muslim legal doctrine, among others, it is the
official source of law, that is, the source of law in a formal legal sense. In the vast majority of countries in the RomanoGerman legal system, legal doctrine has become part of positive law, and therefore its use as an official source of law has
become ancillary, in fact becoming an exception to the general rule.
The need to include legal doctrine as an ideological source of law in the system of law of Ukraine is emphasized. Examples
are given of the practice of law-making in the parliament of the country, where the lack of recognition of legal doctrine
as a source of law leads to human rights violations. The fact that the ruling elite is not interested in implementing the legal
doctrine in the legal system of Ukraine as a source of law is stated. The toxicity doctrine of political responsibility of elected
officials (MPs, the President) is appropriately established. Instead, it is proposed to establish the legal responsibility of these
officials. It is postulated that it is necessary to include legal doctrine in the sources of Ukrainian law as its ideological source.
In this regard, amendments to the procedural codes of Ukraine (CPC, COD, CAS) are proposed to recognize the findings
of law professionals as evidence in the case and to extend their competence to all contentious issues of law.
Keywords: Legal doctrine, the conclusion of a specialist in the field of law, the conclusion of scientific and legal
expertise.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
СУДДІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВОЇ СУДОВОЇ РЕФОРМИ
Закон людської історії – не задкувати назад.
Паркер
Постановка проблеми. Вища кваліфікаційна комісія суддів є органом в судовій системі, основним призначенням якого є кадрове забезпечення суддівського корпусу в судах загальної юрисдикції. Зміна політичної влади в державі, як правило, продукує зміни в політичних елітах країни.
Останні, отримавши владу, намагаються реформувати державні інституції у відповідності зі своїм
баченням розвитку держави. Особливе місце в такому реформуванні державних інститутів, останнім часом, віднесено судовій гілці влади. Тому дослідження проблем формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів в умовах нової судової системи є, якщо не ключовим, то, однозначно, важливим питанням, яке потребує детального дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти формування та діяльності Вищої
кваліфікаційної комісії суддів досліджували такі вчені, як Р. В. Ігонін, Д. В. Мандичев, В. Д. Бринцев, О. В. Гончаренко, В. В. Долежан, М. Г. Мельник, Л. М. Москвич, І. В. Назаров, Ю. Є. Полянський, О. М. Терлецький та інші. Попри те, фактична відсутність актуальних комплексних досліджень, присвячених проблемам її формування в умовах нової судової реформи, ще раз підкреслює
важливість запропонованої теми.
Метою статті є дослідження правових організаційних аспектів формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів в умовах нової судової реформи. Для досягнення поставленої мети необхідно
виконати такі завдання: провести порівняльну аналітику оновленого законодавства, виявити зміни
у правовому статусі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, визначити роль цього органу в процесі
призначення суддів на посади.
Основні результати дослідження. У 2014 році почалася чергова судова реформа, яка мала
комплексний характер. Зокрема, передбачала необхідність оцінювання діючих суддів на предмет
їх компетентності та доброчесності, добір нових суддів до найвищої судової інстанції (змінено
перелік осіб, які мають право обіймати посаду судді Верховного Суду), зміни в порядку добору
нових суддів та безпосередня зміна процесуальних норм, якими керуються суди в своїй діяльності,
з метою уніфікації процесів (цивільного, господарського, адміністративного), питання юрисдикцій, визначенні основних принципів здійснення правосуддя тощо. Відповідна реформа вже стала
предметом конституційного провадження та за наслідками розгляду справи встановлено часткову
невідповідність нормам Основного Закону.
Не стала відступати від усталених «традицій» реформування і нова політична еліта, яка утворилася після президентських та парламентських виборів в Україні.
Президентом України було внесено до парламенту проєкт закону про реформування судової системи (Законопроєкт № 1008 «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування»). Проєктом закону було передбачено ряд змін в судоустрої країни, які, зокрема, стосувалися: зміни чисельності
суддів Верховного Суду; створено новий елемент (орган, відокремлений підрозділ) Вищої ради
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правосуддя – Комісію з питань доброчесності та етики; змінено порядок призначення членів Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України та їх загальну чисельність.
Указаний законопроєкт також отримав оцінку Конституційного Суду України, за наслідками
якої Великою Палатою суду ухвалено відповідне рішення. Мотивувальна частина рішення Конституційного Суду України від 11 березня 2020 року № 4-р/2020 у справі № 1-304/2019(7155/19)
здебільшого стосується кількісного складу касаційного суду, функцій Вищої ради правосуддя
та неправомірності утвореної Комісії з питань доброчесності та етики. Питання, які стосуються
правового статусу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, порядку її формування, не знайшли такого широкого відображення.
На нашу думку, орган, до компетенції якого віднесено таке широке та важливе коло питань (облік даних про кількість посад суддів у судах; добір кандидатів для призначення на посаду судді;
внесення до Вищої ради правосуддя рекомендацій про призначення кандидата на посаду судді,
про переведення судді відповідно, визначення потреби у державному замовленні на професійну
підготовку кандидатів на посаду судді; розробка проєктів порядків, які стосуються відбіркового,
кваліфікаційних іспитів, положення про проведення конкурсу тощо; проведення кваліфікаційного
оцінювання; ведення суддівського досьє, досьє кандидата на посаду судді; міжнародне співробітництво тощо (частина перша статті 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»), потребує глибшого (детальнішого) дослідження та, відповідно, урегулювання.
Значущість правового статусу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обумовлена такими
обставинами.
В Україні визнається і діє принцип верховенства права (частина перша статті 8 Конституції
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 Конституцією та законами України (частина друга статті 19 Конституції України).
Відповідно до закону в системі правосуддя утворюються органи та установи для забезпечення
добору суддів, прокурорів, їх професійної підготовки, оцінювання, розгляду справ щодо їх дисциплінарної відповідальності, фінансового та організаційного забезпечення судів (ч. 10 ст. 131 Конституції України).
Одним із таких органів є саме Вища кваліфікаційна комісія суддів України, нормативно закріплений статус якої змінювався з постійно діючого органу у системі судоустрою України (у редакції закону 2010 року) до державного органу суддівського врядування (у редакції закону 2016 року)
та до державного колегіального органу суддівського врядування (останні зміни 2019 року). При цьому здійснення діяльності на постійній основі передбачалося кожною редакцією закону про судоустрій. Однак, погляди науковців та практиків щодо правового статусу та функцій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не завжди є однозначними, а тому потребують додаткового дослідження.
Так, висловлювалися думки про необхідність повної ліквідації такого органу, з передачею
повноважень та функцій комісії Вищій раді правосуддя або ж включення комісії до складу органу
суддівського врядування (Вищої ради правосуддя), як окремого підрозділу.
У відповідності з нормою статті 1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада
правосуддя є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суддівського
врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади,
її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.
Аналізуючи положення частини десятої статті 131 Основного Закону та норми Закону України
«Про вищу раду правосуддя», можна дійти висновку про дублювання частини повноважень, які стосуються розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів (пункти три, чотири, п’ять
частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»), фінансового та організаційного забезпечення судів (пункти чотирнадцять – двадцять частини першої статті 3 того ж Закону).
Однак, питання забезпечення добору суддів, їх професійної підготовки та оцінювання, положеннями Закону України «Про судоустрій і статус суддів» віднесено до компетенції Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Враховуючи приписи статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод,
якою визначено обов’язковість (імператив) здійснення правосуддя судом, встановленим законом,
можна констатувати важливість (особливу роль) здійснення добору суддів задля забезпечення
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принципу верховенства права щодо здійснення правосуддя судом, встановленим законом. Відповідно, з метою забезпечення даної гарантії, доцільним та послідовним, на нашу думку, було б закріплення конституційного статусу органу, який здійснює добір суддів. Конституційне закріплення
даного питання сприяло б забезпеченню незалежності судової гілки влади та дотримання гарантій
з формування системи судоустрою.
При цьому, з метою уникнення дублювання повноважень органів, які діють в системі судо
устрою, та надмірного правового навантаження Основного Закону вважаємо доцільним закріплення за Вищою радою правосуддя повноважень щодо розгляду питань відповідальності суддів та забезпечення незалежності судової гілки влади, забезпечення функціонування системи судоустрою,
а за Вищою кваліфікаційною комісією суддів України – питання добору суддів, проведення оцінювання суддів та їх професійної підготовки (перепідготовки).
Натомість, на нашу думку, неефективною (непродуктивною), занадто формалізованою є діюча
система добору суддів, яка передбачає внесення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України
рекомендації Вищій раді правосуддя, яка, за відсутності перешкод, вносить подання Президентові України. Водночас, враховуючи заходи перевірки та особливості добору кандидатів на посаду
судді, які здійснюються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (здійснення запитів стосовно особи кандидата, перевірка майнового стану, встановлення відсутності перешкод для займання посади судді, наявності професійних навичок тощо), можна дійти висновку про дублювання
повноважень комісії та Вищої ради правосуддя щодо внесення подання (надання рекомендації)
про призначення на посаду судді. Така процедура свідчить про надмірну формалізацію процесу
призначення на посаду судді та вимагає конституційного розмежування функцій Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, з відображенням відповідних повноважень у профільному законодавстві (Законах України «Про Вищу раду правосуддя» і «Про судоустрій і статус суддів»).
Щодо порядку формування Вищої кваліфікаційно комісії України за участі міжнародних експертів. Нормою частини першої статті 951 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що Вищою радою правосуддя для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України утворюється конкурсна комісія та затверджується її персональний склад.
До складу конкурсної комісії входять: 1) три особи, обрані Радою суддів України з числа
її членів; 2) три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно
до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної
відповідно до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» (частина друга статті 951 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів»).
У преамбулі Конституції України передбачено, що український народ – це громадяни України
всіх національностей. Україна відповідно до статті 1 Основного Закону є суверенна і незалежна,
демократична, соціальна, правова держава.
Згідно з частиною другою статті 5 Конституції України носієм суверенітету і єдиним джерелом
влади, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого
самоврядування є народ.
Слід зауважити, що влада Українського народу є первинною, єдиною і невідчужуваною.
Тобто органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють владу в Україні,
що походить від народу. Відповідна позиція відображена у рішенні Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005. Установча влада є виключним правом народу та порядок
здійснення установчої влади народом визначається у спосіб і формах, встановлених Конституцією
та законами України (Рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2008 року № 6-рп/2008).
Частиною першою статті 38 Основного Закону України унормовано, що громадяни мають право
брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах,
вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Такий принцип відповідає міжнародно-правовим стандартам реалізації влади народом. Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників. Кожна людина має право рівного доступу до державної служби у своїй країні
(пункти перший, другий статті 21 Загальної декларації прав людини 1948 року).
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Згідно зі статтею 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року кожний громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації, згаданої в статті 2, і без необґрунтованих обмежень право і можливість: а) брати участь у веденні державних справ як безпосередньо,
так і за посередництвом вільно обраних представників; b) голосувати і бути обраним на справжніх
періодичних виборах, які проводяться на основі загального і рівного виборчого права при таємному голосуванні і забезпечують свободу волевиявлення виборців; с) допускатися в своїй країні
на загальних умовах рівності до державної служби.
Право на участь в управлінні державними справами є конституційним правом, яке фактично інтегрує політичні права громадянина, що гарантовані Конституцією та законами України. Таке право є загальновизнаним політичним правом громадянина, яке гарантується і реалізується шляхом
управління державними справами. Наявність такого механізму доступу до управління державними
справами виключно громадянами України є гарантією державного суверенітету, основних засад
демократії та забезпечення проведення державної політики в інтересах Українського народу.
Враховуючи те, що закріплення правового статусу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України потребує конституційного закріплення (про що йшлося вище), положення Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» щодо конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття
посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (стаття 951 указаного Закону), до складу якої входять три особи з числа міжнародних експертів випливає, що такі особи фактично здійснюватимуть управління державними справи вами, зокрема, формувати орган державної (судової)
влади. Звісно до складу названої конкурсної комісії входять три особи з числа членів Ради суддів
України, участь яких в конкурсній комісії може «легалізувати» участь народу у відповідній комісії.
Проте міжнародні організації як суб’єкти делегування представників до складу конкурсної комісії
для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
не є представниками народу України, а тому не можуть бути носіями державної влади в Україні.
Примітно і те, що міжнародні партнери України також неодноразово звертали увагу на тонкощі відповідної побудови того чи іншого державного органу за допомогою міжнародних експертів
та вказували, що створення відповідних органів (конкурсних комісій, комісій, тощо) має носити
тимчасовий характер, тобто бути створено на певний строк. Натомість положення Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» щодо участі в конкурсній комісії з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (органу, повноваження якого закріплені в Основному Законі) не містить
положення про строк дії такого положення на відміну від норми про комісію з питань доброчесності
та етики (стаття 281 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», яка визнана неконституційною),
якою було передбачено шестирічний строк участі міжнародних експертів в такій комісії.
Показовим є також висновок Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційська
комісія) щодо внесення змін до законодавства, яке регулює діяльність Верховного Суду та органів
суддівського врядування від 9 грудня 2019 року № 969/2019. Європейська комісія зазначила таке:
«такі органи повинні бути створені на перехідний період до досягнення запланованих результатів.
Постійне існування такої системи може порушити питання конституційного суверенітету».
Визнаючи такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною) статтю 281 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Конституційний Суд України у своєму рішенні від 11 березня 2020 року № 4-р/2020 не з акцентував увагу на питані конституційного суверенітету під час
формування відповідного органу. Однак, на нашу думку, відображення питання правомірності
формування органу, до компетенції якого віднесено конституційні функції, враховуючи принцип
«jura novit curia», свідчило б про вмотивованість судового рішення, що, у свою чергу, забезпечило б
дотримання принципу верховенства права. Подібний висновок щодо порядку формування Комісії
з питань доброчесності та етики висловлено і одним із суддів Конституційного Суду України, який
брав участь в ухваленні рішення від 11 березня 2020 року № 4-р/2020, що знайшло своє відображення в одній з окремих думок.
Подібними за своє суттю є норми права, які регулюють порядок формування конкурсної комісії
для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
З ухваленням змін до законодавства про судоустрій Вищою радою правосуддя було розпочато процес реформування. У грудні 2019 Вищою радою правосуддя було оголошено про конкурс
на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та запропоновано міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії
корупції відповідно до міжнародних договорів України подати своїх осіб до складу конкурсної
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комісії. Строк для надання пропозиції міжнародними організаціями двічі продовжувався, проте кандидатів до конкурсної комісії запропоновано не було, у зв’язку з чим у березні 2020 року
Вищою радою правосуддя було визнано конкурс на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України таким, що не відбувся. Тобто, на практиці, недосконалість норм права
(якість закону) щодо формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади
члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (стаття 951 Закону України «Про судоустрій
і статус суддів») призвела до неможливості формування такої комісії, як наслідок блокування процесу створення самої Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та блокування процесів добору
кандидатів на посаду судді, оцінювання діючих суддів та інших функцій, покладених на комісію.
Висновки. На нашу думку, законодавець, приймаючи норму про формування конкурсної комісії
для добору членів Вищої кваліфікаційної комісії України, поміж іншого (негативні висновки Вищої
ради правосуддя, висновок Європейської комісії «За демократію через право», заперечень судової
гілки влади, відсутність підтримки міжнародних партнерів тощо), не врахував, що за відсутності
активної волі міжнародних партнерів (пропонування своїх членів до конкурсної комісії, як суб’єктів
делегування) зведе нанівець процес перезапуску органу суддівського врядування з конституційним
повноваженнями. Повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії України, які реалізовували
свою компетенцію на момент ухвалення Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського
врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193-IX, були припинені.
В умовах «кадрового голоду» у судовій гілці влади – нестача суддів складає більше двох тисяч (третина суддівського складу), ухвалення змін щодо порядку формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України без передбачення перехідного періоду (передачу повноважень іншому
органу суддівського врядування тощо) ставить під ризик функціонування всієї судової системи,
що може призвести до порушення прав людини та принципу верховенства права. Звичайно, законодавець наділений правом внесення змін до законів. Так, Конституційний Суд України рішенням
від 11 березня 2020 року № 4-р/2020 рекомендував Верховній Раді України невідкладно привести
положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402–VIII
зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій
і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування»
від 16 жовтня 2019 року № 193–IX та Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року № 1798–VIII зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193–IX, у відповідність до вказаного рішення.
Повертаючись до епіграфа даної статті, вважаємо нагальним питанням ухвалення відповідних змін
до законодавства України щодо правового статусу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
як конституційних, так і до профільного законодавства, з урахуванням специфічного статусу такого
органу, його значущості, наявного досвіду формування (реформування) та дотримання конституційного права громадян на участь в державних справах.
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Вітюк Д. Л., Вітюк Р. В. Проблеми формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
в умовах нової судової реформи
У статті проведено аналіз оновленого законодавства України, в тому числі щодо внесення змін до процедури
добору суддів та ролі у цьому процесі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Виявлено та досліджено зміни у право
вому статусі органу, який бере неопосередковану участь у формуванні однієї з головних гілок державної влади
в Україні.
Ключові слова: Вища кваліфікаційна комісія суддів, Вища рада правосуддя, кадрове забезпечення, судова реформа.

Vitiuk D. L., Vitiuk R. V. Problems of creation of the High Qualifications Commission of Judges of Ukraine
in the Conditions of New Judicial Reform
Analyzing the provisions of Article 131 of the Constitution of Ukraine, it can be concluded that the constitutional
powers to ensure the selection of judges, their professional training and evaluation are within the competence of the High
Qualifications Commission of Judges of Ukraine. At the same time, the legal status of an authority that is vested with
constitutional powers to form a judicial branch does not have the legal position of the Constitution of Ukraine, which
creates legal uncertainty in the status of such an authority.
According to the authors, the authority of the High Qualifications Commission of Judges of Ukraine and the High
Council of Justice to make a submission (recommendation) on the appointment of a judge is duplicate. Such a procedure
demonstrates the excessive formalization of the process of appointment to the position of judge and requires the constitutional
separation of the functions of the High Council of Justice and the High Qualifications Commission of Judges of Ukraine,
reflecting the respective powers in the relevant legislation (Laws of Ukraine «On the High Judicial Council» and Law
of Ukraine «On Judiciary and Status of Judges»).
A special place in the article is given to the procedure of formation of the High Qualification Commission of Judges
of Ukraine and the imperfection of such procedure, stipulated by the current legislation of Ukraine. In particular,
in the opinion of the authors, the formation of state agency whose competence is assigned to constitutional functions
is the right to participate in the management of public affairs and, accordingly, is a constitutional right that effectively
integrates the political rights of the citizen, guaranteed by the Constitution and laws of Ukraine. Such shortcomings
threaten the formation of both the High Qualifications Commission of Judges of Ukraine in particular and the formation
of the judicial branch in general.
Keywords: High Qualifications Commission of Judges, High Council of Justice, staffing, judicial reform.
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА СУДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
В ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНОГО ПОШИРЕННЯ ВІРУСУ COVID-19:
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
Постановка проблеми. У зв’язку зі стрімким поширенням вірусу COVID-19 у світі та негативними наслідками від ураження цим вірусом Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію у сфері громадської охорони здоров’я [1], а потім визнала
поширення цього коронавірусу пандемією. Країни, в яких було виявлено випадки зараження населення зазначеним вірусом, почали вживати заходів, спрямованих на боротьбу з ним. Ці заходи
зазвичай були екстреними та виходили за межі існуючого правового регулювання надзвичайних
ситуацій, адже здебільшого стосувались обмеження таких конституційних прав і свобод людини
і громадянина, як свобода пересування, право на освіту, на доступ до правосуддя. Ураховуючи те,
що в більшості країн світу робота судових органів не може бути припинена в умовах надзвичайних ситуацій, перед державами постало питання, як організувати функціонування судової системи,
щоб запобігти поширенню зараження громадян через відвідування судових органів, зі збереженням їх права на доступ до правосуддя.
Мета статті. У цій статті пропонується проаналізувати заходи щодо організації судочинства
в умовах пандемії, які були вжиті в Україні як демократичній унітарній державі та в Європейському Союзі. Обрані для дослідження об’єкти – судова система України та Суд Європейського Союзу,
на нашу думку, порівнювати можна, оскільки предметом дослідження будуть принципи організації
роботи судових установ, які опинились в однакових умовах глобального поширення COVID-19
та дії заходів, спрямованих на боротьбу з ним. Крім того, Суд ЄС позиціонує себе у процесуальній
діяльності як судова установа, яка віддзеркалює найкращі підходи до організації функціонування
судових органів європейських демократичних держав. Тому вважаємо за можливе дослідити принципи організації роботи національної судової системи та міжнародної судової установи, які однаково зобов’язані функціонувати в період пандемії і мають спільну мету, яка полягає у забезпеченні
доступу до правосуддя та гарантуванні верховенства права в умовах дії обмежувальних заходів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розпочнемо аналіз із досвіду України: яких заходів
було вжито для забезпечення функціонування судової системи та яким чином такі заходи сприяли
гарантуванню права людини на доступ до правосуддя.
Одним із заходів забезпечення права громадян на доступ до правосуддя який було здійснено
в Україні – внесення змін до положень матеріального права, якими продовжено загальні та спеціальні строки позовної давності на строк дії карантину. Зазначені зміни були внесені згідно з Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення
додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19)», прийнятого 30 березня 2020 року [2].
Цим Законом положення розділу прикінцеві та перехідні положення Сімейного кодексу України
(далі – СК України) [3], Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) [4], Кодексу законів про
працю України (далі – КЗпП України) [5], Господарського кодексу України (далі – ГК України) [6],
Кодексу адміністративного судочинства (далі – КАСУ) [7] були доповнені новим пунктом, згідно
з яким продовжено строки давності на звернення до суду на строк дії карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України.
Ураховуючи, що в цих пунктах прикінцевих та перехідних положень зазначено лише перелік
статей, яких стосуються вказані зміни, пропонуємо більш детально ознайомитися з нормами, на які
вони поширюються.
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Так, у СК України на період карантину продовжено строки давності, встановлені у таких статтях:
– ст. 72, згідно з якою встановлено строк позовної давності у три роки до вимог про поділ майна
подружжя, заявлених після розірвання шлюбу;
– ст. 129, згідно з якою встановлено строк позовної давності в один рік до вимог про визнання
батьківства;
– ст. 139, згідно з якою встановлено позовну давність один рік до вимог про визнання материнства.
Також зазначено, що зміни стосуються ст. 128 СК України, проте вказана норма не містить
строків позовної давності. Водночас такі строки встановлені в ст. 138 СК України, яка визначає
строк позовної давності один рік з моменту реєстрації дитини до вимог про внесення змін до актового запису про народження дитини. Очевидно, законодавець допустив описку щодо номера статті.
Отже, строки позовної давності, встановлені в статтях 72, 129, 138, 139 СК України, продовжуються на строк офіційно встановленого Кабінетом Міністрів України карантину, якщо вони розпочалися до карантину та не сплинули на день його оголошення.
У ЦК України продовжено такі строки позовної давності:
– загальний строк позовної давності три роки (ст. 257);
– спеціальні строки позовної давності (ст. 258);
– строк позовної давності в один рік до вимог про визнання переважного права купівлі частки
у праві спільної часткової власності (ст. 362);
– строк позовної давності три роки для пред’явлення позову кредитором до поручителя (ст. 559);
– позовна давність в один рік до вимог у зв’язку з недоліками проданого товару (ст. 681);
– позовна давність в один рік до вимог, що стосуються розірвання договору дарування (ст. 728);
– позовна давність один рік до вимог, що виникають з договору найму (ст. 786);
– позовна давність один рік до вимог про визнання неправомірними дій виконавця заповіту
(ст. 1293).
У КЗпП України також продовжено трьохмісячний строк звернення до суду з трудовим спором
та місячний строк звернення до суду у справах про звільнення, що встановлені в ст. 233.
Розділ ІХ «Прикінцеві положення» ГК України також доповнений пунктом про продовження
строків позовної давності:
– ст. 269 – позови, що випливають з поставки товарів неналежної якості;
– ст. 322 – позови, що випливають з неналежної якості робіт за договором підряду на капітальне
будівництво;
– ст. 324 – позови про відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проєкту.
Крім того, було продовжено строки нарахування штрафних санкцій, встановлені у ст. 232 ГК
України. Передбачено, що відповідно до частини шостої цієї статті нарахування штрафних санкцій
за прострочення виконання зобов’язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано. На нашу думку, зміни,
внесені до цієї норми, в тому вигляді юридичної техніки, як це є, матимуть труднощі у застосуванні
та зумовлять виникнення господарських спорів, що, як наслідок, спричинить різну судову практику.
Крім цього, продовжено строк звернення до адміністративного суду, встановлений у ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України), норми якого поєднують норми
і матеріального, і процесуального права.
У теорії права строки давності – це законні строки, протягом яких особа має можливість реалізувати право на звернення до суду за захистом порушених прав. Строки давності є так званою
мірою правової визначеності для сторін правовідносин. Особа, яка з об’єктивних причин пропустила строки давності, має право звернутися до суду з клопотанням про поновлення пропущеного
строку. Судова практика в Україні свідчить про те, що суди за наявності обґрунтованого клопотання
поновлюють такі строки. При цьому, варто зауважити, що термін «продовження строків давності»
раніше не вживався у законодавстві, оскільки, чинним законодавством передбачено механізм поновлення строків давності, а не їх продовження.
Оцінивши положення, до яких було внесено зміни щодо продовження строків давності, вбачається, що ці зміни були дещо поспішними і не пропорційними, окрім деяких з них.
Так, найкоротші строки звернення до суду встановлені в трудовому законодавстві: три місяці –
для трудових спорів та один місяць – для справ про незаконне звільнення. Враховуючи, що такі
строки збігаються зі строком карантину, а також передбачаючи, що саме з порушенням трудових
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прав доведеться зіштовхнутись громадянам у період карантину, можливо, автоматичне продовження таких строків і є доцільним.
При цьому продовження строків давності, які становлять один і три роки, а в окремих випадках
десять та тридцять років, не є пропорційним заходом, що у подальшому стане передумовою для
зловживань процесуальними правами.
Зазначеним вище законом також було внесено зміни та доповнення до положень Цивільного
процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) [8], Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) [9], Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК
України) [10] та Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ України). Узагальнивши такі зміни, пропонуємо згрупувати їх за змістом:
1. Встановлено дискреційне повноваження суду обмежувати доступ осіб, які не є учасниками
судового процесу, в судове засідання під час карантину відповідно до Закону України від 06 квітня
2000 року № 1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб» [11], якщо участь в судовому
засіданні становитиме загрозу життю чи здоров’ю особи (ст. 7 ЦПК України, ст. 8 ГПК України,
ст. 27 КПК України).
2. Встановлено право учасників брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції
поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів (ст. 195 КАС України,
ст. 197 ГПК України, ст. 212 ЦПК України).
3. Продовжено процесуальні строки, визначені у відповідних статтях ГПК України, ЦПК України, КАС України, які умовно можна поділити на такі групи:
– строки звернення до суду із процесуальними заявами і клопотаннями, які подаються сторонами до початку розгляду справи по суті (про зміну предмета або підстави позову, збільшення
або зменшення розміру позовних вимог, подання зустрічного позову, подання доказів, клопотання
про витребування доказів, подання заяви про забезпечення доказів, відзиву на позов, відповіді на
відзив, заперечення, пояснення третіх осіб, подання процесуальних заяв у спрощеному позовному
провадженні, усунення недоліків у процесуальних документах);
– строки оскарження судових рішень (подання апеляційних та касаційних скарг, заяв про скасування судового наказу, про перегляд заочного рішення, про перегляд за нововиявленими обставинами);
– строки розгляду справ по суті в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій.
Основні результати дослідження. Отже, на час карантину законодавець наділив суди незалежно від форми судочинства повноваженням обмежувати доступ вільних слухачів до зали судових
засідань. Гласність – це один із принципів процесуального права, проте обмеження цього права
в умовах глобального поширення інфекції є пропорційним і необхідним заходом, який спрямований на збереження здоров’я учасників процесу в умовах пандемії.
Варто звернути увагу, що законодавчі зміни встановлюють не заборону відвідувати судові засідання, а повноваження суду обмежувати доступ до судових слухань. Тобто на суд покладено
обов’язок віднайти справедливий баланс між забезпеченням принципу гласності та правами учасників процесу.
Законодавець на період карантину спростив порядок участі сторін у розгляді справи через використання власних технічних засобів, що забезпечує право участі особи в розгляді своєї справи
та дотримання розумних строків. Попри те, що Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система ще не працює, така норма дозволяє судам забезпечити баланс між дотриманням права особи
брати участь у засіданні та дотриманням карантинних заходів. Адже заборона вільного пересування в умовах карантину позбавляє особу можливості брати участь у розгляді судової справи,
що є обмеженням одразу кількох конвенційних прав і свобод людини. А тому, незважаючи на різні
застереження щодо захисту персональних даних, конфіденційності інформації та порядку встановлення судом особи, зазначену норму національні суди вже застосовують [12].
Варто відмітити, що продовження процесуальних строків на період карантину передбачено
для всіх видів судочинства, окрім кримінального провадження, що свідчить про неприпустимість
їх збільшення за будь-яких умов.
Позитивними є зміни, які стосуються продовження строків розгляду судом справ, що виключає
можливість притягнення суддів до відповідальності за порушення таких строків. Також не менш
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важливим є те, що продовжено строк на апеляційне та касаційне оскарження, подання заяв про перегляд заочного рішення, скасування судового наказу, перегляд рішень за нововиявленими обставинами, що гарантує забезпечення прав громадян на справедливий суд в умовах карантину.
Унесення інших змін до процесуальних кодексів вважаємо надмірною заформалізованістю судового процесу, адже суддя як носій судової влади має достатньо повноважень на прийняття відповідних процесуальних рішень. Автоматичне продовження строків подання процесуальних заяв
(таких, як відзив на позов, заперечення чи інших строків, визначених в ухвалах) у вже відритих
провадженнях може створити штучне затягування розгляду цих справ. Наприклад, особа не збиралась подавати відповідь на відзив, але суддя не зможе почати розгляд справи по суті, поки не минуть встановлені законом строки з урахуванням періоду карантину. Разом з тим судді не позбавлені
повноважень в ухвалах, прийнятих після уведення карантину, встановлювати строки з урахуванням відповідної урядової постанови.
Організація судового процесу та розгляд справ здійснюються суддями, які у процесуальній
діяльності керуються не лише процесуальними нормами, а й принципами процесуального права
та практикою Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) з метою забезпечення верховенства
права. Тому внесення змін у таку кількість процесуальних строків спричинить лише затягування
розгляду справ та надмірне навантаження на суди після закінчення карантину.
Окрім законодавчих заходів забезпечення роботи судів в Україні, також було вжито низку організаційних заходів на виконання рекомендацій Ради суддів України [13] та Вищої ради правосуддя [14], зокрема: обмежено доступ відвідувачів; припинено прийом громадян керівництвом;
перенесено розгляд справ; доведено до відома громадян інформацію про можливість звернення
до суду за допомогою електронних засобів зв’язку; судові засідання проводити з використанням
індивідуальних засобів захисту тощо.
Крім того, видано наказ Голови Державної судової адміністрації України від 8 квітня 2020 року
№ 169, яким затверджено заходи на виконання процесуальних змін щодо проведення відеоконференцзв’язку на власних технічних засобах сторін [15]. Знову ж таки, судова практика, яка з’явилась
до появи цього наказу, засвідчує, що судді мають достатньо повноважень для реалізації зазначених
процесуальних норм без додаткових підзаконних нормативних актів.
Що стосується апаратів судів, то згідно зі змінами, внесеними до КЗпП України, працівники
апаратів судів отримали право перейти на дистанційну роботу (чиї функціональні обов’язки це передбачають); працівники, які мають малолітніх дітей, отримали право піти у відпустку без збереження заробітної плати на період карантину, а також право піти в оплачувану відпустку поза
встановленим графіком. При цьому керівники апаратів вжили заходів для визначення працівників,
які обов’язково повинні бути присутніми на робочому місці.
Отже, слід зазначити, що функціонування судових органів в Україні під час карантину здійснюється через вжиття законодавчих та внутрішньо системних заходів організації роботи судів.
При цьому, внесення змін та доповнень до положень матеріального та процесуального права є надмірним втручанням у законодавче регулюванням процесуальних правовідносин, яке не може здійснюватися у зв’язку з тимчасовими заходами, вжитими державою у період боротьби з пандемією.
Законодавчі зміни були б більш ефективними, якби вони стосувалися змін до Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» та розширювали повноваження голів судів на організацію роботи суду у період карантину. Зміни правового регулювання процесуальних строків та строків давності є порушенням принципу правової визначеності та пропорційності, оскільки строк карантину
є нетривалим, а обмеження щодо руху громадського транспорту не позбавляє сторін звернутись
до суду за допомогою альтернативних способів. Крім того, варто зауважити, що в окремих населених пунктах з невеликою кількістю населення громадяни зазнали найбільшого ураження, а тому
не виключено, що роботу суду в тій місцевості потрібно було організувати за принципом розгляду
виключно важливих справ. Але наразі, особи які займають адміністративні посади, позбавлені самостійності в організації роботи судів і, як показує практика, навіть у період надзвичайної ситуації.
Самостійність судової влади є вкрай важливою ознакою забезпечення незалежного та справедливого суду. Адже саме на суддів покладається обов’язок забезпечити кожному право на справедливий суд, гарантоване статтею 6 Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.
А тому судді, керуючись принципом верховенства права та пропорційності, організовуючи розгляд справ та приймаючи рішення про поновлення строків та встановлення процесуальних строків,
повноважені забезпечити сторонам доступ до правосуддя у період карантину.
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А тому внесення змін та доповнень до процесуальних та матеріальних норм права є крайнім
заходом, який неспівмірний з наслідками та строками карантину. Більше того, прийняття таких
змін до законодавства без консультацій з органами судової влади є вкрай негативною практикою, яка свідчить про обмеження самостійності судової влади у прийнятті організаційних рішень
в період надзвичайної ситуації.
Натомість, інший підхід вбачається в організації роботи Суду ЄС, порядок роботи якого у період
пандемії висвітлено на офіційному сайті. Інформація про зміни в роботі Суду почала з’являтися
з 16 березня 2020 року та продовжує оновлюватися. Проаналізувавши зміст повідомлень пресслужби Суду у цей період, спостерігаємо такий порядок організації роботи Суду Справедливості
та Генерального Суду, які входять до складу Суду ЄС:
– суд обмежує свою юрисдикцію, пріоритет надається невідкладним справам (невідкладне провадження, пришвидшене провадження, тимчасове провадження);
– процесуальні строки звернення до суду та подання апеляційних скарг не будуть продовжені
на період пандемії і до них не застосовуються положення абзацу другого ст. 45 Протоколу про Статут Суду Європейського Союзу, а тому сторони зобов’язані дотримуватись процесуальних строків
на звернення та поточних процесуальних строків; [16].
– усні слухання справ, призначені з 27 березня до 15 травня, переносяться на більш пізні дати,
які ще не визначено;
– строки, які встановлені Секретаріатом (Registry) [17] і які будуть встановлені у період карантину, продовжуються попередньо на один місяць;
– рекомендовано судам держав-членів та представникам сторін, які ще не зареєстровані в e-Curia,
здійснити реєстрацію в електронній системі, що дозволить надсилати та отримувати процесуальні
документи в електронному вигляді;
– здійснено оптимізацію роботи суду щодо розгляду справ з метою продовження їх розгляду
та дотримання строків, а також доведено до відома сторін, що строки розгляду можуть бути скориговані у зв’язку з труднощами, що спричинені карантином [18].
Крім того, приміщення Суду ЄС зачинене для відвідувачів, а понад 2000 працівників Суду
до травня 2020 року працюють дистанційно [19].
Отже, варто зазначити, що організація роботи Суду ЄС у період пандемії здійснюється шляхом
прийняття Президентом Суду ЄС спільно із суддями Суду Справедливості та Генерального Суду
рішень з питань організації розгляду справ та порядку роботи Суду. При цьому, треба зауважити,
що такі заходи не супроводжувалися внесенням змін до Протоколу про Статут Суду ЄС, а навпаки
Судом було доведено до відома сторін, що строки звернення з процесуальними заявами є незмінними та до них не застосовуватимуться положення про форс-мажорні обставини. Відкрита позиція
Суду щодо цього питання забезпечує принцип правової визначеності і виключає в подальшому
подання клопотань про поновлення строків із цих підстав.
Також важливо, що зміни в організації роботи щодо строків стосувалися лише діяльності Секретаріату, якому надано право продовжити строки на один місяць.
З-поміж організаційних принципів роботи Суду ЄС виокремлено принцип пріоритетного розгляду справ, який застосовують судді для обрання справ, що будуть першочергово розглядатися
в період пандемії коронавірусу.
Такий самий принцип черговості розгляду справ застосовує у своїй діяльності і ЄСПЛ, який також
з початку введення карантину у Франції призупинив своє функціонування, а потім продовжив, зосередившись на розгляді пріоритетних справ. Окрім цього, цікавим є те, що ЄСПЛ продовжив шестимісячний термін подання заяв до Суду на один місяць, починаючи з 16 березня, та призупинив на такий
самий термін інші строки у справах, які розглянуті, а також обмежив доступ до будівлі Суду [20].
Таким чином, вбачається, що міжнародні судові установи, зокрема Суд ЄС та ЄСПЛ, вживали
заходи відповідно до того, які обмеження було встановлено у державах, де розміщуються їх будівлі.
І не дивлячись на те, що їх юрисдикція поширюється на всі країни Європейського Союзу та Ради
Європи, заходи щодо організації роботи суду були спрямовані на пошук балансу між доступом
до правосуддя та безпекою суддів та працівників суду у період поширення короновірусної інфекції.
Саме тому вжиті заходи щодо роботи суду ЄС ніяким чином не були спрямовані на внесення змін
до нормативно-правового регулювання, а були тимчасовими заходами оптимізації роботи Суду,
які були вжиті керівництвом суду та суддями. Зазначене свідчить про самостійність і незалежність
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Суду ЄС у питаннях організації функціонування та вказує на тимчасовий характер карантинних
заходів, які не можуть впливати на стабільність та правову визначеність законодавства ЄС. Також варто відмітити, що Суд ЄС демонструє інформаційну відкритість у питаннях організації роботи суду та принципів порядку розгляду справ, а також створює всі умови для комунікації з судовими установами держав-членів та сторонами через використання інформаційних технологій.
Отже, проаналізувавши заходи, вжиті для організації роботи судів в Україні та Суду ЄС, можемо
дійти висновку, що глобальне поширення вірусу COVID-19 негативно вплинуло на функціонування і національних судових органів, і міжнародних судових інституцій. Основне завдання, яке стоїть
сьогодні перед судами, – забезпечити верховенство права та доступність правосуддя через належну
організацію роботи судових установ та своєчасний розгляд справ.
Заходи для організації роботи судової системи України на період карантину дещо відмінні від
тих, які вжито Судом ЄС. Унесення змін до норм матеріального і процесуального права щодо продовження строків давності та процесуальних строків в окремих випадках є обґрунтованим (строки звернення до суду у трудових спорах та процесуальні строки оскарження судових рішень),
але здебільшого є надмірним заходом, який у подальшому матиме негативні наслідки для функціонування судової системи. Такі рішення законодавчого органу мають більше «популістичний»
характер, ніж ефективний захід організації функціонування судів в Україні.
Порівнюючи вжиті в Україні та ЄС заходи організації функціонування судових органів на період
карантину, вбачається, що вони були вжиті зі спільною метою – забезпечення доступу до правосуддя та верховенства права, але за змістом вжитих заходів ґрунтуються на різних засадах.
В Україні зміни організації судочинства ґрунтувалися на прийнятих законодавчих змінах. Законодавча влада, приймаючи зміни до процесуальних кодексів без консультації з представниками
судової влади, здійснила непропорційні втручання в процесуальні права громадян, чим призвела до дестабілізації розгляду судових справ. Натомість якщо і потрібно було б приймати законодавчі зміни, то вони повинні були б бути спрямовані на утвердження самостійності судової влади
щодо організації функціонування судів у період карантину.
Рішення про порядок роботи судів у надзвичайній ситуації повинні прийматися у кожному конкретному судів головою суду та зборами суддів з дотриманням принципу пропорційності вжитих
заходів та дотриманням прав людини на доступ до правосуддя з врахуванням наслідків поширення
інфекції в місцевості, на яку поширюється юрисдикція суду.
Варто звернути увагу, що продовження та поновлення процесуальних строків звернення до суду
входить до компетенції суддів, які здійснюють розгляд справ та не потребують додаткового законодавчого врегулювання. А прийняття суддями зазначених процесуальних рішень без внесення
змін до процесуальних кодексів не могли б у майбутньому бути підставою для притягнення суддів
до відповідальності, оскільки такі дії суду були б спрямовані на забезпечення доступу до правосуддя та права на справедливий суд у період карантину.
Також варто зазначити, що дотримання загальних рекомендацій Міністерства охорони здоров’я
України щодо використання спеціальних засобів захисту не потребує додаткового врегулювання
внутрішніми актами суду. При цьому, Державна судова адміністрація України спільно з керівниками апаратів судів повинні були передбачити поширення в Україні даної інфекції, враховуючи досвід європейських країн, та завчасно вжити заходи щодо забезпечення суддів і працівників апарату
засобами індивідуального захисту та створити технічні умови для дистанційної роботи працівників
суду. Натомість, вбачається, що судді протягом певного часу оголошеного карантину здійснювали
розгляд справ без засобів особистого захисту або із такими, які були куплені за власний рахунок.
Крім того, вбачається, що Державна судова адміністрація України, не створивши електронної
системи для проведення судових засідань у форматі відеоконференціями за межами суду, своїми
положеннями втручається у процес організації судочинства. Оскільки у зазначеній ситуації суд
повинен самостійно приймати рішення про вибір інформаційної системи для проведення судового
засідання в режимі реального часу, спираючись на думку сторін, які заявляють відповідне клопотання, та доступних для них програм, яким вони довіряють.
Таким чином, оцінюючи роботу судів в період карантину, варто відзначити, що законодавчі зміни в умовах карантину не сприяли функціонуванню роботи судових органів. Судові установи продовжили своє функціонування без особливих змін в порядку їх роботи. Та на відміну від Суду ЄС,
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який з власної ініціативи переніс розгляд справ у судових засіданнях та спрямував роботу суду над
розглядом невідкладних справ, українські судді продовжили розгляд справ, відкладаючи їх розгляд
лише за клопотанням сторін.
Висновки. Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що порівняльний аналіз організації функціонування судової системи в Україні та Суду ЄС в період надзвичайної ситуації, зумовленої поширенням коронавірусної інфекції, свідчить про те, що судова влада в Україні на відміну від Суду
ЄС не наділена самостійністю, як засадою організації судової влади, що унеможливлює здійснення
ефективного розгляду справ в умовах надзвичайних ситуацій та є тривожним сигналом для незалежності судової влади в цілому.
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Камінська І. В. Принципи функціонування судової системи України та Суду Європейського Союзу
в період глобального поширення вірусу COVID-19: порівняльно-правовий аналіз
У статті досліджено заходи щодо організації судочинства в умовах пандемії, які були вжиті в Україні як демократичній унітарній державі та в Європейському Союзі. Обрані для дослідження об’єкти – судова система України
та Суд Європейського Союзу, на нашу думку, порівнювати можна, оскільки предметом дослідження є принципи
організації роботи судових установ, які опинились в однакових умовах глобального поширення COVID-19 та дії
заходів, спрямованих на боротьбу з ним. На основі проведеного аналізу можемо визначити, що на час карантину
законодавець наділив суди незалежно від форми судочинства повноваженням обмежувати доступ вільних слухачів
до зали судових засідань. Слід зазначити, що порівняльний аналіз організації функціонування судової системи
в Україні та Суду ЄС в період надзвичайної ситуації, зумовленої поширенням короновірусної інфекції, свідчить
про те, що судова влада в Україні на відміну від Суду ЄС не наділена самостійністю, як засадою організації судової
влади, що унеможливлює здійснення ефективного розгляду справ в умовах надзвичайних ситуацій та є тривожним
сигналом для незалежності судової влади в цілому.
Ключові слова: Судова система України, Суд ЄС, порівняльно-правовий аналіз, COVID-19.
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Костецька Т. А. Про інформаційну функцію держави у контексті сучасної національної доктрини...

Kaminska I. V. Principles of functioning of the judicial system of Ukraine and the Court of Justice of the
European Union in the period of global spread of COVID-19 virus: comparative legal analysis
The article explores the pandemic justice arrangements that have been taken in Ukraine as a democratic unitary
state and in the European Union. The objects selected for the study - the judiciary of Ukraine and the Court of Justice
of the European Union, in our opinion, can be compared, since the subject of the study is the principles of organization
of work of judicial institutions, which were in the same conditions of global spread COVID-19 and the action aimed
at combating them. Based on the analysis, we can determine that, at the time of the quarantine, the legislature empowered
the courts, regardless of the form of justice, to restrict the access of free listeners to the courtroom. In assessing the work
of the courts during the quarantine period, it should be noted that the legislative changes in the quarantine conditions
did not contribute to the functioning of the judicial bodies. The judicial institutions continued to operate without much
change in the way they worked. But unlike the EU Court of Justice, which on its own initiative postponed the hearing of
cases in court sessions and directed the work of the court to hear urgent cases, Ukrainian judges continued to hear cases,
postponing their consideration only at the request of the parties.
It should be noted that a comparative analysis of the organization of the functioning of the judicial system in Ukraine
and the Court of Justice in the period of emergency caused by the spread of coronary virus infection shows that, unlike the
Court of Justice, the judicial power in Ukraine is not endowed with independence, as a basis for the organization of judicial
power, which makes it impossible to exercise effective handling of cases in emergency situations and is a wake-up call to
the independence of the judiciary as a whole.
Keywords: Judicial system of Ukraine, EU Court of Justice, comparative legal analysis, COVID-19.
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ПРО ІНФОРМАЦІЙНУ ФУНКЦІЮ ДЕРЖАВИ
У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ДОКТРИНИ УНІТАРИЗМУ
Постановка проблеми. Науково обґрунтована визначеність української державності, що історично склалася як унітарне утворення, підкріплена на конституційному рівні: Основний Закон
України визначає державу унітарною, закріпивши це положення серед засад конституційного ладу
(ч. 2 ст. 2 Конституції України), а її (держави) територіальний устрій ґрунтується на засадах єдності
й цілісності державної території; поєднання централізації та децентралізації в здійсненні державної влади; збалансованості й соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних (ст.132 Конституції України).
Унітарна форма державно-територіального устрою, як відомо, є найпоширенішою у світі,
а її сутність загалом відображає спосіб адміністративно-територіальної організації держави, поділ
її території на складові частини, розподіл влади між ними та державою в цілому. Унітарність характеризується низкою класичних ознак: єдина система органів централізованої державної влади, юрисдикція яких поширюється на всю територію держави; як правило, єдине громадянство,
правова система, Конституція держави, законодавство; судова система; державні символи й інші
атрибути державності; загальна податкова політика; здійснення зовнішніх зносин центральними
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органами – офіційними представниками держави на міжнародному рівні; можливість існування
різних видів автономії, здебільшого як адміністративно-територіальних одиниць тощо.
Нині, в умовах інтенсивної трансформації цивізаційних процесів розвитку, існуючих тенденцій
в багатьох державах світу, у тому числі й в Україні, де, зокрема, має місце багаторічний політичний, науковий дискурс щодо найбільш дієвої для держави форми державної організації влади –
унітарної чи федеральної, актуалізуються питання дослідження умов ефективності функціонування названих форм державно-територіального устрою.
У такому контексті та зважаючи на те, що для нашої держави більш природним, історично обумовленим, сформованим є якраз унітарний державний устрій, видається правильною обґрунтована
відомим фахівцем О. В. Батановим у контексті підвищеної актуальності проблематики сучасного
унітаризму пропозиція щодо запровадження у національній конституційній науці та освіті «окремого унітаристського вектора» [1].
Аналіз напрямів досліджень та публікацій останнього періоду свідчить, що розробці різних
аспектів проблем унітарної форми державно-територіального устрою присвячено чимало наукових праць як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників. Серед них: О. Батанов, А. Гетьман, А. Глазирін, А. Ірінін, А. Колодій, В. Кравченко, І. Кресіна, В. Міщук, Н. Мяловицька, В. Погорілко,
О. Стойко, С. Телешун, В. Федоренко, О. Фрицький, В. Чиркін, В. Шаповал та ін.
Оскільки коло питань, що охоплюють зазначену вище проблематику, є досить широким, вироблення цілісної концепції раціональної, ефективної просторової організації публічної влади в умовах українського унітаризму з використанням світового і вітчизняного досвіду залишається актуальним напрямом для вітчизняної юридичної науки.
Зважаючи, що практика світового конституціоналізму в умовах сучасних реалій, як вбачається,
ще не виробила єдиного стандарту організації публічної влади у демократичній, правовій державі,
для окреслення окремих підходів до концептуального визначення сутності, змісту, форми держави, її територіальної організації тощо на принципово нових засадах у сучасних реаліах, вагомості
набувають дослідження впливу форми державно-територіального устрою, наприклад, на дієвість
здійснення тих чи інших функцій державою.
Така тематика може стати не тільки важливою науковою проблемою в об’єктивному процесі
формування національної доктрини унітаризму, а й мати вагоме значення для вдосконалення практичної діяльності органів публічної влади у тій чи іншій сфері суспільних відносин.
У даному випадку функціональний підхід може бути продуктивним, наприклад, в умовах,
за існуючим визначенням, впливу сучасного зовнішнього для держави глобального світового середовища як найбільшого чинника еволюції традиційних поглядів щодо функцій держави, виходячи з того, «що Україна сьогодні є лише об’єктом геополітичних та геоекономічних процесів, але,
на жаль, не їх суб’єктом» [2, с. 233].
Оскільки заявлена проблематика зумовлює багатовекторність предметного аналізу, вважаємо
доцільним в межах представленої роботи звернути увагу на прояви унітаризму у здійсненні інформаційної функції держави. Здійснення цієї функції опосередковує розв’язання багатьох проблем,
пов’язаних з територіальною, просторовою організацією публічної влади в Україні, з її адміністративно-територіальної організацією (мовних, освітніх, забезпечення доступу до публічної та інших
видів інформації, захисту конфіденційної та інших видів інформації з обмеженим доступом, управління інформаційними ресурсами тощо).
Оприлюднені наукові дослідження свідчать, що, не дивлячись на те, що в загальній теорії права
проблеми функцій держави є доволі дослідженими, окремо взаємозв’язок інституту форми територіальної організаціїї держави із питаннями якісної реалізації тієї чи іншої держави своїх функцій
маловисвітлений.
Подібне можна константувати і щодо здійснення інформаційної функції попри її актуалізацію
в сучасних реаліях не тільки глобалізаційних процесів, коли зростає ступінь уразливості членів
світового співтовариства від негативних інформаційних впливів, загроз на політичну, економічну,
соціальну тощо системи будь-якої держави; окремо в умовах визнаної гібридної війни, яка ведеться
проти України.
З високою часткою вірогідності підкреслюючи підвищення інтересу науковців до інформаційних аспектів діяльності держави, зокрема через призму здійснення державної інформаційної
політики по забезпеченню інформаційної безпеки (праці, наприклад, І. Арістової, К. Белякова,
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М. Довганя, Б. Кормича, А. Марущака, О. Олійника, І. Сопілко, О. Тихомирова, О. Яременка та ін.),
можна побачити, що в окресленому аспекті, за винятком окремих статей в постановочному ракурсі
[3], дослідження не ведуться.
Окрім того, більшість оприлюднених у різні періоди досліджень стосувалися визначених цілей,
завдань щодо формування та реалізації державної інформаційної політики у дещо іншій зовнішньо- та внутрішньополітичній ситуації.
Реалії сьогодення, усвідомлення нагальності вирішення існуючих проблем на тлі викликів сучасних глобалізаційних процесів, євроінтеграційних прагнень нашої держави, завдання побудови
інформаційного суспільства, впровадження засад відкритості та підзвітності діяльності органів публічної влади задля розширення прямої демократичної участі громадян у вирішенні питань як державного, так і місцевого значення, зумовлюють потребу модернізації процесів формування та реалізації державної інформаційної політики контролю за її впровадженням.
Актуалізується проблема вироблення сучасного науково обґрунтованого концепту інформаційної діяльності держави як невід’ємного чинника управління вітчизняними соціальними процесами.
Метою статті є спроба визначення продуктивних напрямів поглиблення доктринальних засад
сучасного унітаризму як конституційно-правового інституту, теорія якого на сьогодні «страждає
відсутністю системності, цілісності, адекватної юридичної визначеності базових терміно-понять»
[1], з одного боку, а з іншого – вдосконалення теоретико-правових засад інформаційної функції
Української держави.
Основні результати дослідження. Зберігаючи логіку дослідження, зважаючи на існуючу науково обґрунтовану визначеність вітчизняних науковців із сутністними характеристиками досліджуваного феномену і не розвиваючи широкого дискурсу в межах цієї статті, визнаємо концепт
О. Батанова, за яким «унітаризм є багатовимірним соціально-політичним та конституційним явищем: це і ідея, і теорія, і науковий напрям, і соціально-політична та конституційна практика, і конституційна форма існування та функціонування народу (народоправство), держави (державність),
регіонів (регіоналізм) та територіальних громад (громадоправство та муніципалізм), і історичний
стан національної державності та української регіональної цивілізації (національна ідентичність),
і прояв громадянськості (унітарна правосвідомість) тощо» [1].
У процесі формування, зокрема, за визначенням, «парадигмальної конструкції унітаризму як теоретичного відображення політичної, соціально-економічної, екогуманістичної, інформаційної
та націобезпекової стратегії та практики розвитку Українського народу та української державності»
[1] стає очевидним безпосередній зв’язок між державою, державно-територіальним устроєм, теориторіальною організацією публічної влади та інформаційною (інформаційно-комунікаційною)
функцією держави.
Вказана функція, як підмічено, тісно переплітається з усіма найважливішими напрямами діяльності держави та забезпечує поступальний розвиток єдиного інформаційного простору в її територіальних межах [4].
У сучасних реаліях, коли новітні інформаційні технології вивели суспільні комунікації на принципово інший рівень, ніж у попередні періоди, коли для України до першочергових завдань належить захист національних інтересів в інформаційній сфері, прогнозування зовнішніх та внутрішніх загроз національній безпеці держави, вироблення стратегії входження українського суспільства
в трансграничний інформаційний простір, освоєння міжнародних стандартів інформаційного обміну та захисту інформаційних ресурсів тощо, названа функція стає особливо значимою.
Новітня інформаційна ера зумовлює перегляд традиційних уявлень про державу, її форму, зміст,
функціонування на принципово інших засадах, ніж у попередні епохи розвитку докрини про державу.
Потреба розв’язання проблем сьогодення конструюють параметри інформаційної діяльності
держави, генерують процес розвитку її інформаційної функції, яка втілюється у компетенції, повноваженнях відповідних органів публічної влади згідно з їх місцем та призначенням у державному
механізмі та політичній системі суспільства [5].
Науково доведено, що в цілому функції держави, як політико-правове і соціальне явище, є багатоаспектним і багатоплановим феноменом, правовим явищем і належать до її динамічних властивостей.
Відповідно до найбільш поширеного підходу функції держави визначаються як: основні (головні) об’єктивно необхідні напрями її діяльності, різновиди цієї діяльності, що виражають її суть
і призначення, роль і місце в суспільстві; основні напрями та види внутрішньої та зовнішньої діяль-
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ності, спрямовані на реалізацію завдань для досягнення відповідної мети в конкретних формах, за
допомогою властивих методів, які (саме основні функції, на відміну від неосновних) виражають
суть, соціальне призначення держави, роль і місце в суспільстві на даному етапі розвитку [6].
Подібні сутнісні характеристики мають прояв і щодо інформаційної функції Української держави, яка має конституційно-правову основу існування. Слід нагадати, що Конституція України (ч. 1
ст. 17) однією з найважливіших функцій держави визначає забезпечення інформаційної безпеки.
Аналіз існуючих загальнотеоретичних підходів дав підґрунтя для виділення основних ознак інформаційної функції держави, притаманних державним функціям: набуття рис стійкого, постійного напряму та виду діяльності держави, що має власну періодизацію існування; прояв через
відповідну функцію сутності і соціального призначення держави, обумовлених завданнями, які виникають перед нею на відповідному етапі розвитку; серед основних завдань, які є першоосновою інформаційної функції: створення правових, організаційних, науково-технічних, економічних,
фінансових та інших умов для реалізації інформаційних прав людини і громадянина, інформаційних потреб суспільства; формування системи національних інформаційних ресурсів; забезпечення
національної інформаційної безпеки і в перспективі побудова інформаційного суспільства; реальність функції, оскільки завдання, напрями діяльності держави базуються на конституційно-правових засадах; комплексний характер функції, здійснення в певних формах і конкретними методами
тощо [7, с. 63-64].
Оскільки сутність держави виявляється не стільки в меті та завданнях, що ставляться чи декларуються, а в діяльнісному аспекті, існує потреба у здійсненні ефективної державної інформаційної
політики – ідеологічно-правового підґрунтя досліджуваної функції держави, яка, на наш погляд,
результативно можлива саме в умовах унітарної держави. Підтвердженням такому мають стати
окремі спеціальні комплексні дослідження.
Як наголошується в спеціальній літературі, «...поєднання інформаційно-технологічних, інформаційно-політичних і власне соціальних процесів й підходів у рамках одного простору веде до утворення множинності інтересів, цінностей і способів комунікації. Це різноманіття й утворює умови
для політики, будучи одночасно ресурсною базою для створення все нових соціально-культурних
технологічних проривів» [8, с. 17].
Складною для доктрини функцій держави загальнотеоретичною проблемою, є, зокрема, пошук
більш оптимальної їх систематики, перегляд та доповнення обґрунтовано існуючих традиційних
функцій.
Зокрема, територіальний чинник (здійснення функції у межах території держави) належить
до основних ознак т. зв. внутрішніх функцій держави [8, с.71].
Складовими сучасного унітаризму є такі поняття, як, зокрема, «державний устрій», «державно
територіальний устрій», «територіальна організація влади», в розуміння яких концептуально закладений т. зв. просторовий вимір організації держави.
У такому ракурсі звернімо увагу, що окреслена раніше внутрішня реалізація інформаційної
функції держави пов’язана із фунціонуванням інформаційної сфери (ІС), що є об’єктом її впливу,
різноманітним полем державної діяльності.
Слід наголосити, що сам термін «ІС» досить широковживаний у спеціальній науковій літературі, сприйнятий як легальний, однак нормативно-правове його тлумачення на рівні дефініції
на сьогодні відсутнє.
У сучасних дослідженнях інформаційна сфера тлумачиться, зокрема, як предметно-територіальний, 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 забезпечення
інформаційних прав, свобод особи, правомірних інтересів учасників інформаційних відносин, публічного інформаційного правопорядку та національної інформаційної безпеки України в цілому,
межі якого визначаються властивостями самої інформації, її правовими режимами, а також видами
інформаційної діяльності [10, c. 8].
Таким чином, особливо не сперечаючись у рамках даної статті, відмітимо існуючу наукову тенденцію щодо визначення змісту названого явища через згаданий вище в іншому контексті «просторовий вимір», що може, на нашу, думку, стати продуктивним методологічним підходом до аналізу
інформаційно-функціональної складової парадигми сучасного унітаризму.
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Висновки. Вищесказане дозволяє зробити висновок про зростання ролі і значення інформаційного чинника як об’єктивної наукової проблеми для поступального розвитку українського унітаризму в умовах нинішніх реалій досить складних процесів державотворення.
Актуальність заявленої багатогранної проблематики очевидна і потребує всебічного поглибленого наукового аналізу.
Перспективами подальших наукових досліджень є системне дослідження впливу форми держави,
форми державно-територіального устрою на побудову ефективного механізму здійснення її функціональної діяльності в сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесах. Актуальною, невичерпаною, попри існуючі дослідження, залишається проблематика вивчення українського унітаризму
як конституційної категорії, як фундаментальної ідеї. Перспективною є також тематика вивчення особливостей реалізації інформаційної функції (як внутрішньої, так і зовнішньої) в унітарній державі.
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Костецька Т. А. Про інформаційну функцію держави у контексті сучасної національної доктрини
унітаризму
У статті розглядаються окремі аспекти впливу форми державно-територіального устрою на реалізацію державою власних функцій.
Міститься спроба підтвердити фундаментальний характер окремих ідей сучасного унітаризму як конституційно
правового інституту.
З огляду на сучасні реалії особливого значення набуває інформаційна діяльність Української держави, її інформаційна функція.
Ставиться акцент на проявах унітаризму у здійсненні інформаційної функції держави.
Оскільки для вітчизняної юридичної науки теорія інформаційної функції держави все ще знаходиться на стадії
свого становлення, аналізуються основні її визначальні ознаки. Окремо звертається увага на «просторовий вимір»
реалізації цієї функції.
Ключові слова: державний устрій, унітарність, унітарна держава, унітаризм, функції держави, інформаційна
функція держави.

Kostetska T. А. On the information function of the state in the context of the modern national doctrine
of unitarism
The article considers some aspects of the influence of the state-territorial system form on the implementation
of the state’s own functions.
There is an attempt to confirm the fundamental nature of certain ideas of modern unitarism as a constitutional and legal
institution, to identify productive directions for deepening its doctrinal principles.
It points to the actualization of the outlined issues for Ukraine in the light of long-term political and scientific discourse
on the most effective form of state organization for the state – unitary or federal.
The author adheres to the position substantiated by leading experts, according to which for our state the unitary state
system is more natural, historically conditioned, formed.
Given the globalization of information processes, military aggression, when there is a high measure of vulnerability
of ourstate from negative, in particular, information influences, threats, the information activity of the Ukrainian state,
its information function becomes especially important.
Emphasis is placed on the manifestations of unitarism in the implementation of the information function of the state.
The implementation of the researched function mediates the solution of many problems related to the territorial,
spatial organization of public power, with its administrative-territorial organization. It is closely intertwined with all other
important state activity areas, ensures the progressive development of a single information space within its territorial
boundaries.
Since for the domestic legal science the theory of the information function of the state is still at the stage of its formation,
its main defining features are analyzed.
Special attention is paid to the «spatial dimension» of the information function implementation.
Keywords: state system, unitarian, unitarism, unitary system, state functions, informative function.
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ПРАВО НА ЗАХИСТ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ:
ЗМІСТ ТА ОЗНАКИ
Постановка проблеми. Недобросовісне використання засобів індивідуалізації є одним з розповсюджених порушень прав інтелектуальної власності та форми недобросовісної конкуренції у сфері
цивільного обігу. Це пов’язано з істотним зростанням вартості нематеріальних активів у структурі капіталу та можливістю отримання значних незаконних прибутків у випадку недобросовісного використання засобів індивідуалізації. Так, за підрахунками американського журналу Forbes
у 2016 році вартість торгової марки Apple склала 265,8 мільярдів доларів США, Google – 136,2 міль
ярди доларів США, замикає трійку лідерів компанія Microsoft із вартістю бренду у 110,2 мільярдів
доларів США у 2016 році [1]. Забезпечення можливості комерціалізації прав на засоби індивідуалізації передбачає наявність ефективного захисту прав інтелектуальної власності на такі засоби.
В умовах трансформації національної економіки, адаптації національного законодавства до права
ЄС згідно з Угодою про асоціацію окремого дослідження потребує зміст та ознаки права на захист
від недобросовісного використання засобів індивідуалізації. Наслідком порушення такого права
є не тільки майнові втрати для певного суб’єкта господарювання, а й порушення законних інтересів споживачів на придбання якісної продукції, зниження ефективності функціонування ринкової економіки в цілому. Захист порушених прав є основоположним конституційним принципом.
Проте ефективність такого захисту визначається наявністю дієвих норм у спеціальному законодавстві, чітким визначенням змісту такого права щодо певних об’єктів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слід зазначити, що у науковій літературі питанням
захисту права в цілому та захисту прав на об’єти права інтелектуальної власності зокрема присвячено велику кількість наукових досліджень. Зокрема, дослідженню змісту права на захист присвячено велику кількість праць як радянського, так і сучасного періоду. Це такі автори, як В. Грибанов
[2], Л. Литовченко [3], О. Печений [4], А. Штанько [5]. Питання захисту окремих об’єктів права
інтелектуальної власності досліджувалися М. Галянтичем [6], Г. Михайлюк [7], О. Підопригорою
[8], Р. Шишкою [9], О. Штефан [10]. Проте наявність різних позицій щодо змісту захисту цивільного права в цілому, визначення такого права як самостійного, відсутність комплексних досліджень
щодо права на захист від недобросовісного використання засобів індивідуалізації як у цивільно
правових відносинах, так і у відносинах економічної конкуренції, вказують на доцільність дослідження за обраною темою.
Метою дослідження є конкретизація змісту та ознак права на захист від недобросовісного використання засобів індивідуалізації.
Основні результати дослідження. Право на захист від недобросовісного використання засобів індивідуалізації забезпечується певною групою міжнародно-правових та національних
нормативноправових актів. Такими актами є Паризька конвенція про охорону промислової власності, Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків, Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів та послуг для цілей реєстрації знаків, Лісабонська угода про найменування місць походження та їх міжнародну реєстрацію, Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної
власності (ТРІПС), Конституція України, Цивільний кодекс України, Закони України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на зазначення походження товарів»,
«Про захист від недобросовісної конкуренції».
Зазначеною групою нормативно-правових актів забезпечується право на захист таких засобів
індивідуалізації: торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні найменування, гео-
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графічні зазначення. Слід зазначити, що Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» виходить з більш широкого переліку засобів індивідуалізації. Відповідно до ст. ст 4-7 Закону порушеннями є неправомірне використання позначень, товару іншого виробника, копіювання
зовнішнього вигляду виробу, порівняльна реклама. При цьому, до позначень Законом віднесено:
ім’я, комерційне (фірмове) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), рекламні
матеріали, оформлення упаковки товарів і періодичних видань [11]. Всі ці види правопорушень
Законом віднесено до неправомірного використання ділової репутації суб’єкта господарювання.
У цивільному обігу як засоби індивідуалізації також захищаються права на домені імена, інші засоби індивідуалізації. Зокрема, право на ім’я може набути самостійне комерційне значення та використовуватися як торговельний бренд. Зазначене вказує, що Цивільний кодекс України та окремі
спеціальні закони не містять вичерпного переліку засобів індивідуалізації. Так, окремий товар,
його оформлення, упаковка можуть бути не захищені як об’єкти права інтелектуальної власності,
проте ідентифікувати певного виробника товару для споживача. Або два суб’єкти господарювання можуть мати охоронні документи на певні об’єкти права інтелектуальної власності. У цьому
випадку суд буде керуватися нормами законодавства про захист права економічної конкуренції.
Так, у постанові Касаційного господарського суду від 24 вересня 2019 року у справі № 926/1307/18
застосовується поняття «пріоритету» в розумінні переважного права на користування результатами
правомірної, добросовісної та чесної підприємницької діяльності, з огляду на відмінності в сферах
регулювання за своїм правовим змістом не є тотожним поняттю «пріоритет» за Законами України «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»,
«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Реалізація положень наведених законодавчих
приписів не пов’язана з наявністю чи відсутністю в особи, яка вважає свої права порушеними, охоронного документа, оскільки останні забезпечують захист від недобросовісної конкуренції, виходячи з першості у використанні позначення, що сприяє індивідуалізації суб’єкта господарювання.
Викладене свідчить про доцільність розгляду права на захист від недобросовісного використання засобів індивідуалізації не тільки як елементу правового захисту інтелектуальної власності,
а як самостійного суб’єктивного права.
Деякі автори відмежовують захист права інтелектуальної власності від захисту від недобросовісної конкуренції. Зокрема, В. К. Гіжевський, І. М. Скриник вказують на наступні відмінні ознаки: порушення інтелектуальних прав значно ширше за своїм обсягом, ніж незаконне введення
в обіг товару з незаконним використанням об’єктів інтелектуальної власності; у випадку порушення норм законодавства про захист економічної конкуренції обов’язковою умовою є наявність статусу суб’єкта господарювання, що є конкурентами на певному ринку; є обов’язковим встановлення
факту наявності такої умови визнання незаконного використання результату або засобу індивідуалізації актом недобросовісної конкуренції, як спрямованість дії одного з господарюючих суб’єктів
на отримання переваг при здійсненні підприємницької діяльності [13, с. 135].
Представляється, що аргументи авторів стосуються не сутності права на захист від недобросовісного використання засобів індивідуалізації, а підстав, форм та способів такого захисту. Зокрема, наявність додаткових ознак у випадку порушення законодавства про захист економічної
конкуренції впливає не на можливість захисту як таку, а на вибір форми та способів захисту. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції надає можливість обрання неюрисдикційної форми захисту шляхом звернення до органів Антимонопольного комітету України.
Системний аналіз положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на зазначення походження товарів», «Про захист
від недобросовісної конкуренції» вказує, що суб’єкт, право на засоби індивідуалізації якого порушено, має можливість скористатися формами та способами захисту, передбаченими ст. ст. 16, 17, 20
Цивільного кодексу України [14], ст. ст. 20-22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг» [15], ст. ст. 23, 25 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» [16].
Норми спеціальних законів посилаються на загальні форми та способи захисту при порушенні
таких прав. Неюрисдикційну форму захисту та спеціальні способи захисту передбачено Законом
України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Відповідно до ст. 30 Закону органи Антимонопольного комітету України у справах про недобросовісну конкуренцію приймають обов’язкові
для виконання рішення про: визнання факту недобросовісної конкуренції; припинення недобросовісної конкуренції; офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих,
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неточних або неповних відомостей; накладання штрафів; закриття провадження у справі [11].
Таким чином, є недоцільним відмежування права на захист від недобросовісного використання
засобів індивідуалізації у структурі прав інтелектуальної власності від права на захист економічної
конкуренції. Додатковим аргументом є те, що відповідно до ст. 1 Паризької конвенції про охорону
промислової власності об’єктом охорони промислової власності є патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки обслуговування, фірмові найменування та вказівки про походження
чи найменування місця походження товарів, а також припинення недобросовісної конкуренції [17].
Проблемність визначення ознак права на захист від недобросовісного використання засобів
індивідуалізації обумовлена відсутність єдності думок щодо сутності права на захист як такого:
чи є право на захист однією з правомочностей у структурі суб’єктивного цивільного права, чи воно
є самостійним, відособленим суб’єктивним цивільним правом.
Відповідно до традиційної концепції, сформульованої В. Грибановим, право на захист є складовою частиною суб’єктивного права. На думку В. Грибанова, з матеріально-правової точки зору,
немає перешкод, щоб розглядати право на захист у його матеріально-правовому аспекті як одну
з правомочностей суб’єктивного права [2, с. 106].
У сучасній теорії права структуру суб’єктивного права формують три правомочності: правомочність на власні позитивні дії, правомочність на чужі дії, правомочність домагання [2, с. 352-353].
У той же час, Л. Баранова, З. Ромовська зазначають, що у Цивільному кодексі України право на захист цивільних прав та інтересів закріплено як самостійне суб’єктивне право, яке виникає з підстав, визначених у ст. 15 Цивільного кодексу [18, c. 201; 19, c. 482]. На підставі детального аналізу різних концепцій змісту та місця права на захист у структурі суб’єктивного права,
А. Штанько робить висновок про спірність кожної з наведених концепцій та неповне відображення
сучасного стану юридичної науки. Одним із наведених аргументів автора є те, що наявні у межах
захисних правовідносин суб’єктивні цивільні права (захисні) не можуть, відповідно, існувати у межах регулятивних правовідносин, оскільки відрізняються від них за видом таких прав, об’єктом,
підставами виникнення, зміни і припинення тощо [5, c. 34].
Слід зазначити, що право як таке поділяється на об’єктивне та суб’єктивне. Якщо розглядати право на захист в об’єктивному розумінні, то воно є складовою об’єктивного права, оскільки гарантує реалізацію права та його поновлення у випадку порушення, невизнання або оскарження. Суб’єктивне право на захист є самостійним правом. Так, Ю. Андрєєв визначає цивільне
право на захист в об’єктивному значенні як сукупність цивільно-правових, цивільно-процесуальних та інших процедурних норм, що регулюють відносини, пов’язані із захистом цивільних прав.
У суб’єктивному значенні право на захист являє собою самостійне суб’єктивне цивільне право
на захист, що виникає з моменту порушення (погрози порушення) регулятивного суб’єктивного
цивільного права і виникнення правоохоронювального цивільного правовідношення, пов’язаного
з усуненням перешкод у здійсненні суб’єктивних цивільних прав, попередженням цивільних правопорушень у майбутньому, припиненням правопорушень, що чиняться, відновленням і компенсацією вже порушених або оспорених суб’єктивних цивільних прав, притягненням правопорушника
до цивільно-правової відповідальності, зміцненням правопорядку [20, с. 20]. В цілому погоджуючись з запропонованим визначенням, слід вказати на доцільність розмежування права на захист
в матеріально-правовому та процесуально-правовому значеннях.
Висновки. Отже, право на захист від недобросовісного використання засобів індивідуалізації
в об’єктивному розумінні є складовою права на інтелектуальну власність, на захист від недобросовісної конкуренції. Суб’єктивне право на захист від недобросовісного використання засобів індивідуалізації є самостійним правом.
Проведений аналіз дозволяє виділити наступні ознаки права на захист від недобросовісного
використання засобів індивідуалізації. Таке право доцільно класифікувати на об’єктивне та суб’єктивне. Об’єктивне право на захист від недобросовісного використання засобів індивідуалізації
характеризується сукупністю цивільно-правових норм, що регулюють відносини у сфері права
інтелектуальної власності та економічної конкуренції та визначають підстави, форми, порядок
та способи захисту такого права. Таке право поєднує у собі два складових елементи: захист права
інтелектуальної власності та відносин економічної конкуренції. Суб’єктами такого права є суб’єкти господарювання. У той же час, реалізація права на захист у зв’язку з порушенням законодавства
про захист від недобросовісної конкуренції забезпечує охорону прав споживачів, оскільки гарантує
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їм наявність на ринку товару належної якості. Об’єктом такого права є відносини у сфері права інтелектуальної власності та економічної конкуренції. Суб’єктивне право на захист від недобросовісного використання засобів індивідуалізації – це використання суб’єктом господарювання передбачених законом можливостей для поновлення, визнання чи присудження права на використання
засобів індивідуалізації. Таке суб’єктивне право характеризується наступними ознаками: завжди
передбачає здійснення активних дій, варіантність у виборі можливих форм та способів захисту.
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Пекар А. О. Право на захист від недобросовісного використання засобів індивідуалізації: зміст
та ознаки
У статті досліджено сутність та ознаки права на захист від недобросовісного використання засобів індивідуалізації. Аргументовано, що відмежування права на захист від недобросовісного використання засобів індивідуалізації у структурі прав інтелектуальної власності від права на захист економічної конкуренції є недоцільним.
На основі системного аналізу законодавства, наукової літератури та практики його застосування класифіковано
таке право на право на захист в об’ктивному та суб’єктивному значеннях. Право на захист від недобросовісного
використання засобів індивідуалізації в об’єктивному розумінні є складовою права на інтелектуальну власність,
на захист від недобросовісної конкуренції. Суб’єктивне право на захист від недобросовісного використання засобів індивідуалізації є самостійним правом.
На основі проведеного аналізу виділено наступні ознаки права на захист від недобросовісного використання
засобів індивідуалізації. Об’єктивне право на захист від недобросовісного використання засобів індивідуалізації
характеризується сукупністю цивільно-правових норм, що регулюють відносини у сфері права інтелектуальної
власності та економічної конкуренції та визначають підстави, форми, порядок та способи захисту такого права.
Таке право поєднує у собі два складових елементи: захист права інтелектуальної власності та відносин економічної конкуренції. Суб’єктами такого права є суб’єкти господарювання. У той же час, реалізація права на захист у
зв’язку з порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції забезпечує охорону прав споживачів, оскільки гарантує їм наявність на ринку товару належної якості. Об’єктом такого права є відносини у сфері
права інтелектуальної власності та економічної конкуренції. Суб’єктивне право на захист від недобросовісного використання засобів індивідуалізації – це використання суб’єктом господарювання передбачених законом можливостей для поновлення, визнання чи присудження права на використання засобів індивідуалізації. Таке суб’єктивне
право характеризується наступними ознаками: завжди передбачає здійснення активних дій, варіантність у виборі
можливих форм та способів захисту.
Ключові слова: засоби індивідуалізації, недобросовісне використання, право на захист, об’єктивне право,
суб’єктивне право, право інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція.

●

АЛЬМАНАХ ПРАВА 2020 Випуск 11
●

●

●

317

ПРАВОВА ДОКТРИНА: ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

Pekar A. O. The right to protection against unfair use of the means of individualization: content and features
The article deals with the nature and features of the right to protection against unfair use of the means of individualization.
It is argued that it is inappropriate to distinguish the right to protection against unfair use of the means of individualization
in the structure of intellectual property rights from the right to protection of economic competition. Based on a system
analysis of the legislation, scientific literature review, and the practice of its application, the right to protection is classified
in an objective and subjective meaning. In its objective meaning, the right to protection against unfair use of the means
of individualization is a component of the right to intellectual property, to protection against unfair competition.
The subjective right to protection against the unfair use of the means of individualization is an independent right.
The following features of the right to protection against unfair use of the means of individualization are identified
on the basis of the analysis. The objective right to protection against unfair use of the means of individualization
is characterized by a set of civil law rules governing relations in the field of intellectual property rights and economic
competition and determining the grounds, forms, procedure and methods of protection of such rights. This right
combines two components: the protection of intellectual property rights and economic competition relations. The subjects
of this right are economic entities. At the same time, the exercise of the right to protection in connection with the violation
of the law on protection against unfair competition ensures the protection of consumers’ rights, as it guarantees them good
quality goods on the market. The object of this right is relations in the field of intellectual property rights and economic
competition. The subjective right to protection against unfair use of the means of individuation is the use of a provided
by law capacity to renew, recognize or award the right to use the means of individualization by an economic entity.
Such subjective right is characterized by the following features: it always implies the implementation of active actions,
the possibility of choosing the forms and methods of protection.
Keywords: means of individualization, unfair use, right to protection, objective right, subjective right, intellectual
property rights, unfair competition.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ УНІТАРНОЇ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Трансформація місцевого самоврядування (її називають реформуванням, що не є доктринально коректним) набуває прикладного значення після прийняття Концепції
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [1]. В цьому документі накреслені основні шляхи перетворень в системі публічної влади: її децентралізація
та реформування адміністративно-територіального устрою. Цими шляхами і рухається Україна
останні роки. Процес трансформації пов’язаний із вирішенням комплексу проблем його забезпечення. Серед них вагоме місце належить конституційно-правовим проблемам територіального врядування, які є предметом цього дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Трансформації місцевого самоврядування присвячено чимало робіт. Авторами сучасних пошукових розвідок є: М. Баймуратов, В. Бакуменко, Ю. Білоконь, О. Батанов, В. Борденюк, З. Варналій, В. Воротін, Ю. Ганущак, І. Грицяк, І. Заяць, В. Карпенко, В. Колісник, В. Кравченко, І. Кресіна, В. Куйбіда, О. Кучабський, А. Матвієнко, В. Нудельман,
М. Орлатий, С. Романюк, О. Скрипнюк А. Ткачук та інші. В роботах цих авторів [2-8] піднімаються
важливі економічні, конституційні, адміністративно-правові, муніципальні, управлінські, політологічні проблеми територіального розвитку.
Метою статті є дослідження сучасних проблем трансформації місцевого самоврядування в процесі децентралізації публічної влади.
Виклад основного матеріалу. У статті 132 Конституції України закладений принцип «поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади». Тотальний перекіс у бік «централізації» призвів до сумних наслідків державотворення зразка 2010–2013 років. Можна стверджувати,
що якщо б на початку незалежності або принаймні у 2005–2010 роках був обраний курс на розбудову унітарної децентралізованої держави із справжнім, а не декоративним місцевим самоврядуванням, Україна сьогодні не мала б проблем із Сходом і Кримом.
Як слушно зауважує О. В. Батанов: «Місцеве самоврядування, регіоналізація й децентралізація
стають тепер провідними принципами демократичної внутрішньої й зовнішньої державної політики та конституційно-правового регулювання в розвинених зарубіжних країнах. У світі все більше
відбувається усвідомлення того, що надмірний централізм не змінює держави, а веде до нездатності державного апарату та фактичної девальвації конституційних норм» [9].
Наразі обраний курс вдосконалення українського унітаризму через широку децентралізацію
публічної влади, формування на цій основі спроможного, дієвого місцевого врядування як активної взаємодії та співробітницта суб’єктів, інституцій місцевого самоврядування, виконавчої влади,
громадянського суспільства, бізнес середовища. Такий підхід актуалізує конституційно-правовий
дискурс децентралізації. У конституційному вимірі децентралізація публічної влади втілюється
у реалізацію принципу народного суверенітету: «Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування» (стаття 5 Конституції України); поділу
державної влади на законодавчу, виконавчу та судову (стаття 6 Конституції); конституційний правопорядок, відповідно до якого «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
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їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» (стаття 19 Конституції); конституційне визначення
та розподіл повноважень щодо Парламенту, Президента, Уряду, інших органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування (ІV, V, VІ, ХІ розділи Конституції); засади територіального, адміністративно-територіального устрою України (ІХ, Х розділи Конституції).
Щодо стану організації публічної влади, її суб’єктів, децентралізація присутня в елементах правового статусу кожного з них з огляду на раціональну структуризацію та ефективну діяльність.
Це знаходить вираз у розподілі повноважень, їх деконцентрації. В процесі функціонування публічної влади децентралізація проявляється у своєрідних формах та вимірах: горизонтальному, вертикальному, а також в складових системи врядування, зокрема, у місцевому самоврядуванні.
Показовим є розуміння децентралізації А. Ткачука як передачу «значних повноважень від державних органів органам місцевого самоврядування, причому таким чином, аби якомога більше
повноважень мали ті органи, які є найближчими до людей, де такі повноваження можна реалізовувати найбільш ефективно… децентралізація по-європейськи – це не розділення країни, а створення можливостей для розвитку всього державного простору на основі пріоритету повноважень
громад, які складаються із міст, сіл, селищ, там, де живуть люди в єдиній Україні. Це вивільнення
енергії мас для поліпшення життя безпосередньо свого, своєї громади, а не створення додаткового
прошарку регіональних політичних еліт, місцевих князьків»[10, с.10, 13]. Йдеться про реалізацію
принципів субсидіарності, повсюдності місцевого самоврядування.
Вважається, що одна з найуспішніших реформ постреволюційної влади – реформа децентралізації. Дійсно, зроблено чимало. Підготовлені та прийняті важливі закони щодо засад державної
регіональної політики, співробітництва територіальних громад та їх об’єднання, закладені законодавчі основи для фінансової децентралізації, розроблена і впроваджена методика об’єднання
та створення спроможних територіальних громад. Головне – ця реформа реалізується не на папері,
а на практиці. До неї безпосередньо залучаються сільські, селищні, міські територіальні громади, муніципальна громадськість. Як результат, сформовані за останні п’ять років більше тисячі
об’єднаних територіальних громад. Як зазначає В. А. Негода: «створено 1050 ОТГ (об’єднаних
територіальних громад), у які добровільно об’єдналися майже 4800 українських сіл, селищ і міст.
Не ввійшли в процес об’єднання близько 6160 громад, що становить понад 56 відсотків від загальної кількості. Тобто тут ми ще не перейшли екватор. Хоча за кількістю жителів об’єднаних
громад (включно з містами обласного значення) туди перейшло 73%... держава мусить правильно
й чітко поставити крапку, прийнявши вольове рішення завершити процес в обов’язковому порядку.
Тому що зараз у нас, по суті, дві України. Одна живе у форматі децентралізації з повноваженнями
й ресурсами, а друга несе на собі тягар ще радянської системи й управляється з рівня місцевих
адміністрацій. А це вже дискримінація. І якщо ми не підемо далі й не завершимо реформу нинішнього року, то заморозимо таку розбалансовану систему влади ще на п’ять років. Тому що восени
в нас чергові вибори до органів місцевого самоврядування. І вони мають пройти в єдиному форматі
в нових об’єднаних громадах. Інакше ми поглибимо соціально-економічний розрив між старою
та новою системами місцевого самоврядування, прирікаючи країну на ручне управління… щоб
посилити як місцеве самоврядування, так і центральну владу на місцях, їх потрібно чітко розвести. Жорстко окреслити коло компетенцій і передати основну частину повноважень і фінансів на
найбільш низовий рівень – громадам… Сильне місцеве самоврядування і сильна виконавча влада
на місцях – це два крила самодостатньої держави, які мають забезпечити стабільний місцевий та
регіональний розвиток» [11]. На черзі практичне завершення об’єднавчого процесу, проведення
адміністративно-територіальної реформи.
Актуальною залишається секторальна децентралізація, яка стосується таких сфер, як місцеві
фінанси, освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, житлово-комунальне господарство, адмі
ністративні послуги, комунальні земля і майно, сталий економічний розвиток, кадрове забезпечення тощо. В аналітичній доповіді Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України «Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу»
зазначається: «На сучасному етапі очевидним є те, що децентралізація з проривного харизматичного добровільного процесу неминуче переходить до етапу рутинної директивної реалізації, причому
цей етап конче необхідний, бо тільки завершеність адміністративно-територіальної перебудови дозволить повною мірою досягти якісних зрушень, заради яких децентралізація, власне, задумувала-
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ся, перетворити розрізнені позитивні зрушення на довгоочікувані якісні зміни у вигляді системного
поліпшення якості життя громадян і повноцінного використання ресурсів розвитку країни. Успішна реалізація процесу потребуватиме його керованості, а це, у свою чергу, ставить перед політикою децентралізації вимогу належним чином відповідати викликам, що перед нею постають…
Упорядкування адміністративно-територіального устрою й удосконалення системи організації влади – важливі часткові завдання комплексної реформи децентралізації. Процес передачі повноважень на рівень громад не може обмежуватись тільки управлінням медициною, освітою і наданням
адміністративних послуг, коли громадам в особі органів місцевого самоврядування делегуються
функції держави, хоча і з фінансовим забезпеченням. Успішність реформи має бути закріплена розширенням дієвості громад шляхом поглиблення децентралізації на секторальному рівні: у сферах
соціального захисту, енергетики, транспорту, участі в забезпеченні безпеки, охорони правопорядку
тощо». Доцільно підтримати низку практичних рекомендацій щодо державної політики в основних
сферах, що стосуються процесу децентралізації, запропонованих Інститутом [12].
Останнім часом в середовищі теоретиків, практиків, так званих ідеологів муніципальної реформи точилася дискусія: чи варто в складних військово-політичних реаліях сьогодення вносити
зміни до Конституції України щодо децентралізації публічної влади. Так, Анатолій Ткачук, один
із «батьків» процесу децентралізації, співавтор багатьох законопроєктів в цій сфері є завзятим противником поспішної конституційної реформи. Він вважає, що приписи чинної Конституції дають
можливість проводити децентралізацію, реформування адміністративно-територіального устрою
на базовому (об’єднаних територіальних громад) і субрегіональному (районному) рівнях. На його
думку, з регіональним (обласним) рівнем в нинішній ситуації слід зачекати, бо зміцнення місцевого самоврядування на цьому рівні небезпечно відцентрованими діями регіональних еліт, може
призвести до некерованої ситуації із втратою унітарного статусу держави та її суверенітету: «Вирішити питання, які ставить перед собою законопроект про зміни до Конституції, за винятком особливого статусу окремим територіям Донбасу, можна у своїй більшості через ухвалення відповідних
законодавчих змін до нині чинних законів [13]… Я проти внесення будь-яких змін до Конституції,
якщо за цим стоять якісь недомовленість і невизначеність. У таких ситуаціях завжди існує загроза
внесення до Конституції додаткових проблем. Обумовлених або політичними торгами, або переламуванням через коліно [14]… Я категоричний противник внесення змін до Конституції зараз,
бо можемо наприймати чергових дурниць… Тому краще не чіпати Конституцію. Все, що треба,
з Конституції можна витягнути і так. Треба просто брати, уважно читати всі статті і зшивати їх,
тлумаченням однієї разом з іншою» [15].
Натомість вже згаданий В’ячеслав Негода виступає за пошук компромісу та внесення зважених
змін до Конституції: «…ми не зможемо якісно закінчити реформу без розведення повноважень обласних адміністрацій і обласних рад, не зможемо трансформувати владу на субрегіональному рівні.
Тобто навіть якщо ми закінчимо об’єднання громад і наріжемо райони, на обласному рівні місцеве
самоврядування продовжать здійснювати обласні державні адміністрації. Як, утім, і на районному.
Такого немає в жодній європейській країні. Але ми ратифікували Європейську хартію місцевого
самоврядування. До того ж у Конституції треба обов’язково визначити систему й назви нових адмі
ністративно-територіальних одиниць. Інакше, навіть закінчивши базовий рівень, нарізавши райони й провівши місцеві вибори, ми матимемо якесь сурогатне самоврядування на двох абсолютно
різних якісних рівнях. Ба більше, ми продовжимо утримувати районні ради, повноваження яких
під великим сумнівом. А йти на межі конституційного фолу – це безвідповідально» [16].
З огляду на засади конституціоналізму, слід використати наявний потенціал Конституції, подолати вади перманентного, точкового внесення до неї змін, уважно та обережно поставитись до регіонального рівня територіального врядування. Як відомо, останнім часом Президент України два
рази вносив до Верховної Ради України проєкт Закону України про внесення змін до Конституції
України щодо децентралізації влади і два рази відкликав ці проєкти через несприйняття їх змісту
муніципальним середовищем [17]. В цих законопроєктах передбачалися кардинальні трансформації територіального устрою та територіального врядування в системі місцевих органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування; запровадження нової системи адміністративно-територіального устрою, а також нових інституцій (префекти, виконавчі комітети окружних, обласних рад
тощо). Критичний аналіз новел законопроєкту вже розпочався [18-19] і продовжується у формі
публічних консультацій «Через консенсус – до змін у Конституцію у частині децентралізації» [20].
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І тепер найголовніше – зберегти позитивні здобутки, які були закладені в Конституції 1996 року.
А закладено було прогресивніше, на відміну від Європейської хартії місцевого самоврядування,
концептуальне положення про примат у місцевому самоврядуванні територіальної громади над
її органами. Воно було сприйнято на Європейському рівні у Додатковому протоколі до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах місцевого органу влади лише
у 2009 році (цей протокол ратифікований Україною у 2014 році).
Обговорення змін до Конституції триває: панельні дискусії, презентації тощо. Зокрема, Асоціація міст України 21 лютого у Міністерстві розвитку громад і територій України на круглому столі
«Актуальні питання законодавчого забезпечення реалізації цілі 10.3 «Українці мають реальну можливість впливати на організацію свого життєвого простору як мешканці спроможних громад» Програми діяльності Кабінету Міністрів України», – презентувала схвалену Правлінням АМУ Концепцію змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування та територіальної організації
державної влади [21] і пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення змін до Конституції
України щодо місцевого самоврядування та територіальної організації державної влади» [22]. Положення зазначеної Концепції можна сприйняти, хоча вони і є дискусійними в частині дворівневого
адмінтерустрою, можливості опосередкованого формування органів місцевого самоврядування на
регіональному рівні, невизначеності системи державного нагляду, контролю за рішеннями органів
місцевого самоврядування. Проте головний концептуальний форс-мажор міститься не в цьому документі, а в пропозиціях АМУ до зазначеного проєкту Закону України.
Насамперед це стосується визначення місцевого самоврядування, яке міститься в пропозиціях
АМУ щодо нової редакції статті 140 Конституції України. На відміну від чинної редакції цієї статті, де «Місцеве самоврядування є правом територіальної громади», пропонується наступне: «Стаття 140. Місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування
в інтересах громади (жителів муніципалітету) самостійно вирішувати питання місцевого значення
в межах Конституції і законів України». В поясненнях до цієї новели йдеться про те, що: «Відповідно
до Хартії визнається основна роль органів місцевого самоврядування (ОМС) у здійсненні місцевого
самоврядування (МС). Роль жителів чітко фіксується у наступних положеннях Конституції. Стаття 3 Хартії. Місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання та управління суттєвою часткою публічних справ,
під власну відповідальність, в інтересах місцевого населення. Для спрощення термінології необхідно замінити термін «територіальна громада» на «громада», «жителі муніципалітету». Це дозволить
уникнути спроб наділення їх окремою суб’єктністю (компетенція, юридична особа тощо)».
Така позиція є спробою концептуального знецінення конституційного праворозуміння сутності
місцевого самоврядування в Україні, бо вона веде до нуліфікації поняття територіальної громади
як провідного суб’єкта в системі місцевого самоврядування і де-факто до перетворення її в об’єкт
бюрократичного свавілля, що, на жаль, дуже часто спостерігається на практиці. Це стосується не
лише статті 140 Конституції. Інші статті XI розділу «Місцеве самоврядування» діючого Основного
Закону також підкреслюють ведучу роль територіальної громади. Отже, ревізія означеного концептуального «стовпа» є вкрай небезпечною.
Незрозумілою і достатньо аргументованою є також позиція щодо перейменування розділу IX
Конституції – замість «Територіального» на «Адміністративно-територіальний» та виключення із Основного Закону статті 132, яка визначає засади територіальної організації України. Наводяться доводи про те, що нібито «за час з 1996 року термін «територіальний устрій» не набув
поширення і фактично є синонімом адміністративно-територіального устрою». Це методологічно
хибна точка зору. Територіальний устрій аж ніяк не є синонімом державного адміністративно-територіального устрою. Поняття територіального устрою є значно ширшим ніж «адміністративно-територіальний». Територіальний устрій визначає просторову організацію країни, її унітарну
спрямованість, має досить складну структуру, яка включає суходільну територію, територіальне
море, внутрішні води, надра, повітряний простір. Отже, якщо думати про якісь зміни у IX розділі
Конституції, то не щодо перейменування і виключення, а, навпаки, розширення приписів щодо
просторової унітарної організації держави.
Є питання і до проєктних розробок законодавства про засади адміністративно-територіального
устрою (АТУ). Стаття 4 проєкту Закону про засади АТУ закріплює традиційні уявлення про систему
АТУ: Автономна Республіка Крим (АРК), області, райони, райони в містах, а також міста, селища,
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села, що визначено чинною Конституцією [23]. Проте нове бачення та практика реалізації децентралізації передбачають нові підходи до суб’єктного складу системи АТУ: не природні населенні
пункти, а сформовані державою для забезпечення процесу державного, муніципального управління адміністративно-територіальні утворення, одиниці – громади, субрегіональні утворення (округи
чи повіти), регіони (АРК, області). Тому доцільно цю базову засаду АТУ формулювати після внесення відповідних змін до Конституції України. Слід прислухатись до слушної думки Павла Кулинича:
«Цілком очевидно, громади як адміністративно-територіальні одиниці базового рівня є основним
системоутворюючим фактором системи адміністративно-територіального устрою. Власне структура
нового адміністративно-територіального устрою країни має розпочинатися з громад» [24].
Висновки. Трансформація місцевого самоврядування в контексті децентралізації публічної
влади має проводитись комплексно і системно з урахуванням збереження та зміцнення унітарної
природи України.
Зміни до Конституції України в частині децентралізації, трансформації місцевого самоврядування
доцільно готувати з врахуванням небезпек і негативних наслідків, які вони можуть призвести.
В умовах реалізації децентралізації публічної влади доцільно взагалі концептуально по-новому
розглянути законодавче забезпечення визначення основ територіального врядування з врахуванням інновацій в системі місцевої виконавчої влади, територіальних органів центральних органів
виконавчої влади (ЦОВВ), місцевого самоврядування. З цією метою варто продумати можливість
розробки проєкту Закону України «Про засади територіального врядування в Україні». Цей акт має
передбачити визначення засад щодо: загальних положень організації територіального врядування
та територіального устрою; основних функцій та повноважень місцевих інституцій виконавчої влади та територіальних органів ЦОВВ, їх взаємодії з місцевим самоврядуванням, інститутами громадянського суспільства, бізнес-асоціаціями; організації територіальних округів (освітніх, медичних
тощо); просторового планування та сталого розвитку населених пунктів etc.
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Пухтинський М. О. Трансформація місцевого самоврядування в контексті децентралізації
публічної влади унітарної України
Процес трансформації місцевого самоврядування пов’язаний із вирішенням комплексу проблем його забезпечення. Серед них вагоме місце належить конституційно-правовим проблемам територіального врядування,
які є предметом цього дослідження. В Україні обраний курс вдосконалення українського унітаризму через широку
децентралізацію публічної влади, формування на цій основі спроможного, дієвого місцевого врядування як активної взаємодії та співробітницта суб’єктів, інституцій місцевого самоврядування, виконавчої влади, громадянського
суспільства, бізнес-середовища. Такий підхід актуалізує конституційно-правовий дискурс децентралізації. В статті розглядаються дискусійні питання конституційного, законодавчого забезпечення реформування територіальної
організації влади.
Дається конституційно-правове розуміння децентралізації публічної влади в контексті приписів чинного Основного Закону.
Критично аналізуються сучасні підходи щодо внесення змін до Конституції України в частині децентралізації
публічної влади, реформування місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою. Розглядаються новели законодавчих розробок щодо територіального врядування.
Підкреслюється актуальність секторальної децентралізації, яка стосується таких сфер, як місцеві фінанси,
освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, житлово-комунальне господарство, адміністративні послуги, комунальні земля і майно, сталий економічний розвиток, кадрове забезпечення тощо.
Зазначається, що з огляду на засади конституціоналізму, слід використати наявний потенціал Конституції, подолати вади перманентного, точкового внесення до неї змін, уважно та обережно поставитись до регіонального
рівня територіального врядування. Акцентується на тому, що трансформація місцевого самоврядування в контексті децентралізації публічної влади має проводитись комплексно і системно з урахуванням збереження та зміцнення унітарної природи України.
Ключові слова: трансформація місцевого самоврядування, децентралізація публічної влади, територіальне врядування, конституційно-правове забезпечення реформи, унітарні засади України.
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Pukhtynskyi M. O. Transformation of local self-government in context decentralization of public power
in unitary Ukraine
The process of transformation of local self-government is connected with solving a complex of problems
of its provision. Among them, the constitutional and legal problems of territorial governance, which are the subject of this
study, play a significant role. In Ukraine, a course of improvement of Ukrainian unitarism was chosen through widespread
decentralization of public power, formation of capable, effective local government on this basis as active interaction
and cooperation of subjects, local self-government institutions, executive power, civil society, business environment.
This approach actualizes the constitutional and legal discourse of decentralization. The article discusses the issues
of constitutional and legislative support for the reform of the territorial organization of power.
A constitutional and legal understanding of the decentralization of public power in the context of the provisions
of the current Basic Law is given.
Modern approaches to amending the Constitution of Ukraine in terms of decentralization of public power, reforming
local self-government, and territorial administration are critically analyzed. The novelties of legislative developments
concerning territorial governance are considered.
The urgency of sectoral decentralization in areas such as local finance, education, health care, social protection, housing
and communal services, administrative services, communal land and property, sustainable economic development, human
resources, etc. is emphasized.
It is noted that, given the principles of constitutionalism, the existing potential of the Constitution should be exploited,
the shortcomings of permanent, point-to-point modification overcome, the careful and careful approach to regional level
of territorial governance. It is emphasized that the transformation of local self-government in the context of decentralization
of public power must be carried out in a comprehensive and systematic manner, taking into account the preservation
and strengthening of the unitary nature of Ukraine.
Keywords: transformation of local self-government, decentralization of public power, territorial governance,
constitutional and legal support of reform, unitary principles of Ukraine.
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МОРАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ БІОЕТИКИ У КОНТЕКСТІ
ПРАВ ЛЮДИНИ: ПРАВОВА ТЕОРІЯ І МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА
Постановка проблеми. Права людини, засновані на принципах свободи, рівності та справедливості, мають універсальний характер. Загальновизнаними в міжнародному праві фундаментальними правами людини є, зокрема: право на життя; право на незастосування до особи тортур, насилля
або іншого жорстокого чи принижуючого гідність поводження або покарання; право на недоторканність приватного життя, особистої і сімейної таємниці, захист своєї честі і гідності, свободи
совісті і віросповідання; право на судовий захист тощо [17, с. 710].
Втім, не зважаючи на згадану вище універсальність даних прав, на сучасному етапі виявляються глибокі розбіжності в царині прав людини, особливо там, де і коли виникає потреба в захисті
самої ідеї прав людини чи коли пропонується покращена інтерпретація прав людини у питаннях
співвідношення моралі й етики та їхніх відносин з правом. Врешті-решт, це призводить до різних
поглядів щодо значення, обсягу й обґрунтованості прав людини [6, с. 70].
Окрім того, неабияким викликом стосовно уявлення про природу людини, також щодо поняття
й сутності права та його взаємодії з нормами суспільної моралі, є сучасні процеси глобалізації,
які відбуваються у сфері прав людини, зокрема, у контексті дискусійних питань біоетики.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Біоетичні питання все частіше досліджуються
у працях авторів, які працюють у різних галузях наукових знань, серед них: Е. Згречча, Рамон
Л. Лукас, Ж. Судо, Б. Юдін, А. Іванюшкін, Ю. Лопухін, В. Р. Поттер, Р. Рудий, М. Чащин, І. Бойко
та ін. Безпосередньо міжнародно-правові проблеми біоетики розглядають П. Вітте, М. Медведєва,
С. Стеценко, А. Абашидзе, Г. Терешкевич, Є. Тарасьянц, Н. Седова, А. Овсюк, П. Тищенко та ін.
Мета статті. Метою статті є теоретико-правове дослідження морально-правових засад біоетики
у контексті прав людини та аналіз міжнародної практики у даній сфері.
Основні результати дослідження. Чисельні автори акцентують увагу на тому, що оскільки глобалізаційні процесу прямують до універсалізації прав людини, то це виявляє проблему її критеріїв.
Зокрема, Р. Хабіров стверджує, що універсальність прав людини заснована на цінностях християнської (західної) цивілізації та ґрунтується на прийнятності та загальновизнаності стандартів для
кожної держави [15, с. 7]. О. Смірнова у зазначеному контексті акцентує увагу на ідеях справедливості, добра, загального блага у різних сферах суспільних відносин. Виходячи з цього, вчена стисло називає глобалізацією «суто позитивний у своїй меті рух, сенс якого зводиться до досягнення
Добра» [13, с. 41-42]. Виходячи із цих тез, можна констатувати, що природа людини та її сутність,
біологічна чи соціальна, у взаємодії з правом, що прямує до універсальності, своїм результатом
повинна мати загальне благо, добро і збереження ідентичності людини, що є цілком справедливим
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по відношенню до неї. Згадане прямо вказує на проблему етики і моралі, «золотим стандартом»
яких завжди були вчинки добра і справедливості.
І сьогодні саме підміна цієї мети, чи то байдужість щодо неї, чи, скоріше за все, втрата ціннісного фундаменту у розумінні природи людини і права, стало загрозою глобального масштабу. І, як наголошується в літературі, це зумовило необхідність пошуку адекватної відповіді з боку
науково-технічного процесу в галузі біомедицини, як для природного (фізичного) буття людини,
так і збереження її моральної ідентичності [16].
Ван Ранслер Поттер, якого вважають «батьком біоетики», пропонував розуміти біоетику як науку виживання, що повинна бути не просто наукою, а новою мудрістю, яка об’єднала б найважливіші і вкрай необхідні елементи – біологічні знання і загальні людські цінності. Втім, більшість
учених визначають біоетику як науку, що вивчає, досліджує та аналізує людські дії, з точки зору
моральності в біологічно-медичній галузі та сфері охорони здоров’я стосовно їх відповідності моральним нормам та цінностям [9, с. 296].
Однак у пошуках сутності будь-якого явища необхідно звертатися до коріння та його передумов.
У даному контексті українські дослідники пишуть, що головною передумовою формування біоетики як наукової дисципліни є розрив між етичними цінностями гуманістичної культури в широкому
розумінні цього слова і біологічними наслідками науково-технічного прогресу, який у XX сторіччі
став непрогнозованим, неконтрольованим і представляє загрозу для людини як біологічного виду
і всього життя на планеті Земля.
Винятковий внесок у формування нових принципів і критеріїв поведінки в біомедичному просторі зробив Нюрнберзький процес (1945-1946), на якому був проаналізований принципово новий
юридичний і деонтологічний прецедент. Біоетика, таким чином, покликана сприяти подоланню
розмежування методологій природних і гуманітарних наук (відоме як «сперечання між фізиками
і ліриками»), розбіжностей між знаннями і моральними цінностями [7, с. 35].
До біоетичних проблем, як правило, відносять етичні питання аборту; контрацепції і нових
репродуктивних технологій (штучне запліднення, сурогатне материнство); проведення експериментів на людині і тваринах; отримання інформованої згоди і забезпечення прав пацієнтів; визначення смерті, самогубства і евтаназії; проблеми відношення до вмираючих хворих (госписи); демографічної політики і планування сім’ї; генетики (зокрема проблеми досліджень геномів, генної
інженерії і генотерапії); трансплантології; справедливості в охороні здоров’я; клонування людини,
маніпуляцій із стовбуровими клітинами і ряд інших.
Зазначені питання, що пов’язані з прогресом генетики, геномики, фармакології, трансплантології, біотехнології, клонування, набувають усе більшого значення як напрямок міжнародно-правового пошуку у контексті забезпечення та захисту прав людини. В юридичній літературі вказується
на формування «біоправа», «біоетичного законодавства», «біоетичних прав людини» [3, с. 196].
Таким чином відбувається поєднання можливостей та мети медицини і права.
Як пише О. Чехомова, розгляд питання про взаємодію біоетики і права доцільно проводити,
виділивши певні рівні біоетики: 1) теоретичний, пов’язаний з фактами і поняттями; 2) практичний, обумовлений встановленням певних норм і правил поведінки, контролем за їх виконанням
і оцінкою результатів виконання/невиконання норм; 3) прикладний, пов’язаний з індивідуальною
поведінкою, сформованої на основі відповідних знань (або їх відсутності), що регулюється відповідними нормами. Згідно з цим: теоретична біоетика – це сукупність знань про ставлення людини до живого, представлена у вигляді аксіологічного дискурсу. Предметом теоретичної біоетики є ставлення до живого; методом – відкрите раціональне обговорення; мова – етичні категорії
та поняття; суб’єкт чітко не визначено; практична біоетика – інституційно оформлена нормативна
регуляція і ціннісна експертиза ставлення людини до живого. Приписи оформляються у вигляді
кодексів, клятв, хартій, декларацій та інших подібних документів, які є юридичними. Суб’єктами
практичної біоетики є етичні комітети, комісії, консультанти; способами оцінки – співвіднесення
вчинків і намірів із зазначеними приписами; санкції – неформальні;
– прикладна біоетика – опис конкретних ситуацій поведінки людини по відношенню до живого; індивідуалізована оцінка; приватні рекомендації; апелює до морального свідомості конкретної
особистості.
Поза будь-якими сумнівами, біоетика взаємодіє насамперед з медичним правом, але настільки
ж очевидна взаємодія її з конституційним, цивільним, кримінальним і адміністративним законодавством, а також загальновизнаними нормами міжнародного права [16]. Окрім цього, очевидною
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складовою біоетики є аксіологічна складова як у розумінні природи людини та оцінки її ставлення
до життя, так і щодо відповідної нормативної регуляції.
Людина може впливати на природу по-різному: грубо втручатися в неї і завдавати невідворотної
шкоди, але й може охороняти її, зберігати природні ресурси за допомогою сучасних технологій.
Однак, і сама людина може піддаватися радикальній трансформації, що призводитиме до розмивання меж її відповідальності як суб’єкта впливу на навколишнє середовище і докорінно змінюватиме
біологічні та соціальні потреби людини в аспекті особистісної ідентифікації і безпеки існування.
Так, біоетика, на відміну від медичної деонтології, наділена універсальним моральним статусом
і має глибоке філософське коріння. Межі життя втрачають природний зміст, початок і кінець життя
людини можна розглядати як багатоетапний процес, обумовлений культурними детермінантами,
що неминуче призводить до етичних колізій у сфері біомедицини. Тема меж виникає в дискусіях
про допустимість штучного аборту, про моральний статус ембріонів і плода, а в суперечках про застосування допоміжних репродуктивних технологій піднімається питання «зайвих» ембріонів.
Питання про кінцеву межу життя постає у зв’язку з необхідністю встановлення критеріїв смерті,
і це має значення для проведення заходів з трансплантації, а також для визначення особистісного
статусу в процесі обговорення проблеми евтаназії.
Біоетика вивчає спірні й неоднозначні проблеми і пропонує проведення гуманітарної експертизи, яка покликана оцінити аргументи як на користь розвитку творчого потенціалу людини, зміцнення її здоров’я і попередження передчасної смерті, так і доводи на користь збереження ідентичності
людини в її духовно-тілесній цілісності. Біоетичні принципи, висунуті В. Р. Поттером – смирення,
відповідальності та компетентності, а також принципи «неспричинення шкоди», «благодіяння»,
«справедливості», «поваги автономії» можуть розглядатися як підстави процесу контролю розвитку біотехнологій, вони допоможуть обмежити надмірні ризики, не закриваючи шлях людству
до збереження здоров›я [8, с. 31-32].
Згадані етичні принципи є одночасно принципами й цінностями права, що особливо актуалізує
перехресні наукові пошуки.
Але варто зазначити, що дослідження правових категорій з точки зору теорії у будь-якому випадку пов’язані з відповідною юридичною практикою, за допомогою якої відбувається невпинний
процес нагромадження необхідного емпіричного багажу та його постійне вдосконалення на основі
позитивного досвіду різних держав, а також вивчення міжнародного правопорядку та міжнародних
біоетичних правових стандартів [9, с. 297].
Однією із тих проблем, що потребують детального аналізу через призму біоетики можна назвати
аборт. Відсутність, зокрема, в українському законодавстві правового встановлення моменту життя людини неминуче призводить до питання про штучне переривання вагітності. Причому право
на життя ненародженої дитини співвідноситься з правом жінки на репродуктивний вибір, змістом
якого є можливість вільно вирішувати питання про кількість дітей і «проміжки між їх народженням
та доступу до інформації, освіти, а також засобів, які дозволяють їм здійснити це право».
На нашу думку, ч. 6 ст. 281 Цивільного кодексу України, де передбачається право жінки за її бажанням на штучне переривання вагітності, якщо вона не перевищує дванадцяти тижнів, суперечить моральним засадам суспільства. Більше того, сучасні дослідження, що проводилися з початку
2020 р., свідчать про те, що кількість абортів невпинно зростає, і, за період існування пандемії
COVID-19, унаслідок абортів було позбавлено права народитися у 27 разів більше ненароджених
дітей, ніж загинуло від COVID-19 [11].
Отже, аборти створюють одну із найглобальніших проблем людства – демографічну кризу. Одним із шляхів подолання демографічних проблем вважають застосування нових репродуктивних
технологій, а саме, штучного запліднення.
Серед видів репродуктивних технологій у сучасній медицині розрізняють три [1, с. 296]: 1) інтра
корпоральні технології (введення чоловічого сім’я; перенесення гамет у фаллопієві труби; інші
подібні технології); 2) екстракорпоральні технології – запліднення у пробірці та перенесення ембріона) та подібні технології; введення сперматозоїда всередину яйцеклітини; 3) сурогатне материнство.
Звертаючись до моральних засад таких репродуктивних технологій, слід наголосити, що християнська церква фактично дозволяє інтракорпоральні технології, якщо вони стосуються саме
подружньої пари, і клітини, які використовують при штучному заплідненні, належать чоловікові
і дружині. Цю позицію висловлювали Папа Пій ХІІ та Павло VІ в енцикліці «Humana e vitae»,
а пізніше і Конгрегація у справах віровчення в Інструкції «Donum vitae», де закріплено, що під час
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застосування допоміжних репродуктивних технологій постає необхідність у збереженні духовно
фізичної єдності подружнього акту. Втручання гінеколога можна вважати дозволеним за умови,
якщо це сприятиме ефективності такого акту (у здійсненні його дітородної функції), але в жодному
разі не замінюватиме його.
З огляду на це І. Бойко пише, що штучна гомологічна інсемінація в рамках подружжя може бути
допустимою виключно у тих випадках, коли технічні засоби не заміняють собою подружнього акту,
але служать для полегшення і допомоги, щоб акт досяг своєї природної мети [2, с. 15].
Оскільки екстракорпоральні технології по своїй суті практично ідентичні інтракорпоральним
технологіям, позиція церкви щодо них аналогічна. Проте в обидвох випадках, виникають етичні
питання, що потребують вирішення, зокрема, проблема збереження анонімності донора, визначення статусу зародка, що з’явився внаслідок застосування допоміжних репродуктивних технологій.
Третій спосіб репродуктивних технологій породжує дискусії у наукових колах, що спровоковані
різними моральними та етичними поглядами дослідників. З огляду на це, в науці є як прихильники,
так і противники сурогатного материнства. Одні вважають, що цей метод є новою формою торгівлі
жінки своїм тілом, за якого вона стає «живим інкубатором», таку позицію висловлює, зокрема,
М. Тофтул [14].
Також обґрунтовується думка, що сурогатне материнство сприяє експлуатації жінок, а деякі
церковні групи вбачають у ній дегуманізуючу, аморальну тенденцію, яка підриває святість шлюбу
та сім’ї. Існують також побоювання, що деяких сурогатних матерів може психологічно травмувати необхідність віддати «свою» дитину після встановлення з нею зв’язку, який утворився під час
дев’ятимісячної вагітності та пологів (навіть якщо спочатку жінці здавалось, що вона зможе розлучитись із такою дитиною без особливих переживань) [12, с. 16].
Також ситуація у Києві, яка склалася із дітьми, народженими в результаті сурогатного материнства в період пандемії коронавірусу і закриття кордонів, внаслідок чого діти не змогли потрапити
до своїх біологічних батьків-замовників, свідчить про недосконалість у цій сфері, яка не гарантує
безпеки дітей та порушує як їх права, так і права жінки, що їх народила, зокрема, нівелює ідею
гідності людини. В процесі глобалізації слід звернути увагу на те, що розвинуті європейські країни, такі, як-то Португалія, Норвегія, Швеція, Швейцарія, Франція та ін., – там забороняють даний
вид репродуктивних технологій під загрозою кримінального покарання, тим паче, на комерційній
основі. Експерти констатують, що Україна стає міжнародним онлайн-магазином із немовлятами.
Але жодна держава не зобов’язана забезпечити кожну сім’ю дитиною, тим більше, іноземних громадян, а майже 90 % замовників є саме такими. Використання тіла жінки з цією метою вважається
аморальним і таким, що принижує гідність людини [4].
На нашу думку, розглядаючи проблемні питання сурогатного материнства, також варто звертати
увагу не лише на становище жінки, що виношує дитину, а й на дитину, що народиться із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій. Законодавством України, а саме ст. 226 Сімейного кодексу України (далі – СК України), закріплюється право на таємницю усиновлення. Проте,
згідно з ч. 3 цієї ж статті СК України, особа, яка була усиновлена, має право після досягнення
нею чотирнадцяти років на одержання інформації щодо свого усиновлення. Отже, як ми розуміємо
зі змісту цієї норми, усиновлена дитина має право дізнатися інформацію про своє походження,
на відміну від дитини, що народилася із застосування такої допоміжної репродуктивної технології
як сурогатне материнство.
У зв’язку із невпинним розвитком генної інженерії, набуває актуальності дослідження терапевтичного і репродуктивного клонування через призму біоетики. Насамперед варто зазначити, що Закон України «Про заборону репродуктивного клонування» № 2231-IV від 14.12.2004 р. визначає клонування людини як «створення людини, яка генетично ідентична іншій живій або померлій людині,
шляхом перенесення у залишену без ядра жіночу статеву клітину ядра соматичної клітини людини».
На нашу думку, також доречним є таке визначення: «клонування – це біотехнологічний і генетичний процес, який полягає у створенні копій організмів (клонів) нестатевим шляхом, поміщуючи клітину донора в організм сурогатної матері». Водночас, ми погоджуємося, що клонування –
це маніпуляція, яка порушує унікальність кожного, створює небезпеку зародження (посилення)
дискримінації в аспекті «генетично кращого» населення, а також може призвести до того, що в один
момент людина може стати просто біологічним матеріалом (у випадку, якщо клон будуть використовувати як джерело для трансплантації органів). Саме тому клонування законодавчо заборонене
і у світі, і в Україні.
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У ст. 11 Загальної декларації про геном людини та права людини від 11.11.1997 р. вказується,
що не допускається практика, що суперечить людській гідності, особливо практика клонування
в цілях відтворення людської особи [5].
Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини, Конвенція про права людини та біомедицину, прийнята 04.04.1997 р., тоді ж деякі країни Європи підписали Додатковий протокол про заборону клонування людини до Конвенції Ради Європи «Про права
людини та біомедицини» 1997 р. У цій Конвенції також міститься заборона клонування людини
з метою створення нового організму, що ідентичний тому, який колись існував чи існує сьогодні.
Отже, у кожному із вищезгаданих нормативно-правових актів йдеться саме про репродуктивне,
а не терапевтичне клонування. А що стосується саме терапевтичного клонування, це питання взагалі не є висвітленим в законодавстві України. Проте законодавством України забороняється клонування, як створення окремої людини, але ембріона, з якого отримують органи, що необхідні для подальшого застосування у сфері медицини, не можна вважати людиною. У цьому спостерігається
серйозна правова колізія. Хоча і питання того, чи є ембріон людиною, викликає багато дискусій,
проте, оскільки в Україні вбивство ембріона, тобто аборт, є дозволеним, а от за вбивство людини
передбачена кримінальна відповідальність, то можна зробити висновок, що ембріон не є людиною,
а отже, і терапевтичне клонування не є законодавчо забороненим, що з морально-етичної точки
зору, проведення маніпуляцій зі стовбуровими клітинами штучно створеного організму є неправильним, проте, з іншої сторони, таким чином можна вирішити проблему відсутності анатомічних матеріалів, які можна трансплантувати тим, хто цього потребує. Такої позиції дотримується
і Є. Міхньова, яка зазначає, що використання вирощені штучно ембріональні стовбурові клітини –
це майбутнє медицини [10, с. 193].
Звісно, що терапевтичне клонування набуває важливого значення для збереження життя людей
у зв’язку із відсутністю достатньої кількості органів природного походження, які могли б сприяти
рятуванню життя людини.
Ця проблема стала актуальнішою і внаслідок прийняття нового Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» 2427-VIII від 2 січня 2020 р., за яким виникає
презумпція незгоди. Тобто від дня набуття чинності цього закону стає неможливим трансплантація
органів від трупа цього донора живій людині, якщо нею попередньо за життя не була надана на це
згода. Враховуючи те, як складно людям на психологічному рівні переконати себе у потребі написати таку згоду, можна припустити, що цей закон може знищити інститут трансплантації загалом.
На нашу думку, задля того, щоб не діяти всупереч принципам моралі і етики, які відображають
природне право, доцільніше вилучити із Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» п. 1 ст. 16, де вказано: «Кожна повнолітня дієздатна особа має право
надати письмову згоду або незгоду на вилучення анатомічних матеріалів з її тіла для трансплантації та/або виготовлення біоімплантантів після визначення її стану як незворотна смерть (смерть
мозку або біологічна смерть) відповідно до закону (далі – згода або незгода на посмертне донорство)». Пропонуємо замінити презумпцію незгоди на презумпцію згоди, зважаючи на те, що орган, який не потрібен тілу людини після смерті, може зберегти життя іншій людині. Ми вважаємо,
що це допоможе уникнути використання технологій, що суперечать моральним засадам людства.
Висновки. Отже, з огляду на викладене вище, можна констатувати, що природа людини та її сутність, біологічна чи соціальна, у взаємодії з правом, своїм результатом повинна мати загальне
благо, добро і збереження ідентичності людини, що відображає природність її прав. Оскільки біоетика як наука про виживання поєднує у собі біологічні знання і загальні людські цінності, то морально-правовими засадами біоетики можна вважати природні права людини, її честь та гідність,
на захист яких має стати саме право і закон, зокрема, з метою забезпечення природного (фізичного)
буття людини, та збереження її моральної ідентичності.
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Львова О. Л., Іванів І. Р. Морально-правові засади біоетики у контексті прав людини: правова
теорія і міжнародна практика
У статті розглядаються проблеми, які стосуються взаємодії біоетики і права, а також тих питань, що є похідними. Було проаналізовано і охарактеризовано погляди на низку проблемних біоетичних питань з медичної,
морально-релігійної та юридичної точок зору. Зокрема, особлива увага у статті звертається на проблеми штучного переривання вагітності, допоміжні репродуктивні технології, репродуктивне та терапевтичне клонування.
Завданням статті було також дослідження сутності біоетики як окремої науки та виявлення підстав виникнення
біоетичних проблем.
Як висновок наголошується, що оскільки біоетика як наука про виживання поєднує у собі біологічні знання
і загальні людські цінності, то морально-правовими засадами біоетики можна вважати природні права людини,
її честь та гідність, на захист яких має стати саме право і закон, зокрема, з метою забезпечення природного (фізичного) існування людини, та збереження її моральної ідентичності.
Ключові слова: права людини, мораль, біоетика, аборт, репродуктивні технології, клонування.

Lvovа О. L., Ivaniv I. R. The moral and legal foundations of bioethics in the context of human rights: legal
theory and international practice
Modern processes of globalization taking place in the field of law are a great challenge to the idea of human nature,
which is recognized in Ukraine as the highest social value, as well as to the concept and essence of law itself.
In our opinion, this is a threat on a global scale and necessitates the search for an adequate response to the threat
from the scientific and technical process in the field of biomedicine, both for the natural (physical) existence of man
and the preservation of his moral identity. In fact, these foundations have become the prerequisites for the development
of the science of bioethics.
Bioethics studies controversial and ambiguous issues and proposes a humanitarian examination, which aims to assess
the arguments in favor of the development of human creativity, health and prevention of premature death, and arguments
in favor of preserving human identity in its spiritual and physical integrity.
The purpose of the article is to study the essence of controversial bioethical problems, the reasons for their occurrence
and prospects for solving these problems. human, manipulation of stem cells and others.
Bioethical issues usually include the ethical issues of abortion; contraception and new reproductive technologies
(artificial insemination, surrogacy); conducting experiments on humans and animals; obtaining informed consent
and ensuring patients’ rights; determination of death, suicide and euthanasia; problems in relation to dying patients
(hospices); demographic policy and family planning; genetics (including problems of genome research, genetic engineering
and gene therapy); transplantology; health equity; human cloning, manipulation of stem cells and others.
These issues related to the progress of genetics, genomics, pharmacology, transplantation, biotechnology, cloning are
becoming increasingly important as a direction of international law in the context of ensuring and protecting human rights.
IN legal literature indicates the formation of «biolaw», «bioethical legislation», «bioethical human rights». Thus there
is a combination of possibilities and purposes of medicine and law.
In our article, we have explored only some of these issues, which are currently the most relevant, debatable, and
therefore require detailed analysis. These include, in our view, the legal status of the embryo, therapeutic and reproductive
cloning, abortion, the use of assisted reproductive technologies and organ transplantation.
In order to adequately cover these issues, we compare the rules of law governing these debatable issues with the views
of church representatives and scholars on these issues. We also proposed changes that need to be made to the legislation
of Ukraine so that the rules of law governing these issues meet the moral and ethical principles.
As a conclusion is marked, that as bioethics as science dealing with survival combines in itself biological knowledge
and general human values, then it is possible to consider natural human rights, her honour and dignity morally-legal
principles of bioethics, a self right and law must become on defence of that, in particular, with the aim of providing
of natural (physical) existence of man, and maintenance of her moral identity.
Keywords: human rights, moral, bioethics, abortion, reproductive technologies, cloning.
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ПРОВОКАЦІЯ ЗЛОЧИНУ У ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЯХ
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ТА У НАЦІОНАЛЬНІЙ СУДОВІЙ СИСТЕМІ
Постановка проблеми. Однією з найбільш дискусійних проблем кримінального права України є відповідальність особи за провокацію злочину. У чинному Кримінальному кодексі України
міститься ст. 370 «Провокація підкупу», тоді як дефініція поняття «провокація злочину» відсутня.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у дослідження проблеми провокації злочину здійснили такі науковці, як С. Бабич, Ю. Гродецький, Н. Єгорова, О. Кваша, О. Козак,
М. Мельник, В. Навроцький, О. Побризгаєва, О. Рижова та інші. О. Альошина у 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Провокація злочину (кримінально-правове дослідження)».
Окремі теоретичні та прикладні аспекти кримінальної відповідальності за провокацію підкупу
досліджувалися, зокрема, такими науковцями, як О. Бантишев, Т. Батраченко, В. Борисов, Б. Волженкін, О. Гладун, І. Гельфанд, О. Грудзур, О. Дроздов, Є. Дубоносов, О. Дудоров, Б. Здравомислов, В. Киричко, В. Кириченко, С. Кузьмін, А. Мастерков, О. Мансуров, М. Мельник, В. Навроцький, М. Погорецький, В. Тютюгін, М. Хавронюк, Н. Ярмиш. Проте більшість праць цих науковців
присвячено тлумаченню норм про провокацію підкупу у КК України, які на сьогодні уже не чинні,
або стосуються кримінального законодавства іноземних держав. Окремі питання кримінально-правової оцінки провокації злочину залишаються недослідженими або дискусійними.
Мета статті – визначення засад відповідальності за провокацію злочину у правових позиціях
Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) та у національній судовій системі.
Основні результати дослідження. У ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV передбачено застосування судами Конвенції та практики ЄСПЛ як джерела права, а стаття 18 цього Закону
визначає порядок посилання на Конвенцію та практику Суду [1]. У цьому законодавчому положенні йдеться саме про практику ЄСПЛ у значенні, розкритому у ст. 1 цього Закону, тобто практику
ЄСПЛ та Європейської комісії з прав людини, а не лише про рішення щодо України. Аналіз право
вих позицій ЄСПЛ дозволяє зробити висновок, що у них містяться чіткі критерії того, що слід
вважати провокацією злочину.
Так, у рамковому рішенні ЄСПЛ «Раманаускас проти Литви» передбачено, що зростання організованої злочинності і труднощі, з якими стикаються правоохоронні органи при виявленні і розслідуванні правопорушень, виправдовують вжиття належних заходів. Поліції все частіше потрібно використовувати таємних агентів, які забезпечені оперативною легендою, інформаторів і негласні методи
оперативної роботи, особливо в боротьбі з організованою злочинністю і корупцією [2]. У рішенні
у справі «Вледуц Ципріян і Іоан Флорін Поп проти Румунії» зазначено, що таємні операції як такі
не перешкоджають праву на справедливий судовий розгляд, і що наявність ясних, адекватних і достатніх процесуальних гарантій встановлює допустимі дії поліції, які не допускають провокації [3].
У правових позиціях ЄСПЛ містяться чіткі критерії розмежування провокації злочину, яка порушує вимоги п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року,
від правомірної поведінки при використанні таємних методів під час кримінальних проваджень.
Ці критерії у рішенні у справі «Баннікова проти Росії» поділяються на матеріальні та процесуальні
[4]. До них віднесено:
1) перевірку щодо обґрунтованості провокації (матеріальний критерій провокації);
2) процедуру розгляду скарги щодо провокації (процесуальний критерій провокації);
3) методологію оцінки ЄСПЛ.
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Так, матеріальний критерій полягає у перевірці обґрунтованості провокації. У першу чергу,
йдеться про необхідність визначення на основі наявного матеріалу того, чи було розслідування
«пасивним» (тобто, чи був би скоєний злочин без втручання органів влади). При цьому ЄСПЛ рекомендує визначити причини, що лежать в основі прихованої операції. Зокрема, чи були об’єктивними підозри, що заявник причетний до злочинної діяльності, або був схильним до скоєння злочину,
до того, як був спровокований поліцією (рішення у справі «Фюрч проти Німеччини») [5].
Окрім того, ЄСПЛ рекомендує встановлювати, якою була поведінка органів, що здійснювали цю
операцію, зокрема, чи здійснювали органи вплив на заявника, щоб спровокувати вчинення злочину, який би інакше не було скоєно, з метою подальшого виявлення злочину, тобто отримати докази
і розпочати кримінальне переслідування (рішення у справах «Раманаускас проти Литви» [2], «Морарі проти Республіки Молдова» [6], «Матановіч проти Хорватії» [7]).
У справі «Ваньян проти Росії» визначено, що ключовим аспектом при цьому є ідентифікація джерела первинної інформації про передбачувану причетність або схильність підозрюваного до вчинення інкримінованого злочину. Ця інформація повинна бути перевірена національним судом шляхом
вжиття достатніх заходів для того, щоб встановити де, коли і від кого надійшла ця інформація. Вихідна інформація повинна стосуватися саме тих злочинів, у зв’язку з виявленням яких планується проведення наступних оперативно-розшукових заходів. Така інформація повинна бути персоніфікованою,
тобто вказувати на схильність певної особи до вчинення певного виду злочинів [8].
Важливо відзначити, що в окремих правових позиціях ЄСПЛ відзначає, що причиною провокації злочину є нечіткість законів, що регламентують проведення оперативно-розшукових заходів.
Так, ЄСПЛ визнавав, що злочин було спровоковано, зокрема, з тієї причини, що підстави і порядок
проведення такого роду заходів були сформульовані в законі занадто абстрактно, а ніякого ефективного зовнішнього контролю над органом законом не встановлювалося, в результаті чого право
охоронці самостійно приймають рішення про початок здійснення негласної операції і фактично
здійснюють її (рішення у справі «Худобін проти Росії») [9].
Отже, у правових позиціях ЄСПЛ основними матеріальними вимогами стосовно законності застосування контролю за вчиненням злочину є такі:
1) достатність інформації щодо можливої причетності особи до вчинення злочину;
2) приєднання правоохоронцям до вчинення злочину повинно здійснюватися на етапі його підготовки або вчинення;
3) поведінка агентів держави повинна бути пасивною;
4) належна якість законів, які регламентують проведення оперативно-розшукових заходів
у державі.
У правових позиціях ЄСПЛ прикладами провокації вчинення злочину, зокрема, є такі:
1) встановлення правоохоронцями з власної ініціативи контакту із заявником за відсутності
об’єктивних підозр у його причетності до злочинної діяльності або схильності скоїти кримінальне
правопорушення (рішення у справі «Барк Хун проти Туреччини») [10];
2) поновлення правоохоронцями пропозиції, незважаючи на попередню відмову; наполягати,
вчиняючи тиск (Рішення у справі «Раманаускас проти Литви») [2].
У контексті нашого дослідження наведемо приклад рішення ЄСПЛ у справі «Чехоналідзе проти
Грузії». З урахуванням всіх вищезазначених міркувань відсутність достатньої законодавчої бази
для початку таємної операції проти заявника, нездатності таємного агента залишатися суворо пасивним у своїй діяльності, нездатність прокуратури виконати свій тягар надання доказів, а також
недостатність судового перегляду добре обґрунтованих тверджень заявника про провокацію вчинення злочину − ЄСПЛ постановив, що здійснення кримінального провадження проти заявника
було несумісним з поняттям справедливого судового розгляду. Отже, мало місце порушення ст. 6
§ 1 Конвенції [11].
У вітчизняній судовій практиці якщо і йдеться про провокацію, то зрідка – про провокацію підкупу. Відповідно до єдиного звіту про кримінальні правопорушення, вчинені на території України
у 2017 році було обліковано 39 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 370 КК України,
одній особі вручено повідомлення про підозру [12]. У 2018 році кількість облікованих злочинів
та кількість осіб, яким вручено підозру у вчиненні злочину, передбаченого у ст. 370 КК України,
збільшилася та становила відповідно 52 та 2 [13]. Відповідні показники у 2019 році були майже
такими, як і в 2018 році. Так, згідно з єдиним звітом про кримінальні правопорушення, вчинені
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на території України, у цьому році було обліковано 55 кримінальних правопорушень, передбачених
ст. 370 КК України, і жодній особі не було вручено повідомлення про підозру [14].
Ще більш невтішною є судова статистика у вказані вище роки. У Звітах про осіб, притягнутих
до кримінальної відповідальності, та види кримінального покарання (форма № 6) за 2017, 2018,
2019 роки відсутні відомості про провокацію підкупу [15; 16; 17]. Це означає, що судова система майже не стикалася з проблемою притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 370 КК України.
У національній судовій практиці з урахуванням правових позицій ЄСПЛ формується певне бачення проблеми оцінки провокації злочину у різних кримінальних провадженнях.
Зокрема, як провокацію злочину суди найчастіше розцінюють такі ситуації:
– викриття злочину за відсутності об’єктивної інформації про підготовку до вчинення злочину
або початок його вчинення;
– шляхом активних наполегливих дій спонукали (підштовхували) особу до вчинення злочину;
– процесуальні дії були проведені з порушенням процесуального порядку.
Викриття злочину за відсутності об’єктивної інформації про підготовку до вчинення злочину
або початок його вчинення було констатовано, зокрема, у рішенні Орджонікідзевського районного
суду м. Маріуполя Донецької області від 10 січня 2017 року у справі № 265/808/15-к. У ньому було
констатовано, зокрема, що рішення про контроль за вчиненням злочину приймалося прокурором
з порушенням вимог ст. 271 КПК України, оскільки на той час були відсутні достатні підстави
вважати, що готується вчинення або вчинюється тяжкий злочин. Крім того, винесені постанови
не містили відомості про початок та тривалість негласної слідчої дії, а також про особу, яка її буде
проводити. Поза увагою прокурора залишився і його обов’язок викласти обставини, які свідчать
про відсутність провокації особи на вчинення злочину, і необхідність зазначення про застосування
спеціальних імітаційних засобів [18]. Таким чином, у цьому рішенні констатується наявність провокації злочину внаслідок порушення процесуального порядку проведення оперативних заходів.
Активні наполегливі дії працівників правоохоронних органів, якими особи спонукалися до вчинення злочину, полягали у фактах здійснення неодноразових дзвінків заявників до обвинувачених,
ініціювання зустрічей саме заявниками, через яких правоохоронці схиляли обвинувачених до протиправних дій.
Як зазначено у виправдувальному вироку Михайлівського районного суду Запорізької області
від 15 лютого 2018 року у справі № 311/793/14-к, у справі відсутні дані про те, що особа займалася
збутом наркотичних засобів іншим особам, крім закупного, тому в органів досудового слідства
та суду є достатні підстави підозрювати, що мала місце провокація. Інформація, отримана від закупного в результаті проведення оперативної закупівлі наркотиків, не повинна бути єдиним доказом, на якому будується обвинувальний вирок.
У рішенні Зінківського районного суду Полтавської області вказано, що без провокаційних дій
та прямих підбурювань зі сторони начальника відділу поліції обвинувачений ніколи б не вчинив
протиправних дій, і такі його дії не були наслідком його власного волевиявлення [19]. З таким рішенням погодився й Апеляційний суд Полтавської області [20].
Важливим аспектом факту провокації злочину є встановлення характеру розмови між працівниками правоохоронних органів та особою, яку схиляють до вчинення злочину. Проте на сьогодні в Україні
питання проведення лінгвістичних експертиз у справах про провокацію злочинів залишається малодослідженим у кримінально-правовій доктрині та малозастосованим у судовій практиці.
Таким чином, у національній судовій практиці як провокацію злочину суди найчастіше розцінювали такі ситуації: викриття злочину за відсутності об’єктивної інформації про підготовку до злочину або замах на нього; вчинення активних наполегливих дій з метою спонукання (підштовхування)
особи до вчинення злочину; процесуальні дії були проведені з порушенням процесуального порядку.
Висновки. У правових позиціях ЄСПЛ містяться чіткі критерії розмежування провокації злочину, яка порушує вимоги п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, від правомірної поведінки при використанні таємних методів під час кримінальних
проваджень: 1) перевірка щодо обґрунтованості провокації (матеріальний критерій провокації);
2) процедура розгляду скарги щодо провокації (процесуальний критерій провокації); 3) методологія оцінки ЄСПЛ.
Під час розгляду скарги обвинуваченого щодо наявності в діях правоохоронних органів ознак
провокації, національні суди повинні встановити такі процесуальні критерії: 1) підстави для про-
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ведення контролю за вчиненням злочину; 2) міра втручання працівників правоохоронних органів
у вчинення злочину; 3) характер дій, застосованих до обвинуваченого.
У правових позиціях ЄСПЛ прикладами провокації вчинення злочину є, зокрема, такі: встановлення правоохоронцями з власної ініціативи контакту із заявником за відсутності об’єктивних
підозр у його причетності до злочинної діяльності або схильності скоїти кримінальне правопорушення; 2) поновлення правоохоронцями пропозиції, незважаючи на попередню відмову, наполягати, вчиняючи тиск.
На підставі аналізу правових позицій ЄСПЛ зроблено висновок, що у кримінальному праві
України фактично з’явилася нова презумпція − провокації злочину. Підставою для неї є ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, а також рішення ЄСПЛ у справах про провокацію злочину. Презумпція провокації злочину полягає у тому, що обвинувачений,
який надав заяву про те, що вчинив злочин під впливом провокаційних дій співробітників правоохоронних органів, не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо слідством
і судом не встановлено протилежне.
У національній судовій практиці провокацією злочину суди найчастіше розцінювали такі ситуації: викриття злочину за відсутності об’єктивної інформації про підготовку до вчинення злочину
або початок його вчинення; спонукання (підштовхування) особу до вчинення злочину шляхом активних наполегливих дій; порушення процесуального порядку проведення процесуальних дій.
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Зубрицька М. В. Провокація злочину у правових позиціях Європейського суду з прав людини
та у національній судовій системі
У правових позиціях ЄСПЛ містяться чіткі критерії розмежування провокації злочину, яка порушує вимоги п. 1
ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, від правомірної поведінки при використанні таємних методів під час кримінальних проваджень. У національній судовій практиці провокацією злочину
суди найчастіше вважають: викриття злочину за відсутності об’єктивної інформації про підготовку до вчинення
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Линник О. А. Судова правотворчість як важлива гарантія захисту прав людини
злочину або початок його вчинення; спонукання особи до вчинення злочину шляхом активних наполегливих дій;
порушення процесуального порядку проведення процесуальних дій.
Ключові слова: провокація злочину, провокація підкупу, підбурювання, ініціатива, викриття злочину.

Zubrytska M. V. Provocation of a crime in the legal positions of the European Court of Human Rights
and in the national judicial system
The legal positions of the European Court of Human Rights contain clear criteria for distinguishing provocation
of a crime that violates the requirements of paragraph 1 of Art. 6 of the Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms of 1950, from lawful conduct in the use of secret methods in criminal proceedings: 1) verification
of the validity of the provocation (material criterion of provocation); 2) the procedure for reviewing the complaint
on provocation (procedural criterion of provocation); 3) methodology of assessment of the European Court of Human Rights.
When considering a defendant’s complaint about the presence of signs of provocation in the actions of law enforcement
agencies, national courts must establish the following procedural criteria: 1) whether there were grounds for monitoring
the commission of the crime; 2) what is the measure of interference of law enforcement officers in the commission of a crime;
3) the nature of the actions to which the accused was subjected. In the legal positions of the European Court of Human Rights,
examples of provocation to commit a crime are, in particular, the following: law enforcement on its own initiative contact with
the applicant in the absence of objective suspicion of his involvement in criminal activity or propensity to commit a criminal
offense; 2) renewal of the proposal by law enforcement officers, despite the previous refusal, to insist, exerting pressure.
Based on the analysis of the legal positions of the European Court of Human Rights, it was concluded that a new presumption
has actually appeared in the criminal law of Ukraine – provocation of a crime. The basis for it is Art. 6 of the Convention
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, as well as the decision of the European Court
of Human Rights in cases of provocation. The presumption of provocation of a crime is that an accused who has stated that
he committed a crime under the influence of provocative actions of law enforcement officers cannot be prosecuted unless
the investigation and the court establish otherwise. In national jurisprudence, courts most often considered the following
situations as provocation of a crime: detection of a crime in the absence of objective information about the preparation
for the commission of a crime or the beginning of its commission; inciting (pushing) a person to commit a crime through
active and persistent actions; violation of the procedural order of conducting procedural actions.
Keywords: provocation of a crime, provocation of bribery, incitement, initiative, exposing a crime.
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СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ
ЯК ВАЖЛИВА ГАРАНТІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
Постановка проблеми. Сучасну юридичну доктрину характеризує, хоча і не є єдиним, позитивістський підхід до визначення правотворчості, відповідно до якого основним і виключним джерелом права є нормативно-правовий акт. Така концепція покладена в основу принципу законності,
буквальне втілення якого забезпечило підпорядкування динамічного суспільного життя стабільному позитивному праву, призвівши до постійної конкуренції права і закону на користь останнього.
Закон, навіть неправовий або несправедливий, є елементом законодавчої бази, яка може містити
прогалини чи колізії. Така недосконала система норм не може задовольнити потреби правозастосувача, який конкретизує закон до життєвих ситуацій з метою їх вирішення, а не ускладнення через
неякісне правове врегулювання. Виникає потреба у конкретизації положень нормативно-правових актів через їх актуалізацію в аспекті судового розгляду. Відповідно інституціями, які виконують функцію індивідуального роз’яснення правових норм і заповнення прогалин у праві, є суди.
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Не перебираючи на себе роль законодавчої влади, судові органи поступово сприяють формуванню
нових правоположень не лише правозастосовного, але й нормативного характеру. Це спричинило
появу квазіпрецедентів, які претендують на місце в системі джерел права, зумовило регламентацію
меж судового розсуду при вирішенні справ та відмежування судової практики від судового прецеденту. Це поставило перед юридичною наукою завдання доктринального обґрунтування та закріплення на нормативному рівні судової правотворчості як необхідного елементу реалізації верховенства права у механізмі забезпечення та захисту прав людини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Феномену судової правотворчості у своїх працях
приділяли увагу такі науковці, як С. С. Алексєєв, Ю. С. Гамбаров, А. В. Завадський, М. І. Козюбра, В. П. Кононенко, А. В. Корнєв, Д. Д. Лилак, С. В. Лозовська, М. В. Мазур, Б. В. Малишев,
С. А. Муромцев, В. С. Нерсесянц, Н. М. Оніщенко, П. М. Рабінович, Я. М. Романюк, Н. В. Стецик,
Ю. М. Тодика, Д. Ю. Хорошковська, С. В. Шевчук, О. І. Ющик та інші. Значний доробок учених,
присвячений проблемі правотворчої діяльності судів, актуалізував наукову дискусію, сучасний
етап якої характеризується відсутністю єдиного підходу до методологічного розмежування понять
судової практики та правотворчості.
Мета статті – визначити роль судової правотворчості у механізмі гарантування та захисту прав
людини.
Методологію дослідження складають загальнонаукові і спеціально-наукові методи наукового
пізнання, зокрема герменевтичний, спеціально-юридичний, структурно-функціональний, а також
методи порівняння, аналізу, синтезу.
Основні результати дослідження. Основоположні права та свободи людини в аспекті їх змісту і значення закладені в Загальній декларації прав людини та Римській конвенції, Міжнародних пактах про права. Визнавши юридичну силу цих міжнародно-правових документів, Україна
розширила і конкретизувала зміст задекларованих ними прав, закріпивши їх невичерпний перелік
у Конституції, у якій також встановила правові гарантії їх реалізації.
Гарантії прав і свобод людини – це конкретні засоби, встановлені задля ефективного здійснення
індивідами своїх суб’єктивних прав і свобод, їх охорони та захисту від правопорушення шляхом
забезпечення кожного рівними правовими можливостями. Реалізація прав і свобод у суспільстві
забезпечується правовими гарантіями, тобто способами, за допомогою яких вони реалізуються,
охороняються, захищаються, поновлюються у випадку порушення [1, с. 27].
Однією із правових гарантій прав і свобод людини є можливість їх судового захисту. Відповідно
до ч. 3 ст. 8 Основного Закону людині гарантується звернення до суду для захисту своїх конституційних прав і свобод безпосередньо на підставі Конституції України. Це означає, що суди не можуть відмовляти у здійсненні правосуддя на підставі відсутності «конкретизуючого законодавства»
або наявності прогалин у законодавстві [2, с. 213–214]. Ця позиція обґрунтована у пп. 1 і 2 Постанови
Пленуму ВСУ від 30 травня 1997 р. № 7 «Про посилення судового захисту прав і свобод людини
та громадянина», згідно з яким, уся діяльність судів має підпорядковуватися захисту прав та свобод.
Отже, визнання сучасною державою людини, її прав і свобод найвищою соціальною цінністю
зумовило необхідність реалізації принципу верховенства права. На думку Я. М. Романюка, завдання щодо забезпечення цього правового ідеалу покладено саме на суди, які повинні ухвалювати
справедливі й обґрунтовані судові рішення з урахуванням вимоги правової визначеності [3, с. 11].
Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) неодноразово звертав увагу національних судів
на те, що цей принцип є одним з фундаментальних складових верховенства права.
Принцип правової визначеності повинен реалізуватися через низку взаємопов’язаних вимог, серед яких: високий рівень законодавчої техніки і передбачуваність законодавчих змін, єдність і узгод
женість судової практики, а найголовніше – непорушність гарантованих прав і свобод людини.
Таким чином, у контексті судового захисту гарантованих прав і свобод людини суди відіграють
роль не тільки механічного правозастосувача, а і з метою запобігання випадкам правової невизначеності, змушені заповнювати прогалини у законодавстві власними правоположеннями. Як слушно зазначає професор С. С. Алексєєв: «Правоположення – це також норма, у будь-якому разі з того
моменту, коли вироблене судами положення починає застосовуватися ними як типізоване рішення
даної життєвої ситуації» [4, с. 59]. Він ототожнює поняття правоположення з правовою позицією,
характеризуючи діяльність конституційних судів пострадянських країн, та вказує на світову тенденцію щодо визнання правотворчої функції судової практики.
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Така діяльність судів, на наш погляд, є людиноцентричною і орієнтованою на захист порушених
прав людини у разі їх недостатнього нормативного врегулювання. Виходячи з позицій забезпечення функціонування правової держави, судді цим самим зберігають або принаймні не підривають
суспільну довіру до судів, рівень якої є на сьогодні невтішно низьким. C. С. Aлексєєв, досліджуючи
проблеми судової практики, дійшов висновку, що наділення вищих судових інстанцій функціями
судового прецеденту є виправданою тенденцією: «…настала пора загалом змінити наше бачення
правосуддя, інтерпретацію його призначення лише як «застосовувача права». Досвід розвинутих
демократичних країн, причому не тільки англо-американської групи, свідчить, що високий рівень
правового розвитку в суспільстві досягається лише тоді, коли суд спирається на Конституцію, закон, загальновизнані права людини, також і створює право» [5, с. 219].
Виходячи з вищевикладеного, ми можемо стверджувати, що суди здатні розширювати межі
здійснення виключної функції правосуддя, а тому їхня правозастосовна діяльність набуває помітних ознак правотворчої. На думку М. І. Козюбри, без елементів правотворчості не може обійтися
також процес судового тлумачення Конституції, законів та інших нормативних актів, яке є такою ж
невід’ємною властивістю правосуддя, як і правотворчість [6, с. 41].
Як справедливо зауважує Я. М. Романюк, формування судової практики, полягає і в правотворчій активності суддів. На думку науковця, це знаходить свій прояв при наявності прогалин у законодавстві і праві, відшуканні правової норми, яку слід застосовувати та виявлення колізій або конкуренції між нормами, при певній дискреції у процесі інтерпретації законодавства [3, с. 12].
На противагу цим концепціям в Україні, що належать до романо-германської правової системи,
юридична доктрина тривалий час категорично заперечувала судову правотворчість. Це пояснювалося порушенням принципу конституційного поділу влади, оскільки суди не повинні втручатися
у правотворчу діяльність, здійснювати яку уповноважений лише парламент. Радянська теорія права
наполягала на тому, що судова практика не є джерелом права, і як наслідок з цього, судді не можуть
бути його творцями.
Тим не менше, як зауважує В. О. Сердюк, виявляється, що правотворча функція судів є абсолютно
сумісною з принципом поділу державної влади [7, с. 92]. Судова влада формує правозастосовну практику у процесі вирішення конкретних спірних правовідносин, що розглядаються в межах загальних
норм закону, не встановлюючи абстрактних загальнообов’язкових норм, на відміну від законодавчої гілки влади [8, с. 92]. Більше того, динамічний розвиток судової практики, за яким об’єктивно
не встигає законодавець, призводить до підвищення актуальності прояву судової правотворчості при
застосуванні принципів природного права, сформованих у практиці ЄСПЛ. Характерних ознак судовій правотворчості надає посилення ролі, зокрема, постанов Великої Палати Верховного Суду.
На відміну від класичного судового прецеденту в англо-саксонській правовій системі, загальний
підхід щодо діяльності судів в країнах романо-германського права зводиться до того, що суд зобов’язаний приймати рішення у чіткій відповідності до норм матеріального права, не посилаючись на попередні судові рішення. На думку О. Ф. Скакун, у країнах континентальної правової сім’ї судова практика відіграє роль допоміжного джерела права. Однак професорка зауважує, що на сьогодні зростає
роль судового прецеденту у правотворчій діяльності держави через появу судових норм-уточнень,
якими стали правоположення судової практики [8, с. 231]. Такі результати діяльності касаційних судів хоча й не є обов’язковими, проте виступають орієнтиром для судів нижчої ланки, що свідчить
про існування судового прецеденту, якому поки що не надали легітимного визнання.
Не варто забувати, що у зв’язку з відсутністю єдиного законодавчого акта «Про нормативноправові акти України», легальне визначення судової практики досі відсутнє. Суддя КСУ Д. Д. Лилак переконаний, що ця проблема може бути вирішена завдяки практичній реалізації суддями принципу верховенства права, який може бути застосований для «вільної суддівської правотворчості»
[9, с. 68]. Професор М. М. Марченко, досліджуючи співвідношення доктринального розуміння
судової практики і прецеденту, дійшов висновку, що «судова практика, будучи самодостатньою
формою суддівського права, водночас має прецедентний, або, що одне й те ж, нормативно-прецедентний характер» [10, с. 110]. Цікаво, що Г. Кельзен теж не заперечував участі суду у правотворенні, хоча вважав «судове рішення продовженням, а не початком створення права» [11, с. 281].
Зауважимо, що судові прецеденти, які походять від ЄСПЛ при вирішенні кожної конкретної
справи, повинні служити джерелом права в Україні. Ми схильні вважати, що визнання національного судового прецеденту обов’язковим джерелом права в Україні є лише питанням часу, врахо-
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вуючи, що зарубіжну судову практику у формі рішень ЄСПЛ уже визнано таким (ч.1 ст.17 Закону
України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»).
На нашу думку, цьому «зволіканню» сприяє ще й недостатньо накопичений судовий досвід, який
пояснюється відносно незначним періодом незалежності України. Справді, українські суди не можуть посилатися у своїх рішеннях на правові позиції радянських судів, революційних судових
органів чи імперських трибуналів. Хоча функціонування кожного з вищезазначених органів було
охоплено одним тільки ХХ століттям. Звичайно, це не може співставлятися з судовою практикою
Великої Британії чи США, накопичення якої тривало протягом набагато більшого історичного
періоду. Окрім того, наділення судів України правом визнавати недійсними норми органів влади, скасовувати їх свідчить на користь того, що суд перестав бути лише органом врегулювання
індивідуальних спорів, а його повноваження стали охоплювати і нормотворчість. Так, академік
Ю. С. Шемшученко серед функцій КСУ виокремлює і законодавчу, яка має місце при негативній
правотворчості та тлумаченні Конституції України [12, c. 54–56].
Рішення Конституційного Суду України про скасування правоположень нормативного акта ім’ям
України породжує нові права і обов’язки учасників суспільних відносин. Негативна правотворчість КСУ полягає у тому, що, скасовуючи одну норму, суд фактично цим самим створює нову.
Нею в майбутній правотворчій діяльності повинні керуватися органи державної влади. Правові позиції КСУ, викладені в мотивувальній частині його рішення, через свою казуальність і процесуальний режим провадження набувають ознак нормативності судового прецеденту, а не нормативно
правового акта [8, с. 440].
Власне правотворча функція судової влади тісно поєднана з правозастосовною та інтерпретаційною. Як зауважує з цього приводу Д. Ю. Хорошковська, роз’яснення, які містяться в постановах
Пленуму Верховного Суду, не є судовими прецедентами в класичному варіанті загального права,
однак це не означає, що вони не є джерелами права, у яких не містяться нові правоположення
[2, с. 127].
Погоджуючись із позицією науковця і на підставі вищевикладеного, ми вважаємо, що для уникнення правової плутанини із фактичним існуванням судового прецеденту і нормативним його запереченням, слід надати право законодавчої ініціативи найвищій судовій інстанції – Верховному
Суду. Це обґрунтовується тим, що Велика Палата Верховного Суду для забезпечення єдності застосування судами норм права здійснює узагальнення судової практики, переглядаючи у касаційному
порядку найбільш складні справи. Таким чином, це орган, який безпосередньо інтерпретує право
та систематизує конкретизацію загальних правових норм. І найголовніше, позиція Великої Палати
Верховного Суду є і повинна бути взірцем юридичної майстерності та орієнтиром для судів нижчих
рівнів у вирішенні майбутніх справ, що дозволить також і розвантажити Верховний Суд через численну кількість аналогічних справ. Тому доцільним видається легітимізувати фактичну діяльність
цього органу, що суттєво прискорить прийняття якісних, нагальних законів, які вирішуватимуть
спірні питання юридичної практики. Оскільки, на наше переконання, законодавець не може вчасно
реагувати на потреби судової практики, на відміну від безпосереднього правозастосувача в особі
найвищої судової інстанції.
На підтвердження цього, найбільш повно розглядає судову правотворчість С. В. Шевчук,
який визначає її як особливий вид правотворчості, що є результатом здійснення судовою владою
правотворчої функції у поєднанні із її правозастосовною та інтерпретаційною у процесі розгляду
конкретних судових справ, що міститься у сформульованих судом у мотивувальній частині рішення правоположеннях, які мають обов’язкову силу не тільки для сторін у справі, але й для інших
суб’єктів права відповідно до закону або в силу принципу ієрархічності судової системи (обов’язковість рішень вищих судів для нижчих) чи в силу їх переконливості при розгляді аналогічних
справ [13, с. 548].
Отже, у нашому розумінні судова правотворчість – це зразкова діяльність органів судової влади
щодо встановлення, зміни або скасування правових норм з метою заповнення прогалин у законодавстві, підвищення юридичної сили підзаконних нормативно-правових актів, усунення суперечностей між джерелами права. Виходячи із сформульованого визначення, можемо виокремити
такі ознаки категорії судової правотворчості: 1) здійснюється судами вищих інстанцій; 2) сприяє
дотриманню принципу правової визначеності; 3) є похідною від основних судових функцій: здійснення правосуддя та правозастосування; 4) поширюється на всіх суб’єктів права; 5) втілюється
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у формі судових правоположень рішень суду; 6) змістом є прийняття нових норм права, скасування
або удосконалення чинних.
Висновки. Непорушність і невідчужуваність природних прав людини часто зумовлює необхідність їх додаткової конкретизації і розширеного тлумачення у межах судового захисту, до якого Конституція гарантує вільний доступ навіть за відсутності спеціальних нормативно-правових
актів, які врегульовують конкретні спірні правовідносини. Це змушує суди, як основні органи,
що здійснюють правосуддя, виходити за межі своїх основних функцій, надаючи своїй правозастосовній та інтерпретаційній діяльності ознак правотворчої.
Визнання судової практики основним джерелом права в Україні автоматично означатиме
визнання судової правотворчості. Наразі суди усіх інстанцій фактично «добудовують» право при
колізіях чи прогалинах у законодавстві, Верховний Суд узагальнює судову практику і сприяє однаковому застосуванню норм права судами, а Конституційний Суд України фактично здійснює негативну нормотворчість, визнаючи неконституційність нормативно-правових актів, що тягне за собою втрату ними чинності. Ця діяльність судових органів України має характер квазіпрецедентної,
інтерпретаційної, правозастосовної і, як наслідок, правотворчої.
Однак, для нормативного визнання обов’язковості судового прецеденту в Україні потрібно підготувати законодавчу базу, накопичити узгоджену і послідовну судову практику, а також забезпечити
своєчасне реагування законодавця на динамічні суспільні явища, які впливають на зміну характеру
правовідносин. Ці процеси може прискорити розширення повноважень найвищої судової інстанції
України, зокрема у частині наділення Верховного Суду правом законодавчої ініціативи. Таке право
Суду може утворити певні ризики, однак перманентний розвиток суспільства зобов’язує державу
відходити від позицій консервативного позитивізму і переймати найкращі світові практики у частині
визнання і регламентації меж судової правотворчості винятково для забезпечення прав людини.
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Линник О. А. Судова правотворчість як важлива гарантія захисту прав людини
Стаття присвячена доктринальному обґрунтуванню категорії «судова правотворчість». Систематичне виявлення недоліків у позитивному праві, а також неузгодженість судової практики в Україні призвело до того, що заповнення прогалин у законодавстві і праві неофіційно увійшло до компетенції судових органів. Це спричинило
появу квазіпрецедентів, які претендують на місце в системі джерел права, зумовило регламентацію меж судового
розсуду при вирішенні справ та відмежування судової практики від судового прецеденту. У статті досліджується
стан їх нормативно-правового регулювання, підходи науковців до їх визначення. Охоплюється питання обов’язковості рішень судів вищих інстанцій для судів нижчих рівнів при розгляді аналогічних справ у майбутньому, а також розглядається проблема визнання національної та міжнародної судової практики джерелом права в Україні.
На підставі аналізу проявів судової правотворчості автором сформульовано власне визначення поняття судової
правотворчості та його ознаки. У статті встановлено роль судової правотворчості як необхідного елементу реалізації верховенства права у механізмі гарантування та захисту прав людини, а також запропоновано шляхи легалізації
на нормативному рівні правотворчої діяльності судів.
Ключові слова: судова правотворчість, прецедент, правоположення, права людини, судова практика, суд.

Lynnyk O. A. Judicial law-making as an Important guarantee of human rights
The article is dedicated to the doctrinal justification of the category of judicial law-making. The systematic identification
of deficiencies in positive law, as well as the inconsistency in Ukrainian case-law, has led to the fact that filling in the gaps
in law and legislation has informally become the competence of the national courts. This has caused the emergence of quasiprecedents claiming a place in the system of sources of law, has led to the regulation of the boundaries of judicial discretion in
the court rulings and the need for the distinction of jurisprudence and judicial precedent. The article investigates the scientists’
approaches to the definitions of new legal forms, comparing controversial points of view about the legal nature of the lawmaking role of judges. The article also focuses on the issue of the binding character of high courts’ decisions to the lower
ones in future similar cases, as well as on the problem of recognition of national and international jurisprudence as a source
of law in Ukraine. Based on the analysis of different forms of judicial law-making and its relationship with the principles
of law, such as rule of law and legal certainty, the author has formulated the definition and the features of the concept
in question. The article defines the role of judicial law-making in the mechanism of guaranteeing and protection of human
rights and proposes new ways of legalization at the normative level of law-making of the courts.
Keywords: judicial law-making, precedent, legal provisions, human rights, case law, court.
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АНТРОПОЛОГІЧНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР
ПРИРОДНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ:
СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку правової науки та демократичного суспільства важливість прав людини не потрібно доводити, адже вони давно визнані основою цивілізаційного прогресу. Однак, незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених дослідженню природних прав людини та встановленню їхньої сутності, ця тема залишається проблемною
з огляду на те, що частина науковців взагалі заперечує існування цієї категорії.
Значні проблеми дослідження природних прав людини обумовленні існуванням різних типів
праворозуміння, зокрема природно-правового та позитивістського. Кожний з них ґрунтується
на різних підходах до розуміння сутності і природи людини, які є протилежними і навіть протистоять один одному. Позитивістський розглядає людину в якості носія певних суспільних функцій
та ролей, а її природою визначає пристосування до владних інститутів шляхом соціалізації та адаптації до соціального середовища. При цьому суспільство розглядається як константа, а людина
як змінна, що повинна пристосовуватись. На такій ідеї формується думка, що суспільство виховує
індивіда, підкоряє його собі, а той, в свою чергу, повинен бути здатним інтегруватись у сформовану
систему цінностей. Звідси походить теза Карла Маркса, що сутністю людини є не абстракт, притаманний окремому індивіду, а сукупність всіх суспільних відносин [1, с. 3].
Виходячи з того, що в силу певних історичних особливостей у вітчизняній правовій науці тривалий період домінував саме позитивістський підхід, традиційним стало виокремлення людини
та її прав як двох окремих феноменів, що існують незалежно один від одного, або як категорій,
між якими існує штучний зв’язок, що створює держава, наділяючи особу певними правами.
Наразі чимало науковців визнають таке тлумачення прав людини помилковим і схиляються
до ідей природно-правового типу праворозуміння. Хоча необхідно зазначити, що його антропологічна основа є малодослідженою та дискусійною у вітчизняній науці. Підхід, що ґрунтується
на антропологічному тлумаченні прав людини, є альтернативним, тому вважаємо за необхідне дослідити його детальніше та обґрунтувати висновки щодо доцільності такого підходу та перспектив
його застосування для розвитку правової науки та правозастосовної діяльності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зацікавленість науковців у дослідженні людського
виміру права зросла лише наприкінці ХХ століття. Виокремлення антропології права як окремої
науки досі є дискусійним питанням в наукових колах. Саме тому дослідження проблеми антропологічного підґрунтя прав людини є несистемним і обмежується окремими доповідями на наукових
конференціях та декількома науковими статтями.
Одним з перших до проблеми походження прав людини звернувся А. В. Поляков, виступивши
на науковій конференції «Права людини: питання теорії та практики» з доповіддю на тему «Антрополого-комунікативне обґрунтування прав людини». Послідовником його ідей став представник
білоруської школи права В. І. Павлов, який присвятив тематиці антропології права чимало наукових
статей, в яких підтримав посткласичну теорію прав людини, що розглядає їх як багатоаспектний феномен, що обумовлюється людськими якостями і не може бути подарованим державою, а формується
в процесі спільної комунікативної діяльності різних суб’єктів [2]. Крім цього, проблемі антропологічного виміру прав людини присвятили наукові праці А. С. Пуховська, В. Я. Пивовар та Н. І. Сатохіна.
Метою статті є дослідження ідей антропологічного обґрунтування природних прав людини,
вивчення сучасного доктринального визначення антропологічного розуміння природних прав людини, обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення цього розуміння в сучасній правовій доктрині, з’ясувати значення такого підходу для юридичної науки та законотворчої і правозастосовної діяльності.
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Основні результати дослідження. Незважаючи на широке визнання прав людини на сучасному етапі у більшості країнах світу, питання обґрунтування саме природних прав людини є одним
з найбільш дискусійних та контраверсійних у теорії та філософії права. Серед існуючих наукових
обґрунтувань природних прав людини можливо виокремити два основних наукових напрямки –
скептичний та антропологічний. В межах першого підходу, в свою чергу, можливо виокремити
онтологічний скептицизм, що полягає у повному запереченні існування природних прав людини.
Як правило, до представників цієї течії належать прихильники позитивізму. Одним із них є Аласдер
Макінтайр, який стверджує, що не існує ніяких природних прав, а віра у них – це те саме, що віра
у відьом чи єдинорога [3, с. 102]. Іншим підходом є гносеологічний скептицизм – заперечення
не самого існування прав людини, а лише можливості їх обґрунтування [4, с. 120].
Інший напрям включає декілька підходів до обґрунтування значущості прав людини, зокрема
і звернення до природного права. Саме на цих ідеях заснована генеза антропологічного підходу
до визначення сутності природних прав людини.
Історично перші спроби обґрунтування прав людини здійснив Арістотель. Стародавній філософ
не зазначав безпосередньо про права людини, однак він сформував прогресивну теорію природного права, на яку згодом спирались філософи доби Просвітництва, обґрунтовуючи концепції невідчужуваних прав людини.
Відповідно до ідей вченого людина є частиною природи. А оскільки майбутнє життя природи як певної цілісності сформульоване вже від початку як сукупність визначених положень, актуалізованих у процесі її формування, то і людські дії спрямовані до цілей, які людина визначає
за допомогою свого розуму як прагнення до «громадського співжиття». Його формою є держава,
що спирається у своїй діяльності на право. Таким чином, держава, як і пов’язане з нею право,
одночасно постають з людської природи [5, с. 384-385]. Важливо звернути увагу на те, що Арістотель, опираючись на антропологічні властивості людей, доводив природність стану рабства.
Зрозуміло, що в сучасних умовах, коли одним із визначальних постулатів є рівність всіх людей,
така ідея повністю втратила свою актуальність.
Наступним етапом антропологічного обґрунтування природних прав людини стала теологічна (християнська) теорія, відповідно до якої кожна людина має душу, пов’язану з Богом і тому
є носієм абсолютної цінності – людської гідності, яка і є підставою наявності в людини священних
та невідчужуваних прав.
У Новий час уявлення про права обумовлюються вже не створенням людей «за образом і подобою божою», а самою природою людей, зокрема розумною природою. Для пояснення виникнення
держави і права Томас Гоббс і Джон Локк використовують конструкцію суспільного договору, а невід’ємні права людини виводять з «природного стану» (винесеного за межі історії абстрактного
дополітичного минулого) як низку атрибутів, що складають буття людини як таке. З точки зору
такого підходу, права людини – це те, що людина має вже тому, що вона є людиною [4, с. 121].
Однак така ідея є недосконалою через відсутність єдиного визначення поняття «природа людини»
та складових частин, що передбачаються нею, і неможливість дати таке визначення.
Спробував подолати цю недосконалість Іммануїл Кант, запропонувавши теорію, відповідно
до якої права людини не походять з природи, а протиставляються їй, входячи до сфери належного.
За І. Кантом, на відміну від світу природи, у якому панує необхідність, людина належить до світу
свободи, володіє власною волею та автономією особистості, здатністю і можливістю встановлювати для себе норми належного і слідувати їм без зовнішнього примусу.
Далі ідеї антропологічного виміру прав людини знайшли свій вияв у «теорії інтересу» та «теорії
волі». «Теорія інтересу» виходить з тези про те, що головне призначення прав людини полягає в захисті певних фундаментальних людських інтересів. Ідеться про соціальні та біологічні передумови
гідного людського існування, як-от інтерес до особистої безпеки [4, с. 122-123]. Ця теорія також не
вирішує проблему обґрунтування прав, оскільки викликає чимало запитань, на які науковці так і не
змогли дати обґрунтованої відповіді.
«Теорія волі» обґрунтовує права людини через єдину, однак визначальну характеристику людини – здатність до свободи. Відповідно, всі права людини походять від єдиного конститутивного права. Послідовники теорії волі прагнуть обґрунтувати права людини як такі, що ґрунтуються
на автономії особистості та її здатності до самостійних дій [4, с. 123-124]. Недолік цієї ідеї полягає
в тому, що основною підставою існування прав людини є її здатність до власних автономних дій,
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однак незрозуміло, що у такому випадку відбувається з людьми, які в силу певних фізичних особливостей не здатні вчиняти дії самостійно або не можуть усвідомлювати їхнє значення.
Для сучасної юридичної науки важливою є ідея, запропонована А. В. Поляковим про те, що
жодний з існуючих підходів класичної юридичної науки до розуміння зв’язку людини та її прав не
можуть задовольнити потреби сучасної юридичної науки та практики, оскільки так чи інакше «відривають» права людини від її особистості. Вчений пропонує новий підхід, розроблений в межах
посткласичної юридичної науки, звертаючи увагу на антропологічні константи, які обумовлюють
природу людини і вони нерозривно пов’язані з відкритістю людини до світу. Вихідним елементом
у становленні людини, таким чином, виступає комунікація, але не просто процес передачі інформації один одному, а інформаційна взаємодія, в ході якої відбувається соціальна адаптація особи [2].
Виходячи з вищезазначеного, вважаємо доцільною думку А. Л. Никифорова про те, що філософський аналіз суспільства з метою пошуку відповіді на антропологічне питання є аналізом людини як
відображення певних властивостей відповідного соціуму [6, с. 102-103].
На нашу думку, визначення антропологічної основи прав людини слід здійснювати з двох позицій:
1) з позиції особи як автономного індивіда та особливостей, притаманних їй незалежно від соціального середовища. Проте необхідно не забувати про той факт, що значною мірою особистість
формується під впливом соціального середовища, в якому зростає. Це обумовлює правомірність
висновку, що антропологічну основу природних прав людини складає прагнення окремої особи
зберегти своє індивідуальне «я», а також бажання кожного забезпечити гідні умови існування.
Це можливо лише за відмови від насильства та існування дієвих механізмів забезпечення поваги
до інтересів індивідів;
2) з позиції суспільства, сукупності осіб. Однак в цьому випадку необхідно звернути увагу на
застереження, що людина повинна розглядатись як важливий невід’ємний елемент соціуму, наділений індивідуальними особливостями, завдяки чому здійснює свій вплив, існує автономно, забезпечує функціонування суспільства як єдиного злагодженого механізму, але при цьому не розчиняється в цьому об’єднанні людей. Антропологічний вимір полягає у тому, що кожний індивід по суті
є зацікавленим у створенні правових норм, що забезпечили б його існування в межах соціуму,
захист від посягань на сферу його інтересів, а також встановлювали межі втручання суспільства
та держави у його приватне життя.
У наш час антропологічна основа природних прав людини зумовлює їхню загальність та належність абсолютно всім людям, незалежно від походження, раси, гендеру, оскільки будь-яка особа
повинна існувати в межах соціального простору і кожен має потребу у цих правах. Вартою уваги є думка про те, що антропологічне обґрунтування прав людини впродовж різних історичних
періодів використовується людиною для того ж таки обмеження прав та правового обґрунтування
дискримінації [7, с. 169]. Хоча висловлена теза, на перший погляд, поєднує у собі взаємовиключні
положення, ретроспективний аналіз розвитку людства та етапів становлення прав людини доводить її достовірність.
Варто зазначити, що особливістю природних прав людини є не лише те, що вони належать
їй від народження, але і те, що людина не може бути позбавлена цих прав. Ця ідея закріплюється
в основних міжнародних актах, присвячених правам людини, зокрема у Загальній декларації прав
людини 1948 р. у статті 30 говориться: «Ніщо у цій Декларації не може бути витлумачено як надання будь-якій державі, групі осіб або окремим особам права займатися будь-якою діяльністю
або вчиняти дії, спрямовані на знищення прав і свобод, викладених у цій Декларації» [8].
Виходячи з викладеного, можливо дійти висновку, що антропологічне обґрунтування прав людини залежить від правової культури, що склалась у конкретний історичний період та в певній
державі, від правових та культурних цінностей. Тому важко повірити у поширену сьогодні тезу
про те, що природні права людини є незмінними, адже, як засвідчує історичний досвід, тільки-но
змінюється домінуючий напрям розвитку правової думки, варто очікувати змін і в сфері прав людини, зокрема в тлумаченні окремих прав. Так, природним правом людини є право на життя. Тривалий час вважалось, що ніхто не може бути позбавлений життя, інакше ніж на виконання смертного
вироку суду, винесеного після визнання винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке
покарання. Від цього особистого права неможливо було відмовитись. Однак впродовж останніх
років це право почало зазнавати змін і тепер в ряді країн воно включає в себе правомочність особи
на добровільне вкорочення життя, що не є самогубством (мова про активну евтаназію).
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Висновки. Обґрунтування природних прав людини є одним з найбільш дискусійних та контраверсійних питань теорії та філософії права. Одним з важливих підходів до вирішення цієї проблеми
у доктрині є дослідження сутності прав людини з позицій відносно нової науки – антропології права.
При визначенні антропологічної основи природних прав людини важливо виходити з того,
що не існує єдиного визначення поняття «природа людини», тому є некоректним формулювання,
що права людини випливають з її природи.
При дослідженні цього питання необхідно виходити з того, що антропологію можливо поділити на мінімальну та максимальну. Максимальна наголошує на здатності людини до змін і реформаторства. Друга – на необхідності людини залишатися самою собою. Максимальна антропологія намагається з’ясувати, що є оптимальною формою буття людини, вона орієнтується на
образ людини в піднесеному сенсі, але, як правило, виявляється байдужою до права і прав людини.
Мінімальна антропологія відмовляється від телеології, тобто від вчення про цільове призначення людини. Те, якою повинна бути людина, залежить від її рішення. Власне людина визначається
по мінімальних умовах того, що необхідно людині, що робить людину людиною. Саме такий зміст
надає правам людини французький філософ Андре Глюксман: «Ідея прав людини знаходить свій
визначений контур не тому, що ми знаємо, якою повинна бути ідеальна людина, якою вона повинна
бути по природі. Ні, ідея прав людини знаходить визначеність тому, що ми дуже добре уявляємо
собі, чим людина не повинна бути...» [9, с. 151].
Підсумовуючи, зазначимо, що наукову дискусію з приводу обґрунтування природних прав людини навряд чи можливо вважати завершеною, оскільки вона обумовлена складністю та багатогранністю самої категорії права людини. Саме тому неможливо, спираючись лише на один підхід,
об’єктивно визначити сутність та природу прав людини. Вважаємо, що антропологічний вимір
прав людини є перспективним для подальшого, більш поглибленого вивчення, оскільки забезпечує
дослідження сутності прав людини без відриву від особи-носія цих прав, що безумовно є перевагою такого підходу, порівняно з тими, що штучно відокремлюють права від людини і доводять,
що останні можуть мати окреме джерело походження.
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Опішняк С. О. Антропологічно-правовий вимір природних прав людини: становлення та сучасний
стан
У статті досліджено становлення ідей антропологічного обґрунтування природних прав людини, вивчено сучасне доктринальне визначення антропологічного розуміння природних прав людини, обґрунтовано пропозиції
щодо вдосконалення цього розуміння в сучасній правовій доктрині.
Аналізується становлення ідей антропологічного обґрунтування природних прав людини. На основі цього
встановлено, що кожний з існуючих підходів до антропологічного обґрунтування має недоліки, які обумовлені
багатогранністю категорії права людини.
Пропонується визначати антропологічну основу прав людини на двох рівнях: 1) з позиції особи як автономного
індивіда та особливостей, притаманних їй незалежно від соціального середовища. Антропологічну основу природних прав людини складає прагнення окремої особи зберегти своє індивідуальне «я», а також бажання кожного
забезпечити гідні умови існування; 2) з позиції суспільства, сукупності осіб, адже кожний індивід є зацікавленим
у створенні правових норм, що забезпечили б його існування в межах соціуму, захист від посягань на сферу його
інтересів, встановлювали межі втручання суспільства та держави у приватне життя.
Обґрунтовано, що антропологічний вимір прав людини залежить від правової культури, що склалась у конкретний історичний період та в певній державі, від правових та культурних цінностей.
Ключові слова: антропологічний вимір, природні права людини, природно-правовий тип праворозуміння, сутність прав людини.

Opishniak S. O. Anthropological and legal basis of natural human rights: incipience and current state
The conceptions of the anthropological bases of natural human rights and current views of scientists, are investigated
in this paper. The ideas how to improve the anthropological conception of natural human rights are offered in this paper.
Fundamental theories of origin of natural human rights, which contain the anthropological approach to understanding
the concept of human rights, and their incipience are analysed. It is ascertained, that every of existing approaches
to anthropological understanding the concept of natural human rights has some disadvantages, caused by the multiform
of the category «human rights».
The purpose of this scientific paper is to investigate the conceptions of the anthropological bases of natural human rights
and current views of scientists, to offer the ideas how to improve the anthropological conception of natural human rights.
It is offered to determine the anthropological basis of natural human rights on two points: 1) from the position
of a single individual and peculiarities, which are inherent to a person regardless of social environment. Anthropological
basis consists in aspiration of every single person for keeping the individuality and providing the worthy living conditions;
2) from the position of society, because every individual has an interest in setting up of some legal rules, which would
improve the quality of living within society, protect the private life from infringement, establish the boundaries of sphere
in which society and state may interfere.
It is proved that anthropological and legal basis of natural human rights depends on legal culture, that is formed during
the certain historical period in a definite country. It is ascertained, that the assertion that natural human rights are invariable,
can be considered as erroneous, because the interpretation of the basic human rights is changing together with the changing
of direction of legal conception.
The issue that anthropological basis of human rights can be used to restrict some rights is considered. It is reasoned
that it is important to take into consideration during the determination the anthropological basis of natural human rights,
that definition of human nature does not exist. It is considered that anthropological and legal basis of natural human rights
is perspective field for further researches, because scientific discussion about the origin and essence of human rights is not
complete. It is proved that it is impossible to make an impartial determination of the essentiality of the human rights only
on the base on one scientific approach, due to the versatility of the category human rights.
Keywords: anthropological basis, natural human rights, natural legal understanding, essentiality of the human rights.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТВАРИН
ВІД ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ:
ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ТА СУЧАСНІСТЬ
Постановка проблеми. Вирішення питань у площині інституту відповідальності за жорстоке поводження з тваринами є надзвичайно актуальним. У сучасному світі тварини розглядаються не лише як власність особи, а й як члени родини. Люди закликають до гуманного ставлення
до тварин: як свійських, так і диких. До того ж під гуманним ставленням, як правило, розуміють
дії людини, не пов’язані із самообороною, що спричиняють біль, мучення, страждання тварині.
Жорстокістю може бути і бездіяльність, наприклад, залишення в небезпеці або порушення умов
утримання тварин, залишення без догляду тощо. Історія розвитку та регулювання відповідних питань заслуговує окремої уваги.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Так, австрійський філософ Пітер Сінгер, викладаючи короткий огляд розвитку наукових підходів до правового статусу тварин, звернувся до праці
Рене Декарта «Роздуми щодо першої філософії» (1641 р.). У ній автор досліджував механістичну
теорію всесвіту. Р. Декарт вважав, що у світі є два види об’єктів – матеріальні та об’єкти душі. Тварин він відносив до першої групи. У праці це сформульовано так: «Вони (тварини) ... не відчувають
ні задоволення, ні болю, ні взагалі нічого. Хоча вони пронизливо кричать, коли їх ріжуть ножем,
і корчаться в своїх зусиллях уникнути контакту з розпеченим залізом, це нічого не означає» [15, с. 14].
До того ж П. Сінгер у праці «Звільнення тварин» зазначає, що ідеї Р. Декарта загалом відображали тогочасне суспільне розуміння статусу тварин [15].
До того ж зазначений підхід зберігався протягом тривалого часу. І лише на початку ХХ століття
розуміння статусу тварин почало зазнавати змін.
Так, у 1903 році російський вчений П. В. Безобразов підготував комплексну монографію
«Про права тварин». У ній автор зазначає таке: «У боротьбі проти злих почуттів і злих дій слід
вдаватися тільки до одного засобу – до розвитку і посилення гуманності, розуміючи це слово в найширшому сенсі. Під гуманністю (через брак поки що іншого виразу) треба розуміти любов і співчуття до всього живого, до людей і тварин» [14, с. 15]. Згодом зазначені наукові підходи набули
широкої підтримки у розвинених демократичних, правових державах.
Основні результати досліджень. Першою державою, в якій на законодавчому рівні визначено
питання відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, стала Великобританія. У 1966 році
було прийнято законодавчий акт під назвою Animal Welfare Act (AWA). Згодом відповідні норми
було закріплено у таких державах, як Канада, Південно-Африканська Республіка та Австралія.
У 1930 році в Сполучених Штатах Америки також було ухвалено відповідний закон. У 1833–
1840 роках відповідні нормативні акти прийнято у Німеччині, Швейцарії та у Скандинавських
країнах. Нігерія, Судан, Афганістан, Коста-Ріка, Киргизстан та інші держави вже мають закони
для захисту тварин від жорстокого поводження.
На рівні міжнародного законодавства питання відповідальності за жорстоке поводження з тваринами урегульовано з 60-х років ХХ століття. Європейською спільнотою ухвалено п’ять основних
конвенцій: Європейська конвенція про захист тварин під час міжнародного перевезення (1968 р.)
[10], Європейська конвенція про захист тварин, що утримуються на фермах (1976 р.) [11], Європейська конвенція про захист тварин, призначених до забою (1979 р.) [12], Європейська конвенція
про захист хребетних тварин, що використовуються для експериментів та інших наукових цілей
(1986 р.) [13], Європейська конвенція про захист домашніх тварин (1987 р.) [1].
Положення міжнародних правових актів стали підґрунтям для урегулювання відповідних питань і в Україні.
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Так, 21 лютого 2006 року ухвалено Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» [5]. Крім того, в Україні діють й інші норми, якими регулюються суспільні відносини у сфері
поводження з тваринами: Цивільний кодекс України (ст. 180. Тварини. 340. Бездоглядна домашня
тварина. Ст. 341. Набуття права власності на бездоглядну тварину, ст. 342. Відшкодування витрат на
утримання бездоглядної домашньої тварини та виплата винагороди [16], Кодекс України про адмі
ністративні правопорушення (cтаття 50. Порушення права державної власності на тваринний світ,
cтаття 85. Порушення правил використання об’єктів тваринного світу, cтаття 85-1. Виготовлення, збут, зберігання чи реклама заборонених знарядь добування (збирання) об’єктів тваринного
або рослинного світу, cтаття 87. Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів
міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин, cтаття 88. Незаконне вивезення
з України і ввезення на її територію об’єктів тваринного і рослинного світу, cтаття 88-1. Порушення
порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких
тварин у неволі або в напіввільних умовах, cтаття 89. Жорстоке поводження з тваринами, cтаття 90.
Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України,
cтаття 107-1. Порушення законодавства про племінну справу у тваринництві, cтаття 107-2. Порушення вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин), Кримінальний кодекс України (стаття 248. Незаконне полювання, cтаття 299. Жорстоке поводження з тваринами; кримінальна
відповідальність за злочини, які своїм наслідком мають масову загибель тварин, cтаття 249. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, cтаття 250. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів, cтаття 441. Екоцид) [17].
Окрему увагу слід звернути на визначення основних понять у вказаних нормативних актах. Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» тварини – біологічні об’єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, зокрема домашня
і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові. Цією ж нормою визначено поняття диких
тварин – це тварини, природним середовищем існування яких є дика природа, зокрема ті, які перебувають у неволі чи напіввільних умовах. Домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також
тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб
у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин
з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі. У свою
чергу сільськогосподарські тварини визначено як такі, що утримуються та розводяться людиною
для отримання продуктів і сировини тваринного походження. Безпритульні тварини – це домашні
тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини. Також законодавець визначив поняття «експериментальна
тварина» – тварина, що використовується для проведення наукових дослідів, експериментів.
Слід зазначити, що з прийняттям Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» сформовано відносно злагоджену систему правових норм у сфері утримання тварин в Україні,
захисту їх від жорстокого поводження. До прийняття вказаного Закону на законодавчому рівні
ці питання не регулювалися, за винятком норм цивільного права, а також норм про кримінальну
та адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.
Так, тварини є об’єктом цивільного права та можуть бути предметом різних правочинів: їх можна продати, купити, дарувати (ст. 120 ЦК України). Водночас, тварини – це живі істоти, які мають
свої природні потреби у їжі, воді, контакті із собі подібними. Як і людина, відчувають біль, страждання, мають інтелект. У зв’язку з цим на законодавчому рівні встановлені норми, які регулюють
порядок використання та вимоги до утримання тварин, вимоги щодо охорони їхніх оселищ та попередження зникнення різних видів тварин тощо, в основі більшості з яких закладені принципи
гуманності та захисту тварин від жорстокого поводження.
З огляду на зазначене в Україні встановлено кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Так, статтею 299 Жорстоке поводження з тваринами КК України передбачено,
що жорстоке поводження з тваринами, які відносяться до хребетних, зокрема з безпритульними
тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також нацьковування тварин одна на одну чи інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, публічні
заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій – караються арештом на строк до шести
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місяців або обмеженням волі на строк до трьох років. При цьому ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, – караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти
років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Дії, передбачені частинами першою
або другою цієї статті, вчинені з особливою жорстокістю або у присутності малолітнього чи неповнолітнього, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб, або вчинені активним способом, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років [4].
Коментуючи цю статтю, слід зазначити, що знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене з хуліганських мотивів, а також нацьковування цих тварин одна на одну, вчинене
з хуліганських чи корисливих мотивів, чи у присутності неповнолітніх, становить склад злочину,
передбаченого статтею 299 КК України. Знущання має місце у разі вчинення діяння, що завдає
тварині істотного болю, страждання, має характер мучення. Ознакою злочинного знущання є застосування жорстоких методів вчинення, тобто таких, які вчиняються особливо болючими способами, шляхом заподіяння травм, переломів кінцівок, калічення, термічного чи хімічного впливу,
застосування отрути, позбавлення води, корму тощо. Для кваліфікації злочину немає значення,
вчиняються такі дії щодо власних тварин чи до безпритульних. Суб’єктом цього злочину може бути
будь-яка особа, яка досягла 16-річного віку.
Частиною 2 ст. 299 КК України передбачено відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, вчинене в присутності малолітнього. Наявність цієї кваліфікуючої ознаки припускає,
що зазначені в законі діяння вчиняються в тому місці, де присутні одна чи кілька осіб, які не досягли 14-річного віку.
Висновки. Отже, в Україні вже передбачено певні механізми щодо захисту тварин. Водночас, на жаль, нинішнє законодавство не відповідає європейським стандартам. До прикладу, у більшості європейських країн законодавство передбачає досить великі штрафи. Наприклад, в Італії –
до 160 тисяч євро, у Франції – 30 тисяч євро, у Великій Британії – 20 тисяч фунтів стерлінгів.
На сьогодні КК України передбачено штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян
або арешт до шести місяців.
У цьому контексті варто звернути увагу на наявність величезної кількості випадків жорстокого
поводження з тваринами в Україні, що мають місце як з боку приватних осіб, так і органів місцевого самоврядування. До того ж значна частина таких правопорушень у сфері жорстокого поводження з тваринами залишається безкарною. Жорстоке поводження з тваринами не лише завдає болю
та страждання самим тваринам, але й значно шкодить суспільній моралі, і тому це діяння становить
суспільну небезпеку. Ця небезпека полягає у тому, що жорстокість по відношенню до тварин в результаті може стати нормою поведінки, поширитися і на взаємини між людьми.
Отже, слід розглянути можливість щодо суттєвого посилення контролю над власниками тварин,
а також збільшити санкції за правопорушення у цій сфері.
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Панасюк О. А. Відповідальність у сфері захисту тварин від жорстокого поводження: історичний
контекст та сучасність
У статті розглянуто питання захисту тварин від жорстокого поводження, узагальнені наукові підходи історико
правового аспекту становлення та розвитку цього інституту відповідальності, проведений порівняльний аналіз
сучасності з історичним минулим. Охарактеризований сучасний стан правового регулювання кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.
Ключові слова: жорстоке поводження з тваринами, відповідальність, тварини, законодавство.

Panasiuk О. A. The law about animal’s protection from cruelty: historical and modern issues
The article deals with the protection of animals from ill-treatment, generalizes the scientific approaches of the historical
and legal aspect of the formation and development of responsibility, conducts a comparative analysis of the present with
the historical past. The legal regulation of criminal liability for animal cruelty is characterized. The sanctions and the list
of legislation governing this issue are outlined.
Solve issues in the area oj the institution of responsibility for animal cruelty is extremely important. In today`s world,
animals are considered not only as property of a person, but also as family members. People call for human treatment
of animals, both domestic and wild. In addition, humane treatment is usually understood as actions of a person not related
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to self-defense, causing pain, torment, suffering to the animal. Violence can also be inaction, such as leaving in danger
or violating the conditions of keeping animals, leaving without care, and so on. The history of development and regulation
of relevant issues deserves special attention.
At the level of international law, the issue of liability for animal cruelty has been regulated since the 1960s. The European
Community has adopted five main conventions: the European Convention for the Protection of Animals in International
Transport (1968), the European Convention for the Protection of Animals kept on Farms (1976), the European Convention
for the Protection of Animals intended for Slaughter ), the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals
Used for Experimental and Other Scientific Purposes (1986), the European Convention for the Protection of Pets (1987).
The provisions of international legal acts have become the basis for the settlement of relevant issues in Ukraine as well.
Keywords: animal abuse, liability, penalties, animals, legislation.
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СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА:
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ
Постановка проблеми. У загальній системі прав і свобод сучасної людини особливе місце займають соціальні права, які покликані забезпечити кожній особистості справедливе та гідне життя,
створити умови для її належного фізичного та соціального існування, здійснення нею громадської
та професійної діяльності тощо. Кожна людина щоденно реалізує або принаймні прагне реалізувати хоча б одне соціальне право, гарантоване їй демократичною правовою державою. Мова йде,
зокрема, про такі важливі соціальні права, як право на освіту, право на працю, право на охорону
здоров’я, право на відпочинок, право на житло, право на гідну та своєчасну заробітну плату тощо.
Водночас, незважаючи на надзвичайно важливе значення гарантування соціальних прав
для кожного індивіда, а також офіційне нормативно-правове закріплення механізмів їх реалізації
та захисту, актуальною проблемою на сьогодні все ще продовжує залишатися відсутність загальноприйнятого підходу до їх розуміння та структури, що не може не впливати на процес формування
та реалізації ефективної соціальної політики в державі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слід відзначити, що соціальні права людини вже
стали предметом наукових інтересів значної кількості українських та зарубіжних вчених, серед
яких: С. Бобровник, О. Богініч, Р. Дворкін, О. Лукашова, Г. Мальцев, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, О. Скрипнюк, Ю. Шемшученко та інші. Незважаючи на це, реалії сьогодення, які мають
місце у сфері формування та реалізації соціальної політики в демократичних державах, зокрема,
в Україні, переконливо свідчать про необхідність продовження здійснення наукових пошуків, спрямованих, серед іншого, як на визначення чіткого розуміння природи соціальних прав та їх структури, так і на аналіз змісту їх окремих різновидів.
Метою цієї статті є визначення місця та ролі характеру взаємозв’язку та взаємообумовленості
соціальних прав та соціальної політики.
Виклад основного матеріалу. Серед найбільш гострих тем сьогодення, безумовно, ті, що спрямовані на захист прав, свобод і законних інтересів людини. Не останню роль і в цих процесах, і у відповідних публікаціях відіграє соціальна політика. На жаль, попри всі намагання наукової спільноти
запропонувати дієві механізми «одужання суспільства» ситуація в усіх сферах життєдіяльності людини залишається вкрай складною. Не претендуючи на остаточне, або хоча б наближене до такого
вирішення цього питання, спробуємо розпочати з «азів», – отже, звернемося до доктрини.
Відомо, що термін «соціальний» в латинській мові означає «загальний, суспільний», тобто
відноситься до життя людей в суспільстві. Тому «соціальною» в найширшому сенсі цього слова
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є будь-яка держава, як продукт суспільного розвитку. Однак в даному випадку під «соціальною
державою» мається на увазі держава, що володіє особливими якостями і функціями.
Існування і діяльність соціальної держави тісно пов’язані з такими суспільними явищами,
як демократія, громадянське суспільство, правова держава, свобода і рівність, права людини, справедливість тощо.
Ідея соціальної державності сформувалася в кінці ХІХ – на початку ХХ століття як результат об’єктивних соціально-економічних процесів, що відбуваються в житті суспільства, коли колізують два найважливіші принципи – принцип свободи і принцип рівності. Теоретично склалося
два підходи до співвідношення цих принципів. Адам Сміт, Джон Стюарт Мілль, Бенжамін Констан, Джон Локк тощо відстоювали теорію індивідуальної свободи людини, визначаючи основним
обов’язком держави охороняти цю свободу від будь-якого втручання, в тому числі і від втручання
самої держави. При цьому вони розуміли, що в кінцевому рахунку така свобода може призвести до
нерівності, однак вважали свободу найвищою цінністю. Інший підхід уособлює Жан-Жак Руссо,
який, не заперечуючи значення індивідуальної свободи, вважав, що всі повинні бути підпорядковані принципу рівності, забезпечувати – завдання держави.
Надалі ідея соціальної держави починає отримувати все більше визнання, втілюватися на практиці і в конституціях сучасних держав. Вперше держава була визнана як соціальна в Конституції
ФРН 1949 р. Так чи інакше, принцип соціальності виражений в конституціях Франції, Італії, Португалії, Туреччини, Іспанії, Греції, Нідерландів, Данії, Швеції, Японії та інших держав. Велике значення для теорії і практики соціальної держави мало вчення англійського економіста Джона Мейнарда Кейнса (1883-1946), під впливом поглядів якого сформувалася концепція держави загального
благоденства, яка виходить із (зростання) соціальної функції держави.
Соціальна держава формується в умовах демократії, громадянського суспільства і має бути правовою в сучасному розумінні цього значення і характеристик. В даний час правова держава повинна бути соціальною, а соціальна держава не може не бути правовою.
Теорія і практика правової держави, як уже зазначалося, передували ідеї і практичному втіленні
держави соціальної, і їх можна розглядати як певні етапи в розвитку суспільства. Розвиток соціальної держави, а відтак належного виконання завдань соціальної політики неможливо забезпечити,
якщо не поставити в центр уваги людину, створення умов для її всебічного, у тому числі морального, розвитку і самореалізації. Адже досвід країн Європи свідчить, що демократичні перетворення
в державі неможливі, якщо вони не мають духовних вимірів, орієнтованих на обов’язкове врахування приватних інтересів людини і громадянина та їх гармонізацію із суспільними інтересами.
Витоки соціальної політики держави знаходяться в далекому минулому і мають непересічне
значення сьогодні. Зрозуміло, про соціальну державу як особливу політико-правову реальність
можна говорити лише тоді, коли соціально орієнтована політика фактично стає основним напрямом її діяльності і поширюється на широке коло об’єктів. Крім того, соціальною може бути тільки
держава, що має високий рівень економічного розвитку, причому в структурі економіки має бути
врахована соціальна орієнтація держави. Як вважають деякі вчені, момент реального виникнення
соціальних держав слід віднести до шістдесятих років двадцятого століття. У кожній же конкретній
країні первинна стадія формування соціальної держави пов’язується зі встановленням відповідальності держави за надання кожному громадянину прожиткового мінімуму, що в подальшому трансформується в обов’язок держави забезпечити кожному громадянину гідний рівень життя, а отже –
відповідальність держави перед громадянським суспільством та людиною.
Крім того, слід враховувати, що проведення державою соціально орієнтованої політики є нелегкою справою, що передбачає необхідність враховувати суперечливі складні фактори. Соціальна держава має постійно налагоджувати баланс між свободою ринкової економіки і необхідністю
впливати на розподільчі процеси з метою досягнення соціальної справедливості, нівелювання соціальної нерівності.
У сучасній літературі справедливо відзначається, що вітчизняний та зарубіжний науковий досвід накопичив достатньо великий обсяг визначень соціальної політики, які умовно можна поділити на п’ять відносно самостійних груп, а саме:
1) перша група дослідників при визначенні поняття «соціальна політика» виходить із ототожнення
соціального і суспільного. Як наслідок, соціальна політика розглядається як суспільні дії по вирішенню загальних проблем з метою сприяння досягненню цілей розвитку суспільства в цілому;
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2) в основу другої групи підходів до розуміння сутності соціальної політики покладаються соціально-трудові відносини, які є предметом її безпосереднього впливу;
3) третя група концепцій розглядає соціальну політику як різновид діяльності, спрямованої насамперед на соціально вразливі верстви населення, зокрема, на непрацездатних, пенсіонерів, інвалідів тощо. Основною метою соціальної політики є забезпечення таким громадянам мінімально
гідного рівня задоволення їх потреб, мінімально необхідного рівня благополуччя;
4) четверта група концепцій розглядає соціальну політику насамперед як інструмент, що пом’якшує негативні прояви індивідуальної та соціальної нерівності, зокрема, шляхом запровадження
відповідної системи перерозподільних заходів;
5) п’ята група підходів виходить з принципів соціальної справедливості та соціального партнерства як базових цінностей сучасного громадянського суспільства і соціальної держави.
Слід зазначити, що всі наведені вище підходи до розуміння сутності соціальної політики заслуговують певної уваги, оскільки кожен з них відображає принаймні окрему частину соціальної
сфери життя суспільства.
Водночас, при формулюванні визначення поняття «соціальна політика» в контексті сучасних умов
розвитку людства потрібно застосовувати системний підхід, який дає змогу: 1) по-перше, проаналізувати всі або переважну більшість складових соціальної сфери життя суспільства і держави, які вже не
можуть обмежуватися, наприклад, окремою категорією громадян або окремим характером їх діяльності; 2) по-друге, визначити не один, а щонайменше декілька напрямів удосконалення соціальної
політики в цілому, втілення у суспільну практику яких надасть можливість консолідувати суспільство
навколо тих загальних та пріоритетних завдань, які перед ним ставляться. Зокрема, варто погодитися
з думкою В. Бульби, який зазначає, що соціальна сфера життя відбиває трудові відносини, у процесі
яких розкриваються основні здібності індивідів, а також численні нетрудові відносини людей – у вільний час, на відпочинку, у спілкуванні й пізнавальній діяльності, а також ті, що пов’язані з відтворенням й реалізацією потенціалу особистості. Дійсно, у високорозвиненому суспільстві соціальна сфера
обіймає життєвий простір, що постійно збільшується, особливо в сучасних реаліях науково-технологічного прогресу. У таких умовах з’являються ширші можливості для розвитку всебічних здібностей
людини у праці, пізнанні, спілкуванні, інших формах життєдіяльності.
Враховуючи це, потрібно констатувати, що належне забезпечення соціальної політики обов’язково передбачає здійснення відповідних реформаторських дій у різних сферах і галузях суспільного життя, які в більшій або меншій мірі є дотичними до соціальної сфери. Зокрема, слід погодитися, що можна визначити такі пріоритети соціальної політики держави за сферами життєдіяльності
суспільства, а саме:
1) у політичній сфері – проведення адміністративної реформи; розвиток інститутів громадянського суспільства;
2) у правовій сфері – розробка дієвих механізмів реалізації соціальних прав і свобод людини;
сприяння розвитку соціального партнерства й договірного регулювання соціально-трудових відносин, удосконалення процедури укладення колективних договорів і угод та контролю за їх виконанням;
3) в економічній сфері – створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової
економіки, забезпечення збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів; становлення
й утвердження інноваційної моделі розвитку, збереження та підвищення науково-технічного потенціалу; ліквідація або, щонайменше, мінімізація так званого «прихованого» безробіття, проведення
політики продуктивної зайнятості;
4) у соціальній сфері – наближення реальних можливостей соціального захисту до потреб працівників; економічне стимулювання суб’єктів соціально-трудових відносин до створення безпечних, сприятливих умов праці; зростання спрямованих на розвиток людини соціальних інвестицій;
5) у демографічній сфері – створення умов для розширення відтворення людського потенціалу;
забезпечення рівних можливостей для підтримки здоров’я, збереження трудового потенціалу; формування нормативно-правової бази стимулювання здорового способу життя;
6) у сфері екології – створення надійних гарантій екологічної безпеки, забезпечення охорони
довкілля, застосування дієвих інструментів для відтворення і раціонального використання природних ресурсів; впровадження у виробництво сучасних ресурсозберігаючих, екологічно безпечних
технологій, практики утилізації відходів; впровадження дієвих заходів зниження негативного впливу екологічної глобалізації на стан навколишнього середовища; поліпшення екологічної освіти,
відповідальності суспільства за результати господарської діяльності в екологічній сфері;
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7) у сфері духовності – збереження, примноження національних культурно-історичних традицій; виховання толерантної людини демократичного світогляду, яка поважає права інших, традиції,
культури народів світу.
Висновки. Отже, можемо стверджувати, що якісне реформування соціальної сфери життя суспільства і держави не може обмежуватися, наприклад, «точковими» змінами до так званого соціального законодавства, а передбачає необхідність здійснення системного впливу на більшість
важливих сфер суспільного життя, у тому числі, на правову та політичну. Такий підхід, на нашу
думку, надасть можливість не виділяти один із пріоритетів при виборі відповідної моделі соціальної держави, а органічно їх поєднати між собою, оскільки реалізація одного з них «a priori» передбачає необхідність реалізації всіх інших. Зокрема, при виокремленні у якості пріоритетної функції
соціально-економічного розвитку напряму забезпечення конкурентоспроможності країни на світовому ринку, який на сьогодні виступає чи не основною засадою розвитку економіки будь-якої держави, не можна одночасно нехтувати функцією забезпечення соціальної інтеграції та консолідації
суспільства, оскільки в сучасних умовах глобалізації, за даними низки досліджень, суттєво зростає
уразливість населення перед викликами соціальних ризиків, особливо в умовах сучасної пандемії.
При цьому не можна нехтувати також і гуманітарною функцією, яка зосереджена на адресній
соціальній допомозі тим верствам населення, які у зв’язку із складними життєвими обставинами,
зокрема, пов’язаними з пандемією, не можуть самостійно забезпечити собі гідний рівень життя,
а також функцією забезпечення соціальної стабільності, яка спрямована насамперед на створення
необхідних умов життя і праці для тих верств населення або громадян, що цього найбільше потребують сьогодні.
Список використаних джерел
1.
2.
3.
4.
5.

 ніщенко Н. М. Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи : монографія / Н. М. Оніщенко,
О
Н. М. Пархоменко; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Вид-во «юридична думка», 2011. – 176 с.
Дмитренко Ю. Соціальний захист без гарантії його реалізації – фікція / Ю. Дмитренко // Віче. – 2004. – № 4. –
С. 62.
Денисова И. П. Социальная политика : учебник / И. П. Денисова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ростов н/Д : Феникс,
2009. – С. 16-17.
Бульба В. Г. Соціальні функції держави : монографія / В. Г. Бульба. – Х. : Вид-во Асоціації докторів наук державного управління, 2011. – С. 13.
Хома Н. М. Моделі соціальної держави: світовий та український досвід : монографія / Н. М. Хома. – К. : Видво «Юридична думка», 2012. – С. 425-426.

References
1.
2.
3.
4.
5.

 nіshchenko N. M. Socіal’nij vimіr pravovoї sistemi: realії ta perspektivi : monografіya / N. M. Onіshchenko,
O
N. M. Parhomenko; vіdp. red. Yu. S. Shemshuchenko. – K. : Vid-vo «yuridichna dumka», 2011. – 176 s.
Dmitrenko Yu. Socіal’nij zahist bez garantії jogo realіzacії – fіkcіya / Yu. Dmitrenko // Vіche. – 2004. – № 4. – S. 62.
Denisova I. P. Social’naya politika: uchebnik / I. P. Denisova. – 2-e izd., ispr. i dop. – Rostov n/D : Feniks, 2009. –
S. 16-17.
Bul’ba V. G. Socіal’nі funkcії derzhavi : monografіya / V. G. Bul’ba. – H.: Vid-vo Asocіacії doktorіv nauk derzhavnogo
upravlіnnya, 2011. – S. 13.
Homa N. M. Modelі socіal’noї derzhavi: svіtovij ta ukraїns’kij dosvіd: monografіya / N. M. Homa. – K. : Vid-vo
«Yuridichna dumka», 2012. – S. 425-426.

Турчин М. М. Соціальні права та соціальна політика: взаємозв’язок та взаємообумовленість
Стаття присвячена проблематиці взаємозв’язку та взаємообумовленості соціальних прав людини та соціальної
політики. В ній наголошується, що в сучасних умовах пандемії COVID-19 визначальну стурбованість викликають саме соціальні права людини. Окремо підкреслюється, що соціальні права людини, їх належні гарантованість
та захищеність неможливі без виваженої, такої, що відповідає європейским стандартам, соціальної політики.
Ключові слова: право, соціальні права, соціальна політика, права людини, законодавство.
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СЛОВО МОЛОДИМ

Turchyn M. M. Social rights and social policy: the relationship and interdependence
In the general system of rights and freedoms of modern man a special place is occupied by social rights, which are
designed to provide each person with a fair and dignified life, to create conditions for his proper physical and social
existence, social and professional activities and more. Everyone daily realizes or at least seeks to realize at least one social
right guaranteed to him by a democratic state governed by the rule of law. These include such important social rights as the
right to education, the right to work, the right to health care, the right to rest, the right to housing, the right to a decent and
timely wage, and so on.
Only a state with a high level of economic development can be social, and the social orientation of the state must
be taken into account in the structure of the economy. According to some scholars, the moment of the real emergence
of welfare states should be attributed to the sixties of the twentieth century.
When identifying as a priority function of socio-economic development the direction of ensuring the country’s
competitiveness in the world market, which today is almost the main principle of economic development of any state,
we can not simultaneously neglect the function of social integration and consolidation of society, according to a number
of studies, significantly increases the vulnerability of the population to the challenges of social risks, especially in a modern
pandemic.
Keywords: law, social rights, social policy, human rights, legislation.
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ПРАВОВА ДЕРЖАВА, ПРАВОСВІДОМІСТЬ
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
Актуальність теми дослідження. Сучасна Україна перебуває на шляху становлення і розвитку
як правової держави. Це безпосередньо закріплено у статті 1 Конституції України, яка містить
положення про те, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Реалізувати своє призначення правова держава може завдяки певним механізмам, якими можуть
бути законодавство, діяльність правоохоронних органів, діяльність судових органів, органів виконавчої влади, зокрема у сфері надання адміністративних послуг. Але, на нашу думку, до зазначених
механізмів слід віднести і правосвідомість, оскільки саме вона забезпечує усвідомлення цінності
прав людини і продукує способи їх захисту. У зв’язку з цим значної наукової актуалізації набуває
проблема дослідження ролі правосвідомості у забезпеченні прав людини, що у сучасній юридичній
науці є недостатньо вивченою. Вирішення цієї проблеми допоможе Україні набагато ефективніше
і прогресивніше рухатися у напрямку формування правової держави.
Ступінь дослідженості проблеми. Ця проблема досліджувалася в роботах таких вчених,
як І. Кант, Л. Й. Петражицький, С. С. Алексєєв, О. Л. Богініч, Т. З. Гарасимів, С. Д. Гусарєв, В. В. Дудченко, Ю. О. Загуменна, Б. С. Кінаш, М. І. Козюбра, Є. Є. Колесніков, А. М. Колодій, Н. М. Оніщенко, У. М. Парпан, О. В. Петришин, А. С. Піголкін, О. О. Семіног, О. Ф. Скакун, Т. І. Тарахонич,
С. Ф. Хопта, М. В. Цвік, Ю. С. Шемшученко. Вченими було зроблено значний доробок у пізнання
сутності категорії правосвідомості, яка є ключовою для нашого дослідження. Однак, не применшуючи значення доктринальних ідей, все ж залишаються питання, що потребують більш детального
дослідження та складають мету цієї публікації.
Мета статті. З’ясування особливостей правової держави та дослідження ролі правосвідомості
у забезпеченні прав людини в умовах правової державності.
Основний виклад. На сучасному етапі Україна, як і інші європейські країни, перебуває на шляху формування правової держави. Філософську основу доктринальної теорії правової держави за-
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клав німецький філософ Іммануїл Кант, у вченні якого центральне місце посідає людина як член
суспільства і як особистість. Хоча словосполучення «правова держава» в його працях не вживалося
(воно звучить у нього як «правовий державний устрій»), І. Кант наполягав на узгодженні дій держави з правом, підкоренні її правовим законам [1, c. 232].
Уперше термін «правова держава» було вжито німецькими вченими К. Т. Велькером (1813 р.)
[2, c. 206-212], І. Х. Фрайхер фон Аретином (1824 р.) [3, c. 287]. Створення юридично завершеного поняття «правова держава» пов’язують з ім’ям Р. Моля, який ввів його до загального державноправового і політичного вжитку. У 1829 р. він надав визначення правової держави як конституційної
держави, що має ґрунтуватися на закріпленні в конституції прав і свобод громадян, на забезпеченні
судового захисту особи [4, c. 136]. Виходячи із ідей вчених, правова держава може бути визначена
як держава, яка закріплює в конституції права і свободи, що, в свою чергу, означає, що Україна вже
є правовою державою. Але це не зовсім так, оскільки правовій державі притаманні ряд інших рис.
Важливою ознакою правової держави є законодавче закріплення і реальне забезпечення основних прав людини та наявність налагодженого правового механізму охорони та захисту, включаючи
рівень прямого конституційного захисту [4, c. 140-142]. Аналізуючи риси правової держави, право
мірним буде висновок, що Україна ще далеко не правова держава, оскільки сучасний стан її розвитку не відповідає ряду параметрів правової держави. Зокрема це стосується таких рис, як взаємна відповідальність держави і особи, їх рівна зв’язаність законом. На нашу думку, це, перш за все,
пов’язано з низьким рівнем правосвідомості як представників влади, що приймають не ефективні,
часто позбавленні об’єктивної необхідності закони, так і населення, яке не усвідомлює цінності
права як явища і необхідності виконання законів для забезпечення правопорядку. На нашу думку,
це і визначає необхідність дослідження правосвідомості.
Однією з фундаментальних праць з проблем правосвідомості стала праця С. С. Алексєєва. Вчений розуміє правосвідомість як суб’єктивну реакцію людини на право. Це пов’язано з тим, що право як соціальне явище викликає певну реакцію людей, яка може бути або позитивною (людина
розуміє сутність права і його необхідність), або ж негативною (людина вважає право непотрібним). Окрім того, вчений зазначає, що право завжди невіддільне і тісно пов’язане з правосвідомістю, оскільки регулює поведінку людей, наділених волею і свідомістю [5, c. 142]. Наше бачення
правосвідомості міститься у нашій попередній публікації. У нашому розумінні правосвідомість –
це не просто сукупність різних елементів, це складний механізм, що є засобом сприйняття правової
дійсності, тобто це певний фільтр, через який просочується інформація про право і в залежності
від «матеріалу», з якого він зроблений, інформація відображається у свідомості людини тим чи
іншим чином (повага до права або правовий нігілізм). Під «матеріалом» ми маємо на увазі правові знання, різні емоції, уявлення, ідеї, переконання. В залежності від наявності чи відсутності
правових знань, характеру емоцій і переконань (позитивних або негативних), пов’язаних з правом,
правова дійсність по-різному буде відображатися у свідомості людини, а це, відповідно, сформує
різне ставлення до права і спричинить різні поведінкові форми у юридично значущих ситуаціях
[6, c. 18-19]. Отже, правосвідомість – це складне багатогранне явище, коріння якого міститься глибоко у свідомості людини, у її психіці. З приводу цього доцільно згадати праці Льва Петражицького і його психологічну теорію права. Зокрема науковець звертає увагу на важливість правових,
моральних переживань, значення яких він вбачає в тому, що 1) вони діють в якості мотивів поведінки, спонукають до вчинення одних дій і до утримання від інших (мотиваційна дія етичних переживань); 2) спричиняють зміни в самій (диспозитивній) психіці індивідів і мас, розвивають і підсилюють одні звички і схильності, послаблюють і викорінюють інші (педагогічна, виховна дія етичних
переживань). Як абстрактний, бланкетний імпульс моральні і правові емоції не визначають характеру і напряму поведінки і можуть, залежно від змісту з’єднаних з ними акційних та інших уявлень,
бути імпульсами до найрізноманітніших, у тому числі соціально шкідливих вчинків і здійснювати
виховний вплив в найрізноманітніших, у тому числі соціально шкідливих, напрямках.
Але через дії тих (які потребують з’ясування) соціально-психічних процесів, які викликають
появу і визначають напрямок розвитку етичних емоційно-інтелектуальних співвідношень, останні
отримують такий зміст, який відповідає суспільному благу в мотиваційному і виховному відношенні; вони діють взагалі на користь соціально бажаної і проти соціально шкідливої поведінки
і виховують в напрямку розвитку та посилення соціально бажаних звичок і емоційних схильностей
та ослаблення і викорінення соціально шкідливих звичок і схильностей [7, c. 139-140]. Викори-
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стовуючи поняття «правові переживання» і «правові емоції», Лев Петражицький, на нашу думку,
описує явище правосвідомості, зазначаючи, що вона є мотиватором до тих чи інших дій (правомірних і протиправних). Окремо слід відзначити, що науковець робить висновок про те, що формування правосвідомості відбувається внаслідок соціально-психологічних процесів. Автор не уточнює,
що це саме за процеси, проте ми вважаємо, що це суспільна думка, ЗМІ, правова література, інші
чинники, що здійснюють вплив на індивіда, формуючи в нього те чи інше ставлення до права
як явища і до прав і свобод людини і громадянина. Тобто кожна людина під зовнішнім впливом
формує власне ставлення до правової дійсності у результаті психологічних процесів, у неї формується свій категоріальний імператив, що визначає її подальшу поведінку у правовій площині. Дослідженню категоріального імперативу присвячені праці І. Канта, видатного філософа Нового часу.
Імператив у його розумінні – це правило, що містить об’єктивний примус до вчинку визначеного
виду [8, c. 251]. Категоричний імператив – це безумовне моральне розпорядження про належну
поведінку людини як розумної істоти, що володіє вільною волею. Виконання цього розпорядження
є необхідним, незалежно від того, чи здобуває в результаті цього людина для себе користь чи ні.
Всі імперативи І. Кант розділяє на дві групи – гіпотетичні і категоричні, котрі характеризують різні
сторони людського духу.
Під першими він мав на увазі вимоги, яких варто дотримуватись як необхідної умови, щоб досягти
поставлених цілей. Так, людина, що займається торгівлею і бажає мати постійних покупців, повинна бути з ними чесною. Вимога «будь чесним» виступає для неї як гіпотетичний імператив тому,
що чесність не є в її очах самоціллю і самоцінністю, а є лише коштом для ведення успішної торгівлі.
Вчинки, здійснювані під впливом гіпотетичних імперативів, Кант кваліфікує не як моральні,
а легальні, тобто цілком прийнятні і навіть схвалювані суспільством, не суперечні його інтересам
і задачам розвитку цивілізованих відносин.
Інакше із соціальними вимогами, які Кант зводить до поняття категоричного імперативy.
Під ним він розуміє наступне:
1) «…дій тільки відповідно до такої максими, керуючись якою, ти в той же час можеш побажати,
щоб вона стала загальним законом»;
2) «…дій так, щоб ти завжди відносився до людства й у своїй особі, і в особі всякого іншого
так само, як до мети, і ніколи не відносився б до нього тільки як до кошту» [8, c. 260-261].
Для І. Канта категоричний імператив – це моральний закон. Він не нав’язаний людині ззовні,
знаходиться в ній самій. Як закон він має наступні якості: об’єктивність, абсолютність, необхідність, універсальність. Уякості такого він забороняє робити людям те, що, ставши загальним правилом поведінки, призвело б до руйнування основ цивілізованого співжиття [9, с. 73-74].
Аналізуючи вищенаведене, доходимо висновку, що підняти рівень правової свідомості можливо шляхом створення програм не тільки правового а й морального виховання, для того, аби люди
виконували закони не через страх бути покараним, а через стійке внутрішнє переконання в їх необхідності. Для реалізації цього необхідно, щоб приймалися ефективні закони, які б надавали реальні
механізми вирішення нагальних соціальних проблем. Досягти цього можливо тоді, коли представники державної влади також матимуть високий рівень правової свідомості, що виявлятиметься
у другому положенні категоріального імперативу «…дій так, щоб ти завжди ставився до людства
й у своїй особі, і в особі всякого іншого так само як до мети, і ніколи не відносився б до нього
тільки як до кошту». Якщо представники влади будуть сприймати населення не з корисливої точки зору, а як найвищу мету, що й передбачено статтею 3 Конституції України: людина, її життя
і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною
цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав
і свобод людини є головним обов’язком держави [10]. Якщо реалізація цих положень справді стане
метою державної влади, то ми в геометричній прогресії будемо рухатися в бік побудови правової
держави. Таким чином, логічно випливає, що високий рівень правової свідомості як у населення,
так і в представників влади, забезпечить не лише забезпечення прав і свобод людини і громадянина,
а й допоможе досягти найвищої мети сучасного суспільства – побудови правової держави. На нашу
думку, правосвідомість відіграє ключову роль у забезпеченні прав людини, оскільки є першоосновою всіх подальших процесів, спрямованих на досягнення зазначеної мети. Наприклад, розкриємо
зміст забезпечення прав і свобод людини і з’ясуємо роль правосвідомості у їх забезпеченні.
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А. Олійник та В. Заяць вважають, що забезпечення прав громадян включає в себе 1) створення
умов, що сприяють реалізації прав; 2) охорону прав від порушень з боку будь-якого; 3) процес реалізації і захист цих прав від вже здійсненого реального їх порушення; 4) відновлення порушених прав
на всіх стадіях правореалізуючого процесу [11, c. 153] . Цю точку зору підтримує Е. Б. Червякова, яка
зазначає: «Під забезпеченням основних прав розуміють, з одного боку, систему їх гарантій, а з другого – діяльність органів держави зі створення умов для реалізації прав громадян, їх охорони, захисту
і відновлення порушеного права» [12, c. 377]. Таким чином, забезпечення прав і свобод людини –
це, в першу чергу, створення умов, за яких вони поважаються як державою, так і особою, зазначене
доводить ключову роль правосвідомості, високий рівень якої і забезпечує необхідні умови для забезпечення та реалізації основоположних прав і свобод людини і громадянина.
Висновки. Підсумовуючи, справедливим буде зробити висновок про те, що правосвідомість –
це багатоаспектне явище, що має складну психологічну природу, яка, в свою чергу, визначає роль
правосвідомості як основи для забезпечення прав людини. Отже, забезпечити права і свободи можливо, в першу чергу, шляхом створення програм правової освіти населення, спеціальних програм
для державних службовців і політичних діячів, націлених на підвищення їхнього рівня правосвідомості, що підтверджує провідну роль останньої у забезпеченні прав людини. Також не менш
важливим є підвищення рівня загальносуспільної моралі, що обумовлює необхідність подальших
досліджень і розробок у цій сфері. Забезпечивши гідний рівень правосвідомості усіх громадян,
Україна досягне зазначеної в Конституції мети – побудови правової держави.
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Шелих А. А. Правова держава, правосвідомість та забезпечення прав людини
Як випливає з назви, у статті описуються такі категорії, як правосвідомість, правова держава та забезпечення прав і свобод людини. Ці категорії є дуже важливими для України, яка стоїть на шляху формування правової
держави. У статті описано особливості правової держави та правової свідомості. Також було розкрито психічну
основу правосвідомості на основі праць І. Канта та Л. Петрaжицького та дано власне визначення правосвідомості.
Розглянуто основні шляхи забезпечення прав людини.
У цій публікації було використано емпіричний метод, зокрема метод спостереження. Завдяки цьому методу
було виявлено дуже низький рівень суспільної правосвідомості як серед населення, так і представників влади.
Також був використаний порівняльний метод. У публікації правову свідомість порівняно з фільтром, який просочує юридичну інформацію та формує позитивне чи негативне ставлення до закону як явища. Застосовувався метод
аналізу, зокрема аналізувався психічний характер правосвідомості. І формально логічний метод був використаний
під час аналізу праць І. Канта та Л. Петрaжицького.
У висновку зазначено, що для забезпечення прав, свобод та законних інтересів людини та громадян необхідно
підвищити рівень суспільної правової свідомості. Це можна зробити завдяки спеціальним програмам правової
просвіти як серед населення, так і серед представників влади.
Ключові слова: право, правосвідомість, правова держава, права людини, свободи, законні інтереси.

Shelykh A. A. Rule of law, legal awareness and human rights
As the title implies the article describes such categories as legal consciousness, constitutional state and providing
of human rights and freedoms. These categories are very important for Ukraine, which stays on the way of forming
of constitutional state. In the article peculiarities of constitutional state and legal consciousness were described.
Also psychic nature of legal consciousness was disclosed based on works of I. Kant and L. Petrozhitsky and own definition
of legal consciousness was given. Main ways of providing of human rights were considered.
The main purpose of this publication is to explore the role of legal consciousness in providing of human rights
and freedoms. It should be stressed that legal consciousness is multidimensional phenomenon, because it has very
complicated psychic nature and despite on a big variety of works on such topic it needs detailed research.
In this research was found that legal consciousness plays fundamental role in providing human rights and freedoms.
First of all, it produces different mechanisms of providing human rights. Everything starts in our mind especially our
legal or illegal acts. Legal consciousness is one of the elements of the mind, which is an engine to all changes in society
so logically follows that legal consciousness is an engine to all changes which has legal nature. In the article was suggested
as a key to forming a constitutional state a legal consciousness, particularly high level of it both in public and officials.
In the publication as an argument suggested that if both public and officials have high level of legal consciousness,
authorities will make effective and necessary laws and people will perform them at own discretion, because they will
understand it’s necessarity.
In this publication empirical method especially method of observation was used. Thanks to this method it was found
very low level of public legal consciousness both among the population and the authorities. Also comparative method was
used. In the publication legal consciousness was compared with filter that leaks legal information and forms positive or
negative attitude to the law as phenomenon. Method of analysis was used in particular was analyzed psychic nature of legal
consciousness. And formally logical method was used during the analysis of works of I. Kant and L. Petrozhitsky.
In conclusion it should be emphasized that to provide rights, freedoms and legitimate interests of human and citizens
necessary to raise the level of public legal consciousness. It can be done thanks to special programs of legal education both
for the population and the authorities.
Keywords: law, legal consciousness, constitutional state, human rights, freedoms, legitimate interests.
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які публікуються в науково-практичному
юридичному журналі «Альманах права»
Наукові статті повинні відповідати постанові Президії Вищої атестаційної комісії України
від 15 січня 2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, 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 завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, на яких започатковано розв’язання цієї проблеми
і на які спирається 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;
– анотації 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 статті, 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;
– після списку використаних джерел подається References (список використаних джерел латинськими літерами). Для автоматичної транслітерації використаних джерел можна використовувати
безкоштовні інтернет-ресурси: http://ukrlit.org/transliteratsiia (транслітерація джерел з української
мови); https://translitonline.com (транслітерація джерел з російської мови).
– після References подаються: анотації мовою статті (1000-1500 знаків) та англійською (25003000 знаків). Анотації мають містити прізвище, ім’я, по батькові автора (співавторів), а також назву
статті, після чого йде сам текст анотації;
– під анотаціями розміщуються ключові слова (4–8 слів) українською та англійською мовами
відповідно.
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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
відповідної спеціальності та витяг із протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Матеріали (стаття і довідка про автора) можуть надсилатися й елект
ронною поштою (idp.teorija.confer@gmail.com). 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
Офіційний сайт: http://www.almanahprava.org.ua/
E-mail: idp.teorija.confer@gmail.com
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